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W1991 r. pocz ta Fi li pin wy da ∏a se -
ri´ czte rech znacz ków z jed nym z naj -
wi´k szych i naj rzad szych pta ków szpo -

nia stych Êwia ta – ma∏ po ̋ e rem (Pi the co pha -
ga jef fe ryi). Ten po t´˝ ny orze∏ jest en de mi -
tem te go kra ju. Dzi´ ki swo je mu ma je sta tycz -
ne mu wy glà do wi i za si´ go wi wy st´ po wa -
nia zo sta∏ 4 lip ca 1995 r. uzna ny za na ro do we -
go pta ka te go azja tyc kie go paƒ stwa. 

Ma∏ po ̋ er, daw niej na zy wa ny rów nie˝ or -
∏em fi li piƒ skim, na le ̋ y do rz´ du szpo nia -
stych (Fal co ni for mes) i ro dzi ny ja strz´ bio wa -
tych (Ac ci pi tri dae). Jest je dy nym przed sta wi cie -
lem ro dza ju Pi the co pha ga. Naj bli ̋ ej spo krew -
nio ny jest z dwo ma Êrod ko wo – i po ∏u dnio wo -
ame ry kaƒ ski mi har pia mi (wiel kà – Har pia har py -
ja i gu jaƒ skà – Mor ph nus gu ianen sis) oraz z no -
wo gwi nej skà har pià pa pu askà (Har py op sis no va -
egu ine ae). Na uko we go opi su ga tun ku do ko -
na∏ w 1896 r. szkoc ki or ni to log Wil liam Ro -
bert Ogi lvie -Grant, zwià za ny m.in. z Na tu ral Hi -
sto ry Mu seum w Lon dy nie. Ba zo wa∏ on na oka -
zie zdo by tym przez an giel skie go przy rod ni -
ka Joh na Whi te he ada na wy spie Sa mar. Ogi lvie -
-Grant na zwa∏ ga tu nek na czeÊç oj ca J. Whi te he -
ada – Jef fe ry’ego (któ ry spon so ro wa∏ wy pra -
w´ Szko ta na fi li piƒ ski ar chi pe lag). Je go na -
zwa ro dza jo wa po cho dzi od ∏a ciƒ skie go s∏o -
wa „pi the co phag” – co ozna cza „je dzà cy ma∏ -
py”.

W wie lu j´ zy kach jest on na zy wa ny „czu ba -
tym or ∏em fi li piƒ skim” lub te˝ „or ∏em 
˝y wià cym si´ ma∏ pa mi” – ang.: Gre at Phi lip pi -
ne Eagle, Mo nkey -eating Eagle; niem.: Phi lip pi -
ne na dler, Af fe na dler; fran.: Aigle des Phi lip pi -
nes.

Jest to oka za ∏y, ol brzy mi orze∏ o d∏u go -
Êci cia ∏a od 86 do 102 cm i ma -
sie 4,5-6,5 kg (u sa mic do 8). Roz pi´ -
toÊç skrzy de∏ do chodzi do 220 cm. 
Wierzch cia ∏a jest ciem no brà zo wy z ja Êniej -
szy mi obrze ̋ e nia mi piór, spód oraz po kry -
wy pod skrzy d∏o we sà bia ∏e. Ogon jest brà zo -
wy z czar ny mi pr´ ga mi oraz ja snà na sa dà ste -
ró wek. Na g∏o wie wy ró˝ nia si´ ko ro na z luê -
nych piór o p∏o wo ̋ ó∏ ta wej bar wie z czar -
no za bar wio ny mi sto si na mi. Oko li ca oka i na -
sa dy dzio ba jest ciem no opie rzo na. Dru -
gà, naj bar dziej rzu ca jà cà si´ w oczy ce -
chà, jest bar dzo po t´˝ ny, wy so ki i dwu bocz -
nie sp∏asz czo ny dziób ciem no sza re go ko lo -
ru. Wo sków ka u na sa dy dzio ba jest zie lon ka -
wo - nie bie ska. T́  czów ka oka ma ko lor ja sno -
sza ry. No gi sà ˝ó∏ te z ol brzy mi mi, czar ny -
mi szpo na mi. 

Je go skrzy d∏a sà sze ro kie i sto sun ko -
wo krót kie, co umo˝ li wia mu spraw ne ma -
new ro wa nie w lo cie wÊród ga ∏´ zi drzew. Jed -
no cze Ênie ptak ma d∏u gi ogon i bar dzo ma -
syw ne no gi. 

M∏o de pta ki przy po mi na jà ubar wie niem do -
ro s∏e, ale majà troch´ ja Êniej sze kra w´ -
dzie piór na wierz chu cia ∏a.

Sa mi ca jest nie co wi´k sza od sam ca.
G∏os te go pta ka przy po mi na g∏o Êne, wy so -

kie w to nach po gwiz dy wa nie. ˚e brzà ce o po -
karm m∏o de wy da jà se rie g∏o Ênych, wy so -
kich po krzy ki waƒ.

W Êro do wi sku na tu ral nym jest to ge ne ral -
nie ci chy i nierzu ca jà cy si´ w oczy ptak. Do ro -
s∏e osob ni ki oka zjo nal nie (pod czas cie p∏ych po -
ran ków) wy ko nu jà w po wie trzu po ka zo we lo -
ty.

Wy st´ puje we wschod niej cz´ Êci wy spy Lu -
zon (Sier ra Ma dre), na Sa mar, Ley te i Min da -
nao. Za miesz ku je pier wot ne la sy, zw∏asz -
cza na urwi stych i stro mych te re nach, cza sa -
mi za sie dla tak ̋ e la sy wtór ne (po wsta ∏e po wy -
ci´ ciu la su pier wot ne go) oraz ga le rio -
we. Stwier dzo no tak ̋ e je go obec noÊç na skra -
jach po lan i zr´ bów. Prze by wa za rów no na te -
re nach ni zin nych, jak i wy ̋ yn nych oraz gór -
skich, gdzie wy st´ pu je do wy so ko -
Êci 1800 m n.p.m.

Jest to ga tu nek mo no ga micz ny. Pta ki
∏à czà si´ w pa ry na ca ∏e ˝y cie. Ka˝ da pa ra l´ go -
wa zaj mu je te ry to rium o po wierzch -
ni ok. 40-50 km2 (cho cia˝ zna ne sà wi´k sze
- po nad 100 km2), któ re go bro ni przed in tru za -
mi i nie zmie nia do koƒ ca ˝y cia. Se zon l´ go -
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wy trwa od po ∏o wy wrze Ênia do po ∏o wy grud -
nia. Gniaz do bu do wa ne jest na po t´˝ nym drze -
wie, na wy so ko Êci 27-50 m. Jest to ogrom -
na kon struk cja o wy miarach od
1,2x1,2 m do 1,2x2,7 m. Mi mo swych roz mia -
rów jest trud ne do wy kry cia, po nie wa˝ drze -
wa, na któ rych sà bu do wa ne, sta no -
wià okap drze wo sta nu i cz´ sto sà buj nie po ro -
Êni´ te epi fi ta mi. Co cie ka we, po raz pierw -
szy gniaz do ma∏ po ̋ e ra zo sta ∏o od kry te do pie -
ro w 1963 r. Sa mi ca sk∏a da tyl ko jed no ja jo. In -
ku ba cja trwa a˝ 56-60 dni. Pi skl´ po wy klu -
ciu prze by wa w gnieê dzie od 4 do 6 mie si´ -
cy. Po je go opusz cze niu jesz cze przez rok znaj -
du je si´ pod opie kà ro dzi ców. Tak d∏u -
gi okres opie ki nad po tom kiem po wo du -
je to, ˝e pa ra do ro s∏ych pta ków wy pro wa -
dza mak sy mal nie tyl ko jed no m∏o de na dwa la -
ta.

Po kar mem ma∏ po ̋ e ra sà lo to ko ty (sta no -
wià 84% sk∏a du po ̋ y wie nia), ma∏ py (tyl -
ko 3% – mi mo takiej nazwy pta ka w wie lu j´ -
zy kach), ∏a szo wa te, w´ ̋ e, wa ra ny, dzio bo ro˝ -
ce oraz ru daw ki.

W la tach 70. XX w. li czeb noÊç ga tun ku sza -
co wa no na 300-500 pta ków. Ba zu jàc na da -
nych z 1992 r., do ty czà cych roz miesz cze nia la -
sów na Fi li pi nach, sza cu je si´, ˝e ca∏ ko wi ta po -
pu la cja li czy obec nie ok. 226 do ro s∏ych osob ni -
ków; w∏à cza jàc w to pta ki m∏o do cia ne wy no -
si ok. 350-670 sztuk. Ob li czo no to przyj mu -
jàc, ˝e pa ra po sia da te ry to rium o po wierzch -
ni 25-50 km2, zaj mu je 40% do st´p nych sie -
dlisk, i ˝e ka˝ de go ro ku prze ̋ y wa tyl ko jed -
no pi skl´ na pa r´. Na tej pod sta wie g∏ów -
ne po pu la cje ma∏ po ̋ e ra wy st´ pu jà na wy -
spach Lu zon i Min da nao (li czàc od po wied -
nio 52 i 53 pa ry). Oko ∏o 6 par ˝y je na Sa -
mar i naj praw do po dob niej dwie na Ley te. Ob -
li cze nia te jed nak mo gà byç obar czo ne b∏´ -
dem. Fer gu son -Le es & Chri stie w swo jej mo -
no gra fii pta ków szpo nia stych Êwia -
ta z 2001 r. (Rap tors of the World) oce nia jà li -
czeb noÊç te go ga tun ku na 200-400 osob ni ków.

Pierw szy ptak te go ga tun ku, któ ry tra -
fi∏ do nie wo li po za Fi li pi na mi, by∏ trzy ma -
ny w la tach 1909-1910 w Ogro dzie Zoo lo -
gicz nym w Lon dy nie. Obec nie, ja ko eks po -
nat, znaj du je si´ w lon dyƒ skim Na tu ral Hi sto -
ry Mu seum. Dru gie go pta ka spro wa dzi -
∏o rzym skie zoo w 1934 r. Po II woj nie Êwia to -
wej (zw∏asz cza w la tach 1947-1965) wie -
le ogro dów zoo lo gicz nych i pta szar ni na Êwie -
cie mia ∏o te or ∏y w swo ich ko lek cjach. Ma∏ po -
˝e ry by ∏y utrzy my wa ne w nie wo li, po za Fi li pi -
na mi, w la tach 1909-1988, ale ni gdy nie od no -

to wa no tam przy chów ku. By ∏y eks po no wa -
ne w 20 ogro dach zoo lo gicz nych Êwia -
ta w licz bie 50 osob ni ków. Naj wi´ cej,
bo 6-krot nie, by ∏y trzy ma ne w zoo w San Die -
go, Fi la del fii oraz An twer pii. Czte ro krot -
nie eks po no wa no je w ogro dach zoo lo gicz -
nych w Lon dy nie i Los An ge les. W ro -
ku 1988 (w an twerp skim zoo) pad∏ ostat -
ni osob nik ˝y jà cy po za Fi li pi na mi. Obec nie ga -
tu nek ten w nie wo li jest trzy ma ny wy ∏àcz -
nie na te re nie swo jej oj czy zny. W ce lu je -
go ochro ny stwo rzo no tam
(ju˝ w 1969 r.) pro gram (the Mon key -
-Eating Eagle Con se rva tion Pro gram), któ -
ry w 1987 r. do pro wa dzi∏ do po wsta nia fun da -
cji (the Phi lip pi ne Eagle Fo un da tion) i oÊrod -
ka ho dow la ne go (the Phi lip pi ne Eagle Cen ter
– PEC) w Da vao (nie da le ko Mt Apo). Pierw -

szy przy pa dek roz mno ̋ e nia ga tun ku w nie wo -
li mia∏ miej sce 15 stycz nia 1992 r. w PEC. Mi -
mo ˝e ju˝ w 1989 r. sa mi ca jed nej z par ho -
dow la nych znio s∏a za p∏od nio ne ja jo, to nie ste -
ty em brion za mar∏. Do 2006 r. w oÊrod ku uzy -
ska no 20 pi sklàt te go or ∏a (ostat nie wy klu -
∏o si´ 6 stycz nia te go ro ku); ∏àcz nie prze by wa -
jà tam obec nie 32 ma∏ po ̋ e ry. 

Miej my na dzie j´, ˝e sta ra nia pod j´ te na Fi li -
pi nach w ce lu ochro ny ga tun ku b´ dà na -
dal kon ty nu owa ne i przy czy nià si´ do zwi´k -
sze nia po pu la cji te go wspa nia ∏e go pta -
ka na wol no Êci. Po cie sza jà ce jest tak -
˝e to, ˝e w ostat nich la tach uda je si´sku tecz -
nie roz mna ̋ aç w nie wo li ten ˝y wy sym bol fi li -
piƒ skiej przy ro dy.


