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NNie wiel kie za le sio ne i nie za sie dlo -
ne przez lu dzi wy sep ki In do ne zji oraz ar -
chi pe la gu Wysp Ni ko bar skich na le ̋ à ce -

go do In dii za miesz ku je nie ty po wy ga tu -
nek go ∏´ bia. Na zy wa ny jest on go ∏´ biem ni -
ko bar skim lub ni ko bar czy kiem. 

Jest to doÊç du ̋ y go ∏àb o kr´ pej syl wet -
ce osià ga jà cy d∏u goÊç cia ∏a ok. 40 cm. Upie -
rze nie te go pta ka jest sza ro -zie lo no -nie bie -
skie. Cha rak te ry stycz ne sà prze d∏u ̋ o ne, wà -

skie i spi cza sto za koƒ czo ne ozdob ne pió -
ra na szyi i kar ku. Sà one zie lo ne z mie dzia -
nym oraz nie bie sko zie lo nym me ta licz nym po -
∏y skiem. Pió ra po kry wa jà ce cia ∏o oraz po kry -
wy skrzy d∏o we sà tak ̋ e spi cza sto za koƒ czo -
ne. PierÊ pta ka i spód je go cia ∏a sà ciem no sza -
re. Ogon jest krót ki i u do ro s∏ych osob ni -
ków ma ko lor bia ∏y. No gi pta ka sà czer wo -
ne, a dziób czar ny. U na sa dy dzio ba znaj du -
je si´ wy raê na na roÊl.

Sa mi ce sà tro ch´ mniej sze od sam -
ców. Ma jà nie znacz nie krót sze ozdob ne pió -
ra na kar ku i szyi oraz wy raê nie mniej szà na -
roÊl u na sa dy dzio ba. Spód ich cia -
∏a oraz pierÊ sà lek ko brà zo wa we. Zwy kle t´ -
czów ki oczu doj rza ∏ych sa mic sà bia ∏e, pod -
czas gdy oczy m∏od szych pta ków oraz sam -
ców sà brà zo we.

M∏o de osob ni ki mo˝ na z ∏a two Êcià od ró˝ -
niç, bo nie ma jà ozdob nych piór

Mag da le na Za dràg Ang.: Ni co bar pi ge on
Niem.: Ni ko bar tau be

Ni ko barczyk
(Ca lo enas ni co ba ri ca, Lin na eus, 1758)
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i posiadajà czar ny ogo n. No gi m∏o dych go ∏´ -
bi sà zwy kle ciem no sza re.

W na tu rze go ∏´ bie ni ko bar skie naj cz´ -
Êciej spo ty ka si´ w sta dach. Pta ki ra zem ˝e ru -
jà, a wie czo ra mi zbie ra jà si´ w wi´k sze sta -
da i prze la tu jà na mniej sze wy spy, na któ -
rych wspól nie no cu jà. 

Jak wi´k szoÊç ga tun ków za miesz ku jà -
cych nie wiel kie wy spy, ni ko bar -
czyk nie jest zbyt p∏o chli wy i ∏a two da -
je si´ oswo iç. Du ̋ e gru py tych pta ków ch´t -
nie ˝e ru jà na zie mi. Od ̋ y wia jà si´ po kar -
mem ro Êlin nym, g∏ów nie na sio na mi, ja go da -
mi i li Êç mi ró˝ nych ro Êlin, cza sa mi do da -
jà do die ty ma ∏e bez kr´ gow ce. Pta ki trzy ma -
ne w ho dow lach naj cz´ Êciej wo là gra nu la -
ty i na sio na od wa rzyw i owo ców. 

Go ∏´ bie ni ko bar skie sà mo no ga micz -
ne. Do bie ra jà si´ w pa ry na ca ∏e ˝y cie. Ni ko -
bar czy ki l´ gnà si´ w le sie, cz´ sto two rzà ko -
lo nie l´ go we. Sa miec wy bie ra miej -
sce na gniaz do i zno si do nie go ga ∏àz ki i tra -
wy. Gniaz do bu do wa ne jest przez sa mi -
c´. Po dob nie jak u in nych go ∏´ bi sa mi ca sk∏a -
da za ka˝ dym ra zem dwa ja ja. Sà one bia -
∏e z de li kat nym nie bie skim wzor kiem. In ku -
ba cja trwa ok. 17 dni. Sa miec i sa mi ca wy sia -

du jà ja ja na zmia n´. W nie wo li doÊç rzad -
ko do cho dzi do l´ gów te go pi´k ne go ga tun -
ku. W Pol sce pierw sze go l´ gu do cze -
ka∏ si´ pan Krzysz tof Ko sik, o czym pi sa li -
Êmy w „Wo lie rze” w kwiet niu 2003 ro ku.

Ga tu nek ten cha rak te ry zu je si´ doÊç sze -
ro kim za si´ giem wy st´ po wa nia, jed nak po -
pu la cje zda jà si´ zmniej szaç swo jà 
li czeb noÊç. Miej sco wa lud noÊç praw do po -
dob nie po lu je na nie ze wzgl´ du na smacz -
ne mi´ so, po za tym za gro ̋ e niem dla tych wy -

spiar skich ga tun ków sà za wle ka ne przez lu -
dzi na wy spy szczu ry i ko ty, któ re cz´ sto wy -
ja da jà l´ gi. Dla te go te˝ na Âwia to wej Czer -
wo nej Li Êcie IUCN ni ko bar czyk za li cza -
ny jest do ka te go rii Ne ar Thre athe ned (bli -
skie za gro ̋ e nia).

Sa mi c´ te go nie zwy k∏e go go ∏´ bia mo˝ -
na po dzi wiaç od nie daw na w „Ha li Wol -
nych Lo tów” w pta szar ni War szaw skie -
go Ogro du Zoo lo gicz ne go.

Fot. autorki


