
Ro man tycz ny pi rat,
czy zwy k∏y ∏o buz
Katarzyna Chwedorzewska

Ma gicz ne miej sce, przy staƒ pi ra tów,
wie lo ryb ni ków, schro nie nie ro man -
tycz nych ko chan ków i jed no z naj ci´˝ -
szych wi´ zieƒ na Êwie cie. Miej sce,
gdzie zro dzi ∏a si´ teo ria ewo lu cji, po
pro stu Ga la pa gos. Ty siàc ki lo me trów
od naj bli˝ sze go kon ty nen tu, w jed nym
z naj bar dziej ak tyw nych wul ka nicz nie
re jo nów Êwia ta, wcià˝ wy ∏a nia jà si´
z mo rza (ju˝ od czte rech mi lio nów lat)
wy spy ar chi pe la gu Ga la pa gos. SzeÊç
du ̋ ych, 12 mniej szych i 40 ca∏ kiem
ma lut kich wy se pek oraz ca ∏a ma sa nie -
na zwa nych ska∏ ster czà cych z mo rza
sta no wi to uni kal ne zja wi sko.

Samiec fregaty prezentujàcy pe∏ni´ swych wdzi´ków.
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AAr chi pe lag zo sta∏ od kry ty, jak wi´k szoÊç
miejsc na tym Êwie cie, przez przy pa -
dek i jak zwy kle nie wie dzia no, co z tym

fan tem zro biç. W 1535 ro ku nie sio ny prà -
da mi mor ski mi i sztor mem tra fi∏ tu, zba -
cza jàc prze sz∏o 800 km z kur su, bi skup Pa -
na my po dró ̋ u jà cy do Pe ru. Na pod sta wie
re la cji bi sku pa, wy spy zo sta ∏y po raz pierw -
szy umiesz czo ne na ma pie w 1574 ro ku
i nada no im na zw´ Iso las de Ga la pa gos. Od -
kry cie to nie wzbu dzi ∏o szcze gól ne go za in -
te re so wa nia. Od tej po ry spo ra dycz nie
od wie dza ∏y je stat ki pi rac kie i kon kwi sta -
dor skie, uzu pe∏ nia jàc tu za pa sy wo dy i ˝yw -
no Êci. Na praw d´ s∏aw ne sta ∏y si´ jed nak
w XIX wie ku, dzi´ ki wy pra wie Ka ro la
Dar wi na na stat ku „Be agle”. W cza sie II
woj ny Êwia to wej by ∏a tu stra te gicz na ba za
mor ska Sta nów Zjed no czo nych, a w la tach
1946-1959 wy jàt ko wo pa skud na ko lo nia
kar na. 

Przez wie ki zwie rz´ ta i ro Êli ny, któ re
po ko na ∏y ja koÊ ty siàc ki lo me trów otwar -
te go mo rza, osia da ∏y na wy spach, ada ptu -
jàc si´ do ich spe cy ficz nych wa run ków.
Za cz´ ∏y si´ jed nak zna czà co ró˝ niç od
swo ich kon ty nen tal nych przod ków. Wi´k -
szoÊç spo ty ka nych tu ga tun ków jest uni -
kal na. Ro Êli ny i zwie rz´ ta nie tyl ko ró˝ nià
si´ od swo ich kon ty nen tal nych od po wied -
ni ków, ale i na po szcze gól nych wy spach
roz wi n´ ∏y si´ ró˝ ne ich for my. Ju˝ w 1959
ro ku zo sta∏ tu za ∏o ̋ o ny Park Na ro do wy,
któ ry chro ni 97,5% ob sza ru ar chi pe la gu,
a w 1978 ro ku wy spy zo sta ∏y w∏à czo ne do
Âwia to we go Dzie dzic twa Kul tu ry.

Czte ry naj wi´k sze wy spy mo˝ na od -
wie dzaç sa mo dziel nie, a po zo sta ∏e tyl ko
z li cen cjo no wa nym prze wod ni kiem. Je dy -
nà me to dà do tar cia do wi´k szo Êci atrak cji
jest wy ku pie nie kil ku dnio we go rej su.
W pro gra mie wy ciecz ki za zwy czaj jest
zwie dza nie i nur ko wa nie oraz kar mie nie
„bia ∏a sa” przy ka˝ dej nada rza jà cej si´ oka -
zji. Naj wi´k szà atrak cjà Ga la pa gos sà roz -
kosz ne i uf ne zwie rz´ ta. Wiel kie wra ̋ e nie
ro bià gi gan tycz ne ˝ó∏ wie s∏o nio we, ale ich
po wol na eg zy sten cja nie wstrzà sa. Za to
uchat ki wprost prze ciw nie, sà roz kosz nie
in te rak tyw ne, a pla ̋ e wprost ro jà si´ od
nich. Nur ko wa nie w ich to wa rzy stwie jest
fan ta stycz nym prze ̋ y ciem. Rów nie za ska -
ku jà ce sà pin gwi ny rów ni ko we. Gdy nur ku -
j´, pod p∏y wa jà do mnie, sku bià mo je no gi
i r´ ce za sko czo ne dziw nym stwo rze niem,
któ re wtar gn´ ∏o do ich Êwia ta. Wy grze wa -

Od po czy wa jà cy sa miec fre ga ty z wi docz nym
wor kiem skór nym.

Krab na pokruszonych koralowcach.

Uchatka z m∏odym.

Olbrzymi ˝ó∏w s∏oniowy.



50marzec/kwiecieƒ 2008

jà ce si´ na ska ∏ach, par ska jà ce so là le gwa -
ny mor skie, igno ru jà mnie wy nio Êle. Sà te˝
ko lo nie l´ go we b∏´ kit no p∏e twych g∏up ta -
ków, wÊród któ rych gniazd prze cha dzam
si´ zu pe∏ nie bez kar nie, czy cu dow ne w lo -
cie, a wy jàt ko wo po kracz ne na zie mi fre -
ga ty wiel kie (Fre ga ta ma gni fi cens). Choç te
ostat nie nie sà en de micz ne dla Ga la pa gos,
bo gnie˝ d˝à si´ rów nie˝ na wy brze ̋ ach
i wy spach w ca ∏ym pa sie tro pi ków i sub -
tro pi ków, sà jed nà z g∏ów nych atrak cji dla
od wie dza jà cych. Na ar chi pe la gu mo˝ na
bo wiem od wie dzaç ich ko lo nie l´ go we
i ob ser wo waç nie sa mo wi te za cho wa nia
go do we. Ga tu nek ten od by wa l´ gi przez
ca ∏y rok, wi´c w jed nym miej scu mo˝ na
ob ser wo waç go dy, pta ki wy sia du jà ce ja ja
i ca∏ kiem spo re pi skl´ ta. Za cho wa nia go -
do we tych pta ków sà nie zwy kle wi do wi -
sko we. Pi´k ne, czar ne, lÊnià ce sam ce wa -
bià swe skrom niej wy glà da jà ce part ner ki,
na dy ma jàc wiel kie pur pu ro we wor ki na -
giej skó ry na gar d∏ach i wy gi na jàc do ty ∏u
szy je. Roz po Êcie ra jà przy tym wiel kie
skrzy d∏a i po trzà sa jà ryt micz nie g∏o wà,

wy da jàc eks ta tycz ne kle ko czà ce dêwi´ ki.
Wo rek jest nie tyl ko wi do wi sko wym sy -
gna ∏em go do wym, ale s∏u ̋ y rów nie˝ do
za zna cza nia in dy wi du al ne go te ry to rium
ka˝ de go osob ni ka. Gdy sa mi ca wy bie rze
part ne ra, là du je ko ∏o nie go, a w∏a Êci wie
wpa da nie zdar nie w krza ki na mo rzy no we
o cien kich ga ∏àz kach i roz po czy na jà si´ ju˝
nie co skrom niej sze taƒ ce go do we. Kie dy
sa miec znaj dzie part ner k´, roz po czy na
bu do w´ gniaz da wprost na g´ stych, kol -
cza stych krza kach na mo rzy no wych. ˚y -
zne wo dy na Ga la pa gos kar mià nie zli czo ne
rze sze ptac twa, któ re rów nie˝ tu od by wa
l´ gi. Na wi´k szo Êci wysp ro Êlin noÊç jest
bar dzo skrom na, a co za tym idzie, ma te -
ria∏ na bu do w´ gniaz da to to war wy jàt ko -
wo de fi cy to wy, a kon ku ren cja du ̋ a. Na
bie da ka trans por tu jà ce go z tru dem zdo by -
tà ga ∏àz k´, na pa da ca ∏a zgra ja pie cze nia rzy.
Roz gry wa si´ wte dy praw dzi wa pod nieb -
na bi twa. Cz´ sto w fer wo rze wal ki sam ce
za po mi na jà o przed mio cie po tycz ki, któ ry
prze pa da bez pow rot nie. Rów nie˝ przy
zdo by wa niu po kar mu pta ki te nie prze -

strze ga jà norm do bre go wy cho wa nia. Bar -
dzo cz´ sto na pa da jà na in ne pta ki mor skie
(me wy, kor mo ra ny, pe li ka ny, a przede
wszyst kim g∏up ta ki, cza sem na po bra tym -
ców) i prze Êla du jà je do tàd, do pó ki tam te
nie zwró cà po ∏kni´ tej przed chwi là ry by.
Zwró co ne ry by fre ga ty ∏a pià wi do wi sko wo
w lo cie. Sa me rów nie˝ ak tyw nie po lu jà na
drob ne zwie rz´ ta mor skie. Mo gà te˝ zna -
czà co wp∏y waç na li czeb noÊç wy l´ ga jà cych
si´ na là dzie ˝ó∏ wi mor skich, dzie siàt ku jàc
ich po pu la cje. Jed nak ak tyw nie nie p∏y wa jà,
gdy˝ ich pió ra ∏a two na sià ka jà wo dà. Sa mi -
ce sk∏a da jà jed no ja jo, a in ku ba cja trwa
Êred nio 40-50 dni. Pi skl´ przez pierw sze
3 mie sià ce kar mià obo je ro dzi ce, a po tem
wy ∏àcz nie sa mi ca. Na wet gdy fre ga ta osià -
gnie wiel koÊç do ro s∏e go pta ka, na dal jest
kar mio na przez mat k´. Pi skl´ sie dzi nie ru -
cho mo, z g∏o wà zwie szo nà w dó∏, oszcz´ -
dza jàc ener gi´. Gdy wra ca mat ka, o˝y wia
si´. Do pie ro po ukoƒ cze niu 1 ro ku fre ga ta
sta je si´ w pe∏ ni sa mo dziel na. 

˚e gla rze da rzy li te pta ki ogrom nà sym -
pa tià. Fre ga ta to je den z naj wi´k szych
i naj pi´k niej szych pta ków mor skich. Po -
dob no w∏a Ênie wor kom gar d∏o wym za -
wdzi´ cza jà one swà na zw´. Lu dziom mo -
rza je go kszta∏t ko ja rzy∏ si´ z wy d´ tym na
wie trze ˝a glem wiel kie go ˝a glow ca.
Smu k∏ej i ele ganc kiej syl wet ki fre ga ty
w lo cie nie mo˝ na po my liç z ˝ad nym in -
nym pta kiem mor skim. D∏u gie, wà skie
skrzy d∏a ze spi cza sty mi koƒ ca mi ma jà
pra wie dwa i pó∏ me tra roz pi´ to Êci, a ca -
∏y ptak od g∏o wy do d∏u gie go, roz wi dlo -
ne go ogo na mie rzy 110 cm. Przy tym jest
bar dzo lek ki.

Sie dzàc o zmierz chu na po k∏a dzie jach -
tu, ob ser wu j´ wal czà ce fre ga ty. Czar ne,
smu k∏e cie nie na tle ciem ne go jak rt´ç mo -
rza. Ten wi dok po zo sta nie ze mnà na za -
wsze.
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