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To masz Do roƒ

Samiec

WÊród li czà cej 114 ga tun ków ro dzi ny szpa ko wa tych (Stur ni dae)
du ̋ à gru p´ sta no wià przed sta wi cie le fau ny afry kaƒ skiej. Wi´k szoÊç
spo Êród nich wy ró˝ nia si´ me ta licz nym po ∏y skiem upie rze nia
i ciem nym ko lo ry tem. Jest jed nak kil ka wy jàt ków. Jed nym z nich
jest opi sy wa ny ga tu nek, w któ re go ubar wie niu do mi nu jà po pie la -
to sza re i czar ne bar wy, a na ga skó ra na g∏o wie na da je mu ory gi nal -
ny, „s´ pi” wy glàd. 

Ang.: Wat tled Star ling
Niem.: Lap pen star
Franc.: Éto ur ne au ca ron culé
Ros.: Se re˝ ko wyj skwo riec

Szpak ozdob ny 
(Cre ato pho ra ci ne rea)
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SSzpak ozdob ny zo sta∏ opi sa ny w 1787 r.
przez nie miec kie go przy rod ni ka Frie -
dri cha Chri stia na Meu schen’a (1719-

-1790). Ba dacz nie for tun nie za kwa li fi ko -
wa∏ go do gru py chru Êcie li i na zwa∏ „Ral lus
ci ne reus”. W sys te ma ty ce umiesz czo ny
jest mi´ dzy b∏ysz cza ka mi i szpacz ka mi
z ro dza ju Sa ro glos sa, a przed sta wi cie la mi
ro dza ju Stur nus. Jest je dy nym re pre zen -
tan tem ro dza ju Cre ato pho ra. Nie wy ró˝ -
nia si´ u nie go pod ga tun ków. 

Daw niej w pol skiej li te ra tu rze na zy wa -
ny by∏ szpa kiem zdob nym.

Jest to ptak wiel ko Êci na sze go szpa ka
(Stur nus vul ga ris). D∏u goÊç je go cia ∏a wy -
no si 21 cm. Ma sa cia ∏a – 51-85 g. Sa miec
jest nie co wi´k szy od sa mi cy. 

U te go szpa ka wy st´ pu je sza ta go do wa.
Wi´k sza cz´Êç cia ∏a jest po pie la to sza ra.
Lot ki pierw szo - i dru go rz´ do we sà czar -
ne. Du ̋ e po kry wy skrzy de∏ – bia ∏e. Ogon
– czar ny. Pod brzu sze i ku per sà bia ∏e. Cha -
rak te ry stycz ny jest ry su nek na g∏o wie, któ -
ra jest w okre sie go do wym nie opie rzo na.
Na ga skó ra ma bar w´ ˝ó∏ ta wà. Na wierz -
chu g∏o wy, po licz kach, pod bród ku i gar dle
wy ra sta jà czar ne ko ra le. Naj d∏u˝ sze sà na
pod bród ku, two rzàc cz´ sto dwie zwi sa jà -
ce fa∏ dy. Ich wiel koÊç jest ce chà in dy wi du -
al nà. Dziób jest ˝ó∏ ta wy lub ró ̋ o wa wy
z czar nà na sa dà, no gi ja sno brà zo we. T́  -
czów ka oka – brà zo wa. 

Po se zo nie l´ go wym wy glàd g∏o wy sam -
ca ule ga zmia nie. Na gie par tie po ra sta jà
pió ra mi. Nie mal ca ∏a g∏o wa jest po pie la to -
sza ra. Za okiem po zo sta je nie wiel ki, nie -
opie rzo ny frag ment ˝ó∏ tej skó ry, a na pod -
bród ku czar na, nie opie rzo na smu ga. Kan -
ta rek jest ciem ny. Rów nie˝ po kry wy
skrzy de∏ sta jà si´ czar ne.

Wy glàd sa mi cy i pta ków m∏o dych przy -
po mi na upie rze nie sam ca w sza cie spo -
czyn ko wej. Ce chà ró˝ nià cà jest brà zo wa -
wy ko lor lo tek i ste ró wek. Co cie ka we,
u nie któ rych sta rych sa mic mo gà roz wi jaç
si´ czar ne ko ra le i ˝ó∏ ta skó ra na g∏o wie,
po dob nie jak u sam ców w okre sie go do -
wym.

Se zo no wa zmien noÊç wy glà du sam ca,
a szcze gól nie okre so we „∏y sie nie” i „opie -
rza nie” g∏o wy, bu dzi ∏y i na dal bu dzà du ̋ e
za in te re so wa nie wie lu ba da czy. Pró bo wa -
no okre Êliç, co do k∏ad nie wp∏y wa na tak
dra stycz nà zmia n´. Ich wy ni ki pró bu je si´
wy ko rzy sty waç w zwal cza niu cho rób no -
wo two ro wych i ∏y sie nia wy st´ pu jà ce go

u lu dzi. Jak na ra zie stwier dzo no, ˝e czyn -
ni ka mi od po wie dzial ny mi sà: po ra ro ku,
wiek osob ni ka i obec noÊç sa mic go to wych
do roz ro du. Nie za uwa ̋ o no na to miast
zwiàz ku mi´ dzy wiel ko Êcià go nad u sam ca
a roz mia rem czar nych ko ra li na g∏o wie. 

Âpiew szpa ka ozdob ne go przy po mi na,
wg nie któ rych ba da czy, ten wy st´ pu jà cy
u na sze go ga tun ku i pa ste rza (Stur nus ro -
seus). Ptak wy da je go sie dzàc na ga ∏´ zi
krze wu lub drze wa oraz na po wierzch ni
gle by. Wy ró˝ nia si´ dwa je go ro dza je:
pierw szy „ogól ny”, nie ukie run ko wa ny ku
okre Êlo nej sa mi cy i dru gi, któ rzy to wa rzy -
szy bez po Êred nim za lo tom, ku part ner ce.
Pod czas wy da wa nia pierw sze go spo Êród
nich, sa miec cz´ sto wi bru je skrzy d∏a mi.
Sam Êpiew sk∏a da si´ z d∏u gich fraz, trwa -
jà cych cz´ sto po nad 20 se kund. Za dzi wia -
jà ce jest jed nak to, ˝e jest sto sun ko wo ci -
chy i naj praw do po dob niej nie pe∏ ni funk cji
te ry to rial nych. Z na tu ry zna ne sà ob ser -
wa cje grup po nad 50. Êpie wa jà cych ra zem
sam ców. Ptak nie na Êla du je w nim g∏o sów
i Êpie wów in nych ga tun ków. Sa miec Êpie -
wa tak ̋ e w okre sie, gdy in ku bo wa ne sà
ju˝ ja ja. W nie wo li ob ser wo wa no kil ka -
krot nie Êpie wa jà ce go sam ca w mo men cie
zmie nia nia przez nie go wy sia du jà cej sa mi -
cy na gnieê dzie. Âpie wu szpa ka ozdob ne go
mo˝ na wy s∏u chaç na wi try nie in ter ne to -
wej: http://ibc.hbw.com/ibc/.

Ga tu nek ten ˝y je na doÊç roz le g∏ym
ob sza rze Wschod niej i Po ∏u dnio wej Afry -
ki – od Etio pii i Su da nu przez Afry k´
Wschod nià, po ∏u dnio wy Za ir i An go l´ do
po ∏u dnio wych wy brze ̋ y Re pu bli ki Po ∏u -
dnio wej Afry ki. Ja ko rzad ki lub spo ra -
dycz ny goÊç by∏ stwier dza ny w kil ku miej -
scach na za cho dzie i w cen trum kon ty -
nen tu (m.in. w Gam bii, Ka me ru nie, Kon go,
Ga bo nie, Re pu bli ce Ârod ko wo afry kaƒ -
skiej). Do dat ko wo po je dyn cze pta ki wi -
dy wa no rów nie˝ na Pó∏ wy spie Arab skim
(w Je me nie Pó∏ noc nym, Oma nie i Ara bii
Sau dyj skiej) oraz na Ma da ga ska rze i Se -
sze lach. 

Âro do wi skiem ˝y cia szpa ka ozdob ne go
sà lek ko za drze wio ne lub otwar te te re ny
tra wia ste o ni skiej ro Êlin no Êci. Za miesz ku -
je rów nie˝ ob sza ry rol ni cze. Cz´ sto jest
spo ty ka ny w sto sun ko wo su chych, po zba -
wio nych wo dy miej scach. We Wschod niej
Afry ce by∏ stwier dza ny do wy so ko Êci
3 tys. m n.p.m., ge ne ral nie jed nak pre fe ru -
je te re ny po ∏o ̋ o ne po ni ̋ ej 2 tys. metrów. 

Po kar mem te go ga tun ku sà przede
wszyst kim owa dy z ro dzi ny sza raƒ czo wa -
tych (Acri di dae). W j´ zy ku an giel skim cz´ -
sto okre Êla ny jest ja ko „ptak zja da jà cy sza -
raƒ cz´” („lo cust bird”). Po za tym chwy ta
in ne owa dy oraz ich lar wy, a zw∏asz cza
ter mi ty i ma ∏e chrzàsz cze. W ˝o ∏àd kach
nie któ rych osob ni ków znaj do wa no rów -
nie˝ Êli ma ki oraz ma ∏e jasz czur ki. Swo jà
die t´ uzu pe∏ nia ja go da mi i na sio na mi.
Stwier dzo no zja da nie przez nie ja gód
krze wu Zi zi phus mu cro na ta, na sion Pol li -
chia cam pe stris, ja gód Azi ma te tra can tha
i Aca cia cyc lops. Spo Êród ro Êlin upraw -
nych i ozdob nych ˝e ru je cza sa mi na fi gow -
cach (Fi cus spp.). Ch´t nie spo ̋ y wa nek tar
z kwia tów Ery th ri na caf fra, Scho tia bra -
chy pe ta la, Acro car pus fra xi ni fo lius, aga wy
si za lo wej (Aga ve si sa la na). 

Szpak ten pro wa dzi ko czow ni czy tryb
˝y cia. Uza le˝ nio ne jest to od lo kal nych za -
so bów po ̋ y wie nia, któ re pta kom mo gà
umo˝ li wiç przy stà pie nie do l´ gów. Cho dzi
tu taj g∏ów nie o prze miesz cza jà ce si´
ogrom ne sta da sza raƒ czy, któ re sta no wià
pod sta wo wy po karm ga tun ku. W okre sie
nie l´ go wym szpa ki ozdob ne two rzà du ̋ e
zgru po wa nia, li czà ce cza sa mi na wet ty sià -
ce osob ni ków. Ich wy st´ po wa nie jest ró˝ -
ne w roz ma itych cz´ Êciach za si´ gu. Np.
w oko li cach je zio ra Wik to rii ob ser wo wa -
no je od czerw ca do paê dzier ni ka, w Su da -
nie – od sierp nia do mar ca. Uwa ̋ a si´, ˝e
stwier dze nia tych szpa ków na Pó∏ wy spie
Arab skim do ty czà rów nie˝ mi gru jà cych
pta ków po cho dzà cych z po pu la cji etiop -
skich i so ma lij skich, któ re si´ zgu bi ∏y. Sta da
pta ków no cu jà wspól nie na drze wach lub
w trzci no wi skach. Cz´ sto jest wi dy wa ny
ra zem z in ny mi afry kaƒ ski mi szpa ka mi
oraz wi k∏a cza mi z∏o to li cy mi (Plo ceus ca -
pen sis). 

Szpak ozdob ny cz´ sto ˝e ru je wspól nie
z in ny mi pta ka mi. W Afry ce Po ∏u dnio wej
ch´t nie do ∏à cza do stad in tro du ko wa nych
tam eu ro pej skich szpa ków i ro dzi mych
b∏ysz cza ków bru nat nych (Spreo bi co lor).
Re gu lar nie jest wi dy wa ny na Êmiet ni skach
i wy sy pi skach od pa dów rzeê nych. Cz´ sto
˝e ru je w to wa rzy stwie wie lu ga tun ków
ssa ków, za rów no do mo wych, jak i dzi kich.
Ob ser wo wa no go prze sia du jà ce go na
grzbie tach owiec, ró˝ nych ga tun ków an ty -
lop, no so ro˝ ców bia ∏ych (Ce ra to the rium
si mum), zebr. Ptak wy ko rzy stu je to do
chwy ta nia owa dów, któ re zwie rz´ ta p∏o -
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szà przy po ru sza niu si´. W Ke nii uda ∏o si´
rów nie˝ stwier dziç, jak wspól nie z b∏ysz -
cza ka mi sta lo wy mi (Lam pro tor nis cha ly -
ba eus) wy ja da ∏y klesz cze i in ne pa so ̋ y ty
z uszów owiec i by d∏a do mo we go. Jest to
tak ̋ e je dy ny afry kaƒ ski szpak, u któ re go
za uwa ̋ o no (cha rak te ry stycz ne dla ro dza ju
Stur nus) tzw. „cyr klo wa nie”. Po le ga ono
na wbi ja niu w gle b´ za mkni´ te go dzio ba
i na st´p nie otwie ra niu go w po szu ki wa niu
owa dów i ich larw. 

Pta ki te re gu lar nie za ̋ y wa jà kà pie li s∏o -
necz nych oraz wy ko rzy stu jà mrów ki do
pie l´ gna cji upie rze nia. Te ostat nie sà spe -
cjal nie chwy ta ne i trzy ma ne w dzio bie.
Owa dy wy dzie la jà kwas mrów ko wy, któ ry
ptak wcie ra so bie w pió ra. 

Se zon l´ go wy przy pa da na ró˝ ne po ry
ro ku. W Ke nii, Tan za nii i Ugan dzie przy pa -
da naj cz´ Êciej na okres od mar ca do lip ca.
Na to miast w RPA l´ gi stwier dza no we
wszyst kich mie sià cach ro ku. Zwià za ne jest
to z wy stà pie niem wy star cza jà cych ilo Êci
po ̋ y wie nia na okre Êlo nym te re nie. Pta ki
te sà tak uza le˝ nio ne od te go czyn ni ka, ˝e
w przy pad ku gwa∏ tow ne go za ∏a ma nia si´
li czeb no Êci sza raƒ czy, po tra fià po rzu ciç
roz po cz´ te l´ gi (a na wet pi skl´ ta na gniaz -
dach) i prze nieÊç si´ w in ne oko li ce. Ga tu -
nek ten gnieê dzi si´ na drze wach lub krze -
wach. Cz´ sto l´ gnie si´ ko lo nij nie. Nie któ -
re ko lo nie sà tak du ̋ e, ˝e pod ci´ ̋ a rem
gniazd i pi sklàt ∏a mià si´ ga ∏´ zie. Gniaz do

ma ku li stà po staç. Wej Êcie usy tu owa ne jest
naj cz´ Êciej z bo ku. Zbu do wa ne jest z ga ∏à -
zek i kol cza stych ∏o dyg o d∏u go Êci do
30 cm i Êred ni cy do 5 mm. Ulo ko wa ne jest
na ró˝ nej wy so ko Êci – od 2 m (np. na krze -
wach aka cji) do na wet 10 m (na eu ka lip tu -
sach w Afry ce Po ∏u dnio wej). Bu do wa ne
jest naj cz´ Êciej na aka cjach z ga tun ków
Aca cia ni gre scens, A. ka roo i A. lu ede rit zii
oraz drze wie mo pa no wym (Co lo pho sper -
mum mo pa ne). Oba pta ki two rzà ce pa r´
bu du jà gniaz do. Do nie do koƒ czo nej, po -
zba wio nej wy Êció∏ ki kon struk cji sa mi ca
sk∏a da ja ja. Do koƒ cze nie bu do wy jest pro -
wa dzo ne ju˝ pod czas wy sia dy wa nia. Pta ki
cz´ sto wy kra da jà ma te ria∏ gniaz do wy sà -
sia dom. Wy Êció∏ k´ gniaz da sta no wià de li -
kat ne cz´ Êci traw lub pió ra. Sa mi ca sk∏a da
2-5 ja sno nie bie skich jaj o nie re gu lar nym,
de li kat nym, brà zo wym plam ko wa niu. Ich
wy mia ry to: 24,9-32,1 x 18,3-22,0 mm,
ma sa – 6,5 g. L´g naj cz´ Êciej li czy trzy lub
czte ry ja ja. In ku ba cja trwa oko ∏o 11 dni.
Oby dwo je ro dzi ce wy sia du jà i kar mià pi -
skl´ ta. Wy klu wa nie si´ m∏o dych jest Êci Êle
zsyn chro ni zo wa ne w ca ∏ej ko lo nii. M∏o de
pta ki opusz cza jà gniaz do po 13-16 dniach
i prze miesz cza jà si´ na naj bli˝ sze ga ∏´ zie,
gdzie cià gle sà do kar mia ne przez osob ni ki
do ro s∏e. W tym okre sie sà jesz cze nie lot ne
i naj bar dziej po dat ne na ata ki licz nych dra -
pie˝ ni ków, zw∏asz cza pta ków szpo nia -
stych. 

Ga tu nek ten jest doÊç rzad ki w nie wo li.
Wi´k szoÊç osob ni ków po sia da jà ame ry -
kaƒ skie ogro dy zoo lo gicz ne. W Eu ro pie
jest utrzy my wa ny m.in. w grec kim zoo At -
ti ca w Ate nach, cze skim Pilê nie, Ko pen ha -
dze, Lip sku, Stut t gar cie, obu ber liƒ skich
(Ber lin Zoo i Tier park Frie drichs fel de).
Przez wie le lat by∏ rów nie˝ trzy ma ny i roz -
mna ̋ a ny w Vo gel par ku Wal sro de. Osob -
ni ki pre zen to wa ne na fo to gra fiach po cho -
dzà z ko lek cji bry tyj skie go pta sie go par ku
Bir dworld (nie da le ko Farn ham). Pierw szy
na Êwie cie przy chó wek w nie wo li uzy ska -
no w 1969 r. w Ogro dzie Zoo lo gicz nym
we Frank fur cie nad Me nem. 

Po win no si´ go trzy maç w wo lie rach
we wn´trz nych, szklar niach lub oran ̋ e -
riach. Mo ̋ e prze by waç ra zem z in ny mi,
na wet znacz nie wi´k szy mi pta ka mi, np.
nie któ ry mi ba ̋ an ta mi. W nie któ rych ogro -
dach zoo lo gicz nych jest eks po no wa ny
w ha lach wol ne go lo tu, gdzie cz´ sto mo˝ -
na ob ser wo waç Êpie wa jà ce wÊród ko ron
drzew sam ce. W nie wo li pta ki two rzà cz´ -
sto mo no ga micz ne zwiàz ki i sà so bie wier -
ne przez wie le lat. Ja ko po karm sto su je my
owa dy (Êwiersz cze, lar wy màcz ni ka i in -
nych owa dów), jaj ko na twar do, twa róg,
odro bi ny mi´ sa. Ja ko do da tek po da je my
nie wiel kà iloÊç mie szan ki owo co wo -wa -
rzyw nej. Aby za ch´ ciç je do l´ gów, war to
w po ̋ y wie niu zwi´k szyç iloÊç po da wa -
nych sza raƒ cza ków. 

Szpak ozdob ny, mi mo ˝e jest uwa ̋ a ny
za ga tu nek wcià˝ jesz cze po spo li ty i licz ny,
jest ga tun kiem wpi sa nym 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
Cat e gory). 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
(CI TES). Nie jest zna na je go li czeb noÊç na
wol no Êci. Wi´k szoÊç ob sza rów je go wy -
st´ po wa nia ce chu je si´ ni skim za lud nie -
niem, co sprzy ja je go roz prze strze nia niu
si´. Jest ra czej lu bia nym pta kiem z ra cji
ogra ni cza nia plag sza raƒ czy. Z te go po wo -
du ochro nà ota cza ne sà je go ko lo nie l´ go -
we. Nie ste ty sto so wa ne nie kie dy na sze -
ro kà ska l´ Êrod ki owa do bój cze, u˝y wa ne
do zwal cza nia owa dów, mo gà po wo do -
waç znacz ne star ty wÊród szpa ków.
W RPA ga tu nek ten jest cza sa mi odstrze -
liwa ny w ce lu ochro ny plan ta cji wi no ro Êli.

Fot. autora
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