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ptaki egzotyczne

Ba ̋ an ciak
(Oti di phaps no bi lis)To masz Do roƒ

Ang.: Phe asant Pi ge on, Ma gni fi cent Gro und Pi ge on, No ble Gro und
Pi ge on, Gre en -col la red Pi ge on, Grey -col la red Pi ge on 
Niem.: Fa san tau be, Fa sa nen tau be, Rot tau be
Franc.: Oti di phaps no ble
Ros.: Fa za no wyj go ∏ub

WWsys te ma ty ce umiesz cza ny jest po mi´ -
dzy no wo gwi nej skim, bar dzo oso bli -
wym pa pu askiem (Tru gon ter re -

stris) i wy mar ∏ym ko roƒ czy kiem (Mi cro go -
ura me eki) z Wysp Sa lo mo na, a ko roƒ ca -
mi (ro dzaj Gou ra).

Wy ró˝ nia si´ u nie go czte ry pod ga tun ki. 
Jest to oka za ∏y ptak o cha rak te ry stycz -

nej, ma ∏o „go ∏´ biej” syl wet ce. Zwra ca -

jà uwa g´ zw∏asz cza d∏u gie no gi oraz za okrà -
glo ny, d∏u gi ogon, któ ry jest nie ustan -
nie opusz cza ny i pod no szo ny. Skrzy -
d∏a sà sto sun ko wo krót kie i za okrà glo ne.

D∏u goÊç cia ∏a wy no si Êred nio oko -
∏o 46 cm. Sa miec jest nie co wi´k szy od sa mi -
cy. Mo ̋ e do ra staç do 48,5 cm d∏u go Êci, na to -
miast naj wi´k sze spo Êród sa mic osià ga -
jà 45,5 cm. Skrzy d∏o sam ca ma d∏u -

goÊç 18,4-21,2 cm, na to miast sa mi cy
– 18,1--19,5 cm. Ogon mo -
˝e mieç 16,1-18,3 cm, dziób – 2,6-2,7 cm, na -
to miast skok – 5,2-6,1 cm. Ma sa cia ∏a wy no -
si 500 g.

Ge ne ral nie jest to doÊç ciem no upie rzo -
ny go ∏àb. G∏o wa jest czar na z lek kim po ∏y -
skiem tur ku so wo nie bie skim. Na jej szczy -
cie jest do brze wi docz ny sztyw ny, ostro za -

Ten du ̋ y, na ziem ny go ∏àb jest je dy -
nym przed sta wi cie lem ro dza ju Oti di -
phaps i pod ro dzi ny ba ̋ an cia ków – Oti di pha -
bi nae. Na uko wo zo sta∏ opi sa -
ny w 1870 r. przez an giel skie go or ni to lo -
ga Joh na Gou l da (1804-1881). Swo im wy -
glà dem i za cho wa niem przy po mi na ku ra -
ki, stàd te˝ w wie lu j´ zy kach Êwia ta no si na -
zw´ go ∏´ bia ba ̋ an cie go. Ta ka by ∏a te˝ daw -
na pol ska na zwa ga tun ko wa te go pta ka.
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koƒ czo ny czu bek, któ ry jest skie row -
any do ty ∏u. Kark ozdo bio ny jest osten ta cyj -
nie wy ró˝ nia jà cà si´ (na tle ciem ne go upie -
rze nia), me ta licz nie b∏ysz czà ca, zie lon ka -
wà pla mà. W za le˝ no Êci od kà ta pa da -
nia Êwia t∏a mie ni si´ ona fio le to wo i b∏´ kit -
nie. Gór na cz´Êç grzbie tu jest z∏o to brà zo -
wa. Bar wa ta sta je si´ co raz ciem niej -
sza w kie run ku dol nych par tii grzbie tu i po -
kryw skrzy d∏o wych. Pió ra tych cz´ Êci cia -
∏a ma jà prze pi´k ny fio le to wo kasz ta no -
wy od cieƒ. Po zo sta ∏e cz´ Êci skrzy -
de∏ sà kasz ta no we. Lot ki pierw szo rz´ do -
we i ze wn´trz ne dru go rz´ do we sà ciem no -
kasz ta no we. Dol na cz´Êç grzbie tu jest opa -
li zu jà co fio le to wa. Bar wa ta prze cho -
dzi w nie bie skà na ku prze i po kry wach na -
do go no wych. Naj d∏u˝ sze spo -
Êród tych ostat nich sà tur ku so we. Ste rów -
ki ogo na sà czar ne z sil nym zie lon ka wo nie -
bie ska wym po ∏y skiem. Pod bró dek, gar -
d∏o i po kry wy uszne – czar ne. PierÊ i bo -
ki cia ∏a sà ciem ne z wy raê nym fio le to wa -
wym po ∏y skiem. Pió ra na czar nym brzu -
chu ma jà zie lon ka wo nie bie ska wy od -
cieƒ. Pod brzu sze jest czar ne. Spodnia stro -
na ogo na jest ciem no sza ra. Po kry wy pod -
skrzy d∏o we sà czar ne, a spodnia stro na lo -
tek – ciem no sza ra. T́  czów ka oka jest ogni -
Êcie po ma raƒ czo wo czer wo na. Dziób – ja -
skra wo czer wo ny. No gi w wi´k szo Êci po -
ma raƒ czo wo ̋ ó∏ te, z cha rak te ry stycz -
nà czer wo nà skó rà wi docz nà na gra ni cy ro -
go wych p∏y tek. Na pierw szy rzut oka wy -
glà da to tak, jak by ptak mia∏ po ka le czo -
ne no gi i z ran p∏y n´ ∏a mu krew. Pa zu -
ry sà czar ne. 

Po wy˝ szy opis od no si si´ do upie rze -
nia do ro s∏e go pta ka pod ga tun ku no mi na tyw -
ne go (O. n. no bi lis).

Po zo sta ∏e trzy pod ga tun ki ró˝ nià si´ bar -
wà kar ku, obec no Êcià lub bra kiem czub -
ka na g∏o wie oraz po ∏y skiem na upie rze niu.

Ba ̋ an ciak za miesz ku je la sy No wej Gwi -
nei i kil ku mniej szych, przy le ga jà -
cych do niej wysp. Pod ga tu nek no mi na tyw -
ny wy st´ pu je na te re nach gór skich za chod -
niej (in do ne zyj skiej) cz´ Êci No wej Gwi nei
– si´ ga jàc na wschód do gór Na ssau (Su dir -
man) i rze ki Oran je. Za miesz ku je po nad -
to wy spy: Ba tan ta, Wa igeo oraz praw do po -
dob nie Yapen. 

Pod ga tu nek O. n. ce rvi ca lis ˝y je w po ∏u -
dnio wo -wschod niej cz´ Êci No wej Gwi -
nei. Na za chód si´ ga do Ar chi pe la gu Bi smar -
ca i rze ki Se pik. Przy pusz czal nie nie co da -

lej na za cho dzie wy st´ pu je ra zem z for -
mà no mi na tyw nà. Od tej ostat niej ró˝ -
ni si´ ma to wo czar nà g∏o wà, bez po ∏y -
sku. Czub jest bar dzo ma ∏y i le d wo za uwa -
˝al ny. Pla ma na kar ku jest sza ro -bia ∏a wa, nie -
me ta licz na. U jej na sa dy wi docz ny jest wà -
ski, z∏o to zie lon ka wy pa sek. Dol -
na cz´Êç grzbie tu oraz ku per po ∏y sku jà bar -
wà tur ku so wà. Tak ̋ e pió ra dol nej par tii cia -

∏a ma jà od cieƒ zie lon ka wy. Nie bie ski i fio le -
to wy ko lor mo˝ na za uwa ̋ yç je dy nie na pier -
si.

Pod ga tu nek O. n. in su la ris po cho dzi z nie -
wiel kiej wy spy Fer gus son (po ∏o ̋ o -
nej przy po ∏u dnio wo -wschod nim kraƒ -
cu No wej Gwi nei). Pta ki re pre zen tu jà -
ce t´ for m´ sà ubar wio ne naj bar dziej cha rak -
te ry stycz nie. G∏o w´ i szy j´ ma jà fio le to wo -
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-czar nà. Bra ku je im czu ba na g∏o wie i ja Êniej -
szej pla my na kar ku. Grzbiet i skrzy d∏a ma -
jà nie co ja Êniej sze od pta ków for my no mi na -
tyw nej. 

Pod ga tu nek O. n. aru en sis po cho -
dzi z wysp Aru, po ∏o ̋ o nych w za chod niej, in -
do ne zyj skiej cz´ Êci No wej Gwi nei. Ce -
chà cha rak te ry stycz nà tych pta ków jest du -
˝a, Ênie˝ no bia ∏a pla ma na kar ku oraz pi´k -
ne, z∏o to zie lon ka we brze gi pier si. 

Pta ki m∏o de wszyst kich pod ga tun ków wy -
ró˝ nia jà si´ bar dziej sto no wa nym, sza ra -
wym ubar wie niem.

Ba ̋ an ciak wy da je g∏o Êny, da le ko nio sà -
cy si´ g∏os, brzmià cy jak: wu -hu wo -
ooaaa. Sk∏a da si´ on z kil ku fraz, któ re sà kil -
ka krot nie po wta rza ne. Co cie ka we, u nie któ -
rych po pu la cji (u pta ków ze wschod niej cz´ -
Êci No wej Gwi nei) g∏os ten po prze dza -
ny jest cich szym, opa da jà cym gwiz dem: who -
ooouw. Sa miec pod czas go dów wy da je do -
dat ko wo jesz cze kil ka in nych g∏o -
sów. Wszyst kie te dêwi´ ki sà wy da wa -
ne z po wierzch ni grun tu oraz z ni˝ szych ga ∏´ -
zi drzew. 

Ga tu nek ten za sie dla g∏ów nie pier wot -
ne la sy desz czo we ro snà ce od po zio mu mo -
rza do wy so ko Êci na wet 1800 m n.p.m. Ge -
ne ral nie uni ka p∏a skich te re nów ni zin -
nych. Znacz nie cz´ Êciej jest spo ty ka ny na ob -
sza rach o uroz ma ico nej rzeê bie te re nu – sto -
kach, wzgó rzach le ̋ à cych na Êred nich wy so -
ko Êciach. 

Go ∏àb ten naj cz´ Êciej wi dy wa ny jest w pa -
rach. Na wet je Êli ob ser wu je si´ po je dyn cze -
go pta ka, naj cz´ Êciej je go part ner (lub part -
ner ka) znaj du je si´ gdzieÊ w po bli ̋ u. Po mi -
mo ˝e na No wej Gwi nei nie ma dra pie˝ ni -
ków là do wych (nie wy st´ pu jà tam ssa ki dra -
pie˝ ne), to jest to czuj ny i p∏o chli -
wy ptak. Z te go po wo du jest bar dzo trud -
ny do ob ser wa cji w wa run kach na tu ral -
nych. Za nie po ko jo ny, ucie ka, rzad ko od la tu -
je. Ba ̋ an ciak wi´k szoÊç cza su sp´ dza na w´ -
drów kach przez dno la su, po szu ku jàc po ̋ y -
wie nia. ˚y wi si´ na sio na mi ró˝ nych ro -
Êlin oraz opa d∏y mi owo ca mi. Zbie ra tak -
˝e drob ne ka mycz ki i pia sek, któ re pe∏ -
nià wa˝ nà ro l´ w tra wie niu po kar -
mu. Na wy spie Ba tan ta cz´ sto od wie -
dza are ny to ko wi sko we tam tej szej en de -
micz nej cu dow ron ki (pta ka raj skie go) – la -
taw ca kra sno grz bie te go (Di phyl lo des re spu -
bli ca). Po szu ku je na nich na -
sion drzew, przy oka zji p∏o szàc i ata ku -
jàc w∏a Êci cie la to ko wi ska. W swo jej wy spiar -

skiej oj czyê nie, gdzie nie ma w∏a Êci -
wie przed sta wi cie li rz´ du grze bià cych (Gal -
li for mes) – po za kil ko ma ga tun ka mi no ga -
li (Me ga po dii dae) i trze ma ga tun ka mi prze -
pió rek (z ro dza jów Co tur nix i Anu ro pha -
sis), ba ̋ an ciak prze jà∏ ni sz´ ku ro patw i in -
nych mniej szych ba ̋ an to wa tych. Ro l´ wi´k -
szych ba ̋ an tów pe∏ nià tam trzy ga tun ki ko -
roƒ ców (z ro dza ju Gou ra) – naj wi´k -
szych spo Êród go ∏´ bi. 

Bio lo gia l´ go wa te go ga tun -
ku nie jest do koƒ ca po zna na. W okre sie roz -
rod czym sa miec to ku je przed part ner -
kà. Na pod sta wie ob ser wa cji z nie wo li wia -
do mo, ˝e uno si on wów czas pio no wo do gó -
ry z∏o ̋ o ny ogon i jed no cze Ênie opusz -
cza przód cia ∏a do do ∏u, dzio bem do ty ka -
jàc grun tu. W tej po zy cji po zo sta je w bez ru -
chu i ci szy przez kil ka mi nut. Jed nak ̋ e ob ser -
wo wa no tak ̋ e sam ce, któ re pod czas te -
go za cho wa nia wy da wa ∏y do no Êne dêwi´ -
ki. Do dat ko wo stwier dzo no u te go go ∏´ -
bia lo ty to ko we, któ re byç mo ̋ e ma jà ja -
kieÊ zna cze nie w okre Êla niu za j´ cia da ne -
go te ry to rium. Pod czas nich sa miec zla tu -
je z ga ∏´ zi, z któ rej si´ od zy wa∏, na po -
wierzch ni´ gle by lub te˝ prze la tu je na in nà ga -
∏àê. Pod czas lo tu ude rza ryt micz nie oby dwo -
ma skrzy d∏a mi o sie bie, wy da jàc do no -
Êny trzask, któ ry przy po mi na strza ∏y. 

L´ gi by ∏y stwier dza ne w mar cu i w ma -
ju. Gniaz do bu do wa ne jest na zie mi, u na sa -
dy pnia przy po ro we go. Ma ono for m´ pro -
stej kon struk cji z∏o ̋ o nej z kil ku ga ∏à -
zek. Do nie go sa mi ca sk∏a da jed no bia ∏e ja -
jo. In ku ba cja trwa oko ∏o 28 dni. Zaj mu -
jà si´ tym oba pta ki two rzà ce pa r´. Za ob ser -
wo wa no, ˝e sa miec wy sia du je naj cz´ -
Êciej w cza sie dnia – od wcze sne go po ran -

ka do póê ne go po po ∏u dnia. Pi skl´ ciem opie -
ku jà si´ obo je ro dzi ce. Przez pierw szy ty -
dzieƒ sa miec przy no si po karm tak ̋ e dla sa -
mi cy, któ ra prze by wa z m∏o dym na gnieê -
dzie. M∏o dy ptak znaj du je si´ pra -
wie przez 4 mie sià ce pod opie kà ro dzi -
ców, za nim ca∏ ko wi cie si´ usa mo dziel ni.

Ga tu nek ten jest cza sa mi trzy ma ny w tro -
pi kal nych pa wi lo nach wi´k szych ogro -
dów zoo lo gicz nych. W Eu ro pie mo˝ -
na go zo ba czyç m.in. w cze skim Dvur Kra lo -
ve (gdzie uzy ska no przy chó wek), Pra -
dze, An twer pii, Rot ter da mie, Mo skwie, Bar -
ce lo nie, Ko lo nii, Frank fur cie nad Me nem, Vo -
gel par ku Wal sro de. Osob ni ki pre zen to wa -
ne na fo to gra fiach (re pre zen tu jà ce pod ga tu -
nek no mi na tyw ny) po cho dzà z ko lek -
cji ostat nie go z wy mie nio nych oÊrod -
ków. W Wal sro de eks po no wa ne sà po nad -
to ba ̋ an cia ki z rzad sze go pod ga tun -
ku O. n. aru en sis. 

Ba ̋ an ciak jest wpi sa ny na „Czer wo nà Li -
st´ Ga tun ków Za gro ̋ o nych” Âwia to -
wej Unii Ochro ny Przy ro -
dy (IUCN Red List Ca te go ry). Ma sta tus tak -
so nu mniej na ra ̋ o ne go na wy mar cie (Le -
ast Con cern). Nie ma go na li Êcie Kon wen -
cji Wa szyng toƒ skiej. Miej sca mi, w naj bar -
dziej od po wia da jà cych mu sie dli -
skach, jest jesz cze pta kiem doÊç po spo li -
tym. Na przy k∏ad jest po wszech nie spo ty ka -
ny na wy spie Ba tan ta. Nie ste ty, w znacz -
nie gor szej sy tu acji znaj du jà si´ en de micz -
ne pod ga tun ki za miesz ku jà ce wy spy Aru i Fer -
gus son. Zw∏asz cza po pu la cja wy st´ pu jà -
ca na ostat niej z wy mie nio nych wysp uwa ̋ a -
na jest za za gro ̋ o nà.

Fot. autora


