
Me wa bia ∏o oka
Czy tel ni cy,, Wo lie ry” wy je˝ d˝a jà cy

na urlop w oko li ce Mo rza Czer wo ne -
go b´ dà mie li mo˝ li woÊç ob ser wo wa -
nia nie co eg zo tycz nych pta ków, a na
pla ̋ ach np. me wy bia ∏o okich, o któ -
rych jest mo wa w ar ty ku le. Ma my na -
dzie j´, ˝e in for ma cje za war te w tek -
Êcie zwró cà uwa g´ na ten nie zwy k∏y
ga tu nek.

Re dak cja.
Mo rze Czer wo ne, któ re od dzie la

ol brzy mie kon ty nen ty Azji i Afry ki
na le ̋ y do jed nych z naj cie plej szych
i jed no cze Ênie naj bar dziej za so lo -
nych akwe nów Zie mi. Roz cià ga si´
ono na prze strze ni po nad 2000 km
od za tok Aka ba i Su eskiej na pó∏ no -
cy, po cie Êni n´ Bab al -Man dab na
po ∏u dniu. Re gio ny le ̋ à ce nad brze -
ga mi mo rza na le ̋ à w wi´k szo Êci do
skraj nie su chych, po sia da jà cych sto -
sun ko wo ubo gie ˝y cie là do we. Jed -
nak ̋ e sa mo mo rze – cie p∏e i za sob ne
w sub stan cje od ̋ yw cze – ofe ru je do -
god ne wa run ki do ˝y cia wie lu or ga -
ni zmów, w tym nie zwy kle bo ga tej
i ró˝ no rod nej ra fie ko ra lo wej. Jest to
miej sce wy st´ po wa nia ca ∏ej rze szy
bez kr´ gow ców – po czàw szy od drob -
nych or ga ni zmów pe la gicz nych, po -
przez ja mo ch∏o ny two rzà ce ra fy,
koƒ czàc na g∏o wo no gach – oraz kr´ -
gow ców, któ re naj licz niej re pre zen -
to wa ne sà przez ry by. Na szczy cie pi -
ra mi dy tro ficz nej Mo rza Czer wo ne -

go sto jà ssa ki mor skie – del fi ny i wa -
le nie – oraz pta ki.

Cha rak te ry stycz ny mi pta ka mi mor -
ski mi te go re gio nu sà me wa przy dy -
mio na La rus hem pri chii oraz me wa
bia ∏o oka La rus leu co ph thal mus. Ta
dru ga jest sub en de mi tem – ga tun -
kiem o ogra ni czo nym za si´ gu – wy st´ -
pu jà cym wy ∏àcz nie w ba se nie Mo rza
Czer wo ne go i Za to ki Adeƒ skiej. Na
po ∏u dniu jej za si´g do cho dzi do wy -
brze ̋ y So ma lii i Je me nu. W okre sie
po za l´ go wym po je dyn cze pta ki spo -
ra dycz nie do cie ra jà da le ko na wschód
– do wy brze ̋ y Ira nu, a tak ̋ e na Ma le -
di wy. Wy jàt ko wo zda rza si´ tak ̋ e, ˝e
nie licz nie osob ni ki prze kra cza jà rów -
nik, do cie ra jàc do wy brze ̋ y Ke nii,
Mo zam bi ku, czy Re pu bli ki Po ∏u dnio -
wej Afry ki. Na to miast zu pe∏ nie wy jàt -
ko wo me wa bia ∏o oka za la tu je w re jon
ba se nu Mo rza Âród ziem ne go, gdzie
stwier dzo na by ∏a za le d wie kil ka ra zy
u wy brze ̋ y Gra cji i Tur cji. 

Me wa bia ∏o oka w pó∏ noc nej cz´ Êci
Mo rza Czer wo ne go na le ̋ y do mi -
gran tów krót ko dy stan so wych, gdy˝
pta ki z te go re gio nu prze miesz cza jà
si´ w okre sie po za l´ go wym w kie run -
ku po ∏u dnio wym – na wo dy Za to ki
Adeƒ skiej, gdzie do ∏à cza jà do osia -
d∏ych po pu la cji po ∏u dnio wo -czer wo -
no mor skich. Obec nie jed nak w pó∏ -
noc nej cz´ Êci za si´ gu co raz cz´ Êciej
za zna cza si´ ten den cja do zi mo wa nia
na te re nach l´ go wych.

Me wy bia ∏o okie gniaz du jà na wy -
brze ̋ ach w stre fie tro pi kal nej i sub -
tro pi kal nej. Âwia to wa po pu la cja te go
ga tun ku jest sza co wa na na oko ∏o 20
ty si´ cy osob ni ków, z cze go oko ∏o
3000 par gniaz du je na wy brze ̋ ach
egip skich. Naj wi´k sze l´ go wi ska znaj -
du jà si´ na ar chi pe la gu wysp w oko li -
cach Hur gha dy oraz pó∏ wy spu Sy naj.
Okres l´ go wy przy pa da na mie sià ce
let nie – li piec i sier pieƒ. Gniaz da za -
k∏a da ne sà w luê nych ko lo niach, zlo -
ka li zo wa nych na ska li stych lub piasz -
czy stych wy spach. Sa mo gniaz do bu -
do wa ne jest bez po Êred nio na zie mi –
jest to nie wiel kie za g∏´ bie nie oto czo -
ne ka wa∏ ka mi musz li i ka my ków.

Oma wia ny ga tu nek ˝e ru je w spo -
sób od mien ny od zbli ̋ o nej wy glà dem
me wy przy dy mio nej, któ rej g∏ów nà
czeÊç die ty sta no wià mar twe lub os∏a -
bio ne zwie rz´ ta znaj do wa ne na brze -
gu mo rza. Me wa bia ∏o oka od ̋ y wia
si´ na to miast zwie rz´ ta mi pe la gicz -
ny mi, przede wszyst kim ry ba mi oraz
bez kr´ gow ca mi – g∏o wo no ga mi, mi´ -
cza ka mi oraz sko ru pia ka mi. Pta ki te
du ̋ à cz´Êç cza su sp´ dza jà ˝e ru jàc na
otwar tym mo rzu. Na „da le ko mor -
skich” ˝e ro wi skach me wom w zdo by -
wa niu po kar mu po ma ga jà po lu jà ce
na drob ne ry by sta da tuƒ czy ków.
Ata ki tych dra pie˝ ni ków po wo du jà
zbi ja nie si´ drob nych ry bek w g´ ste
∏a wi ce tu˝ pod po wierzch nià wo dy,
dzi´ ki cze mu sta jà si´ one ∏a twym ∏u -
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pem dla ˝e ru jà cych z po wie trza mew
bia ∏o okich. Wspól ne po lo wa nie z wo -
dy i po wie trza zwi´k sza suk ces obu
dra pie˝ ni ków. Spo ra dycz nie me wy te
˝e ru jà na od pad kach w por tach ry -
bac kich, przy sta niach, a tak ̋ e wy sy pi -
skach Êmie ci. Nie ste ty zja wi sko to
w ostat nim cza sie za czy na si´ na si laç.

WÊród po ten cjal nych za gro ̋ eƒ
me wy bia ∏o okiej na pierw szym miej -
scu mo˝ na wy mie niç wy cie ki sub -
stan cji ro po po chod nych z tan kow -
ców oraz w miej scach wy do by cia.
Du ̋ ym za gro ̋ e niem jest po nad to
wzra sta jà ca pre sja ludz ka (w tym np.
wy bie ra nie jaj i pi sklàt), przede
wszyst kim roz wi ja jà ca si´ tu ry sty ka.
Z jed nej stro ny jest to bez po Êred nia
utra ta l´ go wisk w wy ni ku ho te lo wej
(ma so wej!) za bu do wy wy brze ̋ y oraz
wzra sta jà ca pe ne tra cja w miej scach
l´ go wych. Z dru giej stro ny po Êred -
nim za gro ̋ e niem jest co raz bar dziej
po wszech ny wÊród egip skich po pu -
la cji i cià gle wzra sta jà cy udzia∏ pta -

ków wy ko rzy stu jà cych wy sy pi ska
Êmie ci oraz od pad ki z por tów ry bac -
kich. Sk∏a do wi ska od pa dów w nad -
mor skich ku ror tach Êcià ga jà ju˝
obec nie ty sià ce pta ków. Po nad to po -
dà ̋ a jà ce za stat ka mi wy ciecz ko wy mi
stad ka mew, za ch´ ca ne przez tu ry -
stów wy rzu ca jà cych reszt ki je dze nia,
szyb ko przy sto so wu jà si´ do te go
êró d∏a po kar mu. Pta ki zmie nia jà
die t´, co w efek cie zmie nia ich za -
cho wa nia mi gra cyj ne oraz wp∏y wa
na roz ród. Skut ki tych zmian sà
trud ne do prze wi dze nia, jed nak ̋ e
w chwi li obec nej wi docz ny ju˝ jest
wzrost po pu la cji l´ go wych w oko li -
cach miast, za ni ka nie ten den cji do
mi gra cji oraz wzrost licz by pta ków
zi mu jà cych.

WÊród za gro ̋ eƒ nie ba ga tel ne zna -
cze nie ma tak ̋ e ry bo ∏ów stwo. Pro -
wa dzo ne na ma so wà, prze my s∏o wà
ska l´ po ∏o wy po wo du jà spa dek li -
czeb no Êci za rów no drob nych ryb,
pod sta wo we go êró d∏a po kar mu mew

bia ∏o okich, jak i du ̋ ych ryb dra pie˝ -
nych, któ rych po lo wa nia sprzy ja jà
tym me wom w chwy ta niu drob ni cy.

Obec nie me wa bia ∏o oka jest
uzna wa na za ga tu nek „ni skie go ry -
zy ka”, bàdê bli ski za gro ̋ e nia. Ob -
ser wo wa ne zmia ny eko lo gii i bio lo -
gii tych pta ków na su wa jà przy pusz -
cze nia, ˝e me wa bia ∏o oka po dzie li
los ga tun ków pó∏ noc no eu ro pej -
skich. Po dob nie jak w ich przy pad ku
sy nan tro pi za cja – przy sto so wa nie
do ˝y cia w bli skim sà siedz twie cz∏o -
wie ka – mo ̋ e byç naj bar dziej praw -
do po dob nym sce na riu szem dla te go
tro pi kal ne go ga tun ku. Tak ra dy kal -
na zmia na na szczy tach pi ra mi dy
po kar mo wej, od by wa jà ca si´ wr´cz
na na szych oczach, mo ̋ e oka zaç si´
nie bez piecz na w skut kach dla ca ∏e -
go eko sys te mu.

Mi cha∏ Ciach
Za k∏ad Zoo lo gii Le Ênej i ¸o wiec twa

Wy dzia∏ Le Êny, AR Kra ków
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