
J ed na z in diaƒ skich le gend
g∏o si, ˝e kie dy Êwiat po grà ̋ y∏
si´ w ciem no Êciach, in dyk

pod niós∏ s∏oƒ ce i ura to wa∏ zie mi´,
stàd je go na ga czer wo na g∏o wa.
Z ko lei w mi to lo gii Zu ni brà zo we
koƒ ców ki piór ogo na sà nie ja ko po -
zo sta ∏o Êcià po wcze Êniej szym Êwie -
cie po grà ̋ o nym w b∏o cie. Dzi ki in -
dyk (Me le agris gal lo pa vo) nie jest
zwy k∏ym pta kiem! Jest cz´ Êcià hi -
sto rii Sta nów Zjed no czo nych, jed nà
ze zdo by czy ko lo nial nych Eu ro pej -
czy ków, nie jed no krot nie je dy nà
stra wà pierw szych osad ni ków, a tak -
˝e pre kur so rem pta ków udo mo wio -
nych.

Hi sto ria
In dy ki ho do wa ne by ∏y ju˝ na te re -

nie Mek sy ku na po trze by sta ro ̋ yt -
nych w∏ad ców, ale je dy nie ary sto kra -
cja mia ∏a pra wo spo ̋ y waç ich mi´ so.
Za pi ski mó wià ce o pi´ ciu set in dy kach
dzien nie po trzeb nych do na kar mie nia
le gen dar nej me na ̋ e rii Mon te zu my,
Êwiad czà o ska li tej ̋ e ho dow li. 

Przed jed nà z bi tew z Hisz pa na mi,
Mek sy ka nie ofia ro wa li prze ciw ni kom
trzy sta in dy ków, aby tam ci nie po wie -
dzie li, ˝e po nie Êli kl´ sk´ z g∏o du.
W za pi skach jed ne go z po dró˝ ni ków
od na leêç mo˝ na wzmian k´ o prze ra -
˝e niu Mek sy kan na wi dok ko ni kon -
kwi sta do rów. Jak wy ja Ênia au tor tych
no ta tek, my Êle li oni, i˝ ko nie sà mi´ -
so ̋ er ne i na tych miast ob li cza li, ile in -
dy ków przy pad nie na ko nia i jeêdê ca. 

Ma ∏o bra ko wa ∏o, a in dyk za miast
or ∏a, zna la z∏ by si´ w go dle Sta nów
Zjed no czo nych Ame ry ki. Ben ja min
Fran klin mo ty wo wa∏ swój po glàd
„ni skim mo ra le or ∏a, któ ry ra bu je ry -
bo ∏o wa, kie dy ten tru dzi si´, aby z∏a -
paç ry b´, wes przeç sa mi c´ i na kar -
miç m∏o de”.
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Ptak, któ ry pró bo wa∏
pod nieÊç s∏oƒ ce

Do ro s∏y sa miec z oka za ∏à bro dà. Bro da ro Ênie przez ca ∏e ˝y cie i nie jest zmie -

nia na pod czas pie rze nia.



Osad ni cy
Osad ni cy do bi ja jàc do brze gów

Ame ry ki za sta li ogrom ne gru py
do rod nych, pro wa dzà cych na ziem -
ny tryb ˝y cia pta ków, gdzie sam ce
nie rzad ko wa ̋ y ∏y po nad dzie si´ç
ki lo gra mów. In ten syw ny od∏ów
i za sto so wa nie bro ni pal nej zdzie -
siàt ko wa ∏y ich po pu la cje, a dal szy
roz wój osad nic twa, po przez nisz -
cze nie ich Êro do wi ska na tu ral ne -
go, nie mal do pro wa dzi∏ do za k∏a dy
dzi kie go in dy ka. Po lo wa no w no cy,

strze la no do pta ków na drze wach,
∏a pa no w pu ∏ap ki, jed nak nie me -
to dy, ale iloÊç za bi tych pta ków
oraz brak ich pe∏ ne go wy ko rzy sta -
nia wy da jà si´ naj bar dziej bez sen -
sow ne. Ja da no je dy nie pierÊ. Mie -
lo no jà na wet po wy su sze niu na ro -
dzaj mà ki do wy ro bu chle ba, a nie -
jed no krot nie nad licz bo we pta ki po
pro stu wy rzu ca no. Nie ma wie lu
opi sów wy ko rzy sta nia in nych cz´ -
Êci pta ka. 

In dia nie 
Nie wszyst kie ple mio na spo ̋ y wa ∏y

mi´ so in dy ka. Ist nia ∏o wie le ta bu, jak
na przy k∏ad za kaz go to wa nia in dy ka
wraz z mi´ sem bi zo na czy je le nia,
aby nie ob ra ziç du cha pusz czy. M∏o -
dzi wo jow ni cy nie któ rych ple mion
wie rzy li, ˝e po spo ̋ y ciu mi´ sa in dy ka
sta nà si´ tchórz li wi i jak one b´ d´
ucie kaç w ob li czu nie bez pie czeƒ -
stwa. Jesz cze in nym po wo dem za ka -
zów by∏ fakt, i˝ in dy ki ja d∏y owa dy.

Tam, gdzie zja da no mi´ so in dy ków,

by ∏y one cz´ sto pierw szà zdo by czà
my Êliw skà. Sta no wi ∏y ∏a twy obiekt dla
dzie ci, po lu jà cych z pro cà lub wpra -
wia jà cych si´ w po lo wa niu z ∏u kiem.
Me to dy po lo waƒ by ∏y sub tel ne lub jak
nie któ rzy au to rzy twier dzà pry mi tyw -
ne. Po zy ski wa no iloÊç po trzeb nà do
prze ̋ y cia, a po zo sta ∏o Êci w pe∏ ni wy -
ko rzy sty wa no. Pió ra do ob rz´ dów re -
li gij nych, w ele men tach ubio rów lub
bi ̋ u te rii. Wy twa rza no na wet ro dzaj
ple cion ki na ty le moc nej, ˝e u˝y wa nej

ja ko ko ce i okry cia na ra mio na. Od -
por ne na za nie czysz cze nie krwià lot ki
wy ko rzy sty wa no do pro duk cji strza∏.
Ostro gi s∏u ̋ y ∏y ja ko gro ty. Z ko Êci wy -
twa rza no wa bi ki, wy ko rzy sty wa ne
pod czas po lo waƒ. 

Naj bar dziej po pu lar nà me to dà
spo ̋ y cia by ∏o pie cze nie ca ∏e go pta ka
z pió ra mi w pie cu ziem nym. 

Bio lo gia
Na ob sza rze USA wy st´ pu je szeÊç

pod ga tun ków dzi kie go in dy ka: M. g.
si lve stris, M. g. osce ola, M. g. in ter me -

dia, M. g. mer ria mi, M. g. me xi ca na,
M. g. gal lo pa vo.

In dy ki ma jà wy raê ny dy mor fizm
p∏cio wy. Sa mi ca jest drob niej sza,
o brà zo wym upie rze niu. G∏o wa i szy -
ja po kry ta drob ny mi piór ka mi przy -
bie ra wy glàd w li te ra tu rze okre Êla ny
ja ko nie ogo lo ny. Sa mi com z re gu ∏y
brak bro dy i ostróg, choç oso bi Êcie
wi dzia ∏am sa mi c´ z bro dà. Wy glà da -
∏a na bar dzo do ro s∏à. Sam ce sà ci´˝ -
sze, a ich pió ra ma jà sil ny me ta licz ny
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W se zo nie roz rod czym do ro s∏e sam ce two rzà od r´b ne sta da.



po ∏ysk. Po sia da jà ostro gi oraz bro d´
i, co naj wa˝ niej sze, ma ja na gà szy j´
po kry tà licz ny mi bro daw ka mi.

Struk tu ra sta da ge ne ral nie za le ̋ y
od po ry ro ku. W zi mie in dy ki gro ma -
dzà si´ w du ̋ e gru py, nie kie dy do -
cho dzà ce do kil ku dzie si´ ciu osob ni -
ków. U∏a twia to zdo by wa nie po ̋ y -
wie nia, a do dat ko we pa ry oczu gwa -
ran tu jà wi´k sze bez pie czeƒ stwo.
W le cie spo ty ka my ro dzin ne sta da
sa mic z m∏o dy mi, w tym tak ̋ e sa mic,
któ re utra ci ∏y l´ gi. W koƒ cu gru py
do ro s∏ych sam ców i od dziel ne gru py
sam ców jed no rocz nych, któ re pod
pre sjà po przed nich nie b´ d´ przy st´ -
po wa ∏y do l´ gów. 

Ry tu a∏ go do wy z cha rak te ry stycz -
nym gul go ta niem, obej mu je po nad to
na dy ma nie si´ i wy pusz cza nie po wie -

trza w cha rak te ry stycz ny spo sób oraz
cià gni´ cie lo tek po zie mi i tzw. kro -
cze nie. Sa miec roz k∏a da ogon i dum -
nie kro czy przed sa mi cà i ry wa la mi.
Cie ka we, i˝ sam ce w tym okre sie sà
nie zwy kle po bu dli we i cz´ sto za ska -
ku jà ce dêwi´ ki sà w sta nie spro wo ko -
waç je do gul go ta nia, np. sa mo lot czy
zwy k∏y gwizd. Sa ma wi dzia ∏am sam ca
re agu jà ce go bar dzo ˝y wio ∏o wo na
prze la tu jà ce ∏a b´ dzie.

Go dy od by wa jà si´ na tzw. are -
nach. Sa miec do mi nu jà cy po sia da
ha rem, sk∏a da jà cy si´ prze wa˝ nie
z oko ∏o 6 sa mic. W mia r´ roz po czy -
na nia l´ gów w ha re mach uby wa sa -
mic, któ re od∏à cza jà si´, by wy sia dy -
waç ja ja.

Sam ce mo gà za czy naç za lo ty ju˝
w mar cu, to ku jàc za pal czy wie na

Ênie gu. Sa mi ce jed nak po zo sta jà nie -
wzru szo ne, al bo wiem tak wcze sne l´ -
gi nie mia ∏y by szans na prze ̋ y cie.
Cho dzi tu o owa dy, ja ko êró d∏o bia∏ -
ka dla pi sklàt. M∏o de in dy ki ro snà
bar dzo szyb ko i prze cho dzà trzy pie -
rze nia. Wy st´ pu je sza ta po Êred nia
po mi´ dzy ju we nal nà a pierw szà zi -
mo wà. 

Sa mi ca bu du je gniaz do w mia r´
sk∏a da nia jaj. Znaj du je p∏yt kie za g∏´ -
bie nie i pierw sze jaj ko zno si na go ∏à
zie mi´, a opusz cza jàc gniaz do przy -
kry wa je li Êç mi. Stop nio wo po wsta je
twór, któ ry na zwie my in dy czym
gniaz dem. W okre sie nie sie nia,
przed opusz cze niem gniaz da sta ran -
nie przy kry wa je Êció∏ kà. Pod czas in -
ku ba cji po zo sta wia gniaz do nie os∏o -
ni´ te. Wa run kiem gniaz do wa nia jest
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Dzi kie in dy ki sta ∏y si´ nie od ∏acz nà cz´ Êcià kra jo bra zu farm.

Sam ce ze sz∏o rocz ne okre Êla ne ja ko „ja ke“ (ang). Smu klej sza bu do wa, krót ka bro da i ma ∏e ostro gi.

W ma ju sam ce sà szcze gul nie po bu dli we, ∏a two spro wo ko waç je do to -

ko wa nia.



bli skoÊç wo dy oraz otwar tych prze -
strze ni ob fi tu jà cych w po ̋ y wie nie.
Do pie ro w wie ku oko ∏o 4 ty go dni
m∏o de zdo by wa jà umie j´t noÊç la ta -
nia i za czy na jà no co waç na drze -
wach. Do te go cza su Êpià na zie mi.
Dra pie˝ cy i desz czo wa po go da, to
g∏ów ne czyn ni ki wp∏y wa jà ce na
Êmier tel noÊç l´ gów. Przede wszyst -
kim w pierw szych dniach ˝y cia, kie dy
pi skl´ ta ma jà jesz cze nie roz wi ni´ te
me cha ni zmy ter mo re gu la cji, desz cze
by wa jà dla nich fa tal ne w skut kach.
Po mi mo desz czu m∏o de mu szà po -
szu ki waç po kar mu, gdy˝ dzieƒ bez
˝e ro wa nia nie wcho dzi w ra chu b´
z uwa gi na ich szyb ki me ta bo lizm. 

In dy ki nie sà ty pem w´ -
drow ców, je Êli tyl ko znaj -
dà sa tys fak cjo nu jà ce Êro do wi sko, to
po zo sta jà w nim. Wa run kiem sà la sy
mie sza ne, za pew nia jà ce ba z´ po kar -
mo wà (ulu bio ny po karm to ˝o ∏´ -
dzie). Wa˝ na jest tak ̋ e do bra wi docz -
noÊç, a trze ba przy znaç i˝ zmy s∏y in -
dy ków sà fe no me nal ne i na praw d´
trud no je po dejÊç. Po nad to ko niecz -
ne sà du ̋ e, sta re drze wa, na da jà ce si´
do zbio ro we go no co wa nia. 

Pod wzgl´ dem wy ma gaƒ po kar mo -
wych in dy ki sà bar dzo ela stycz ne, co
wy ni ka z za le˝ no Êci od po kar mów,
któ re sà ak tu al nie do st´p ne. Li czeb -
noÊç in dy ków za le ̋ y od pro duk cji bio -

ma sy, a tym sa mym od wy stà pie nie
tzw. lat na sien nych. Roz grze bu jà pod -
szyt w po szu ki wa niu na sion, p´ dów
i owa dów. Ro bià to nie zwy kle ener -
gicz nie, ha ∏a su jàc jak wa ta ha dzi ków.
Opi sa ne sà przy pad ki wspól ne go ˝e -
ro wa nia z je le nia mi w okre sie zi mo -
wym. Ko rzy sta jà one z miejsc przez
nie od s∏o ni´ tych od Ênie gu.

W le cie wa˝ nym sk∏ad ni kiem die ty
sà owa dy. Nie kie dy ca ∏e sta do, wy ko -
nu jàc dziw ne ru chy, po lu je na po lne
ko ni ki. Podczas desz czu in dy ki wy -
cho dzà na otwar te prze strze nie, cze -
ka jàc na wy cho dzà ce d˝d˝ow ni ce. 

Drób ozdobny

24 4/2006

To ku jà cy do ro s∏y sa miec. Gdy by by∏ to sa miec ze sz∏o rocz -

ny, dwie Êrod ko we ste rów ki by ∏y by d∏u˝ sze. Na zbli ̋ e niu

wi daç zmia n´ ko lo rów g∏o wy. Czer wo ny i nie bie ski to ko lo -

ry któ rych nie wol no no siç my Êli wym pod czas se zo nu po lo -

wa nia na in dy ki. Prze pis ten wpro wa dzo no ze wzgl´ du na

zda rza jà ce si´ po strza ∏y.

Fot. A Kruszewicz



Sta do, któ re ob ser wo wa ∏am, wy ka -
zy wa ∏o nie zwy k∏à ru ty n´. Mia ∏o ulu -
bio ne miej sca ˝e ro wa nia oraz miej -
sca sje sty, a tak ̋ e sta ∏e miej sca kà -
pie li pia sko wych. Rze czy wi Êcie, in dy -
ki nie nie po ko jo ne, pro wa dzà ure gu -
lo wa ny tryb ˝y cia, cz´ sto za ska ku jàc
punk tu al no Êcià. Po tra fià jed nak
w mia r´ po trze by zmie niç szyb ko
przy zwy cza je nia, np. pod czas se zo nu
po lo waƒ.

In dy ki dziÊ 
Po pu la cja osià gn´ ∏a naj ni˝ szy stan

pod ko niec dzie wi´t na ste go wie ku,
kie dy in dy ki za cho wa ∏y si´ je dy nie
w naj bar dziej nie do st´p nych re gio -
nach Sta nów Zjed no czo nych. Wie lu
star szych Ame ry ka nów, z któ ry mi
roz ma wia ∏am, w dzie ciƒ stwie nie wi -
dzia ∏o in dy ka w sta nie dzi kim, tak
dziÊ wszech obec ne go. Po dru giej
woj nie Êwia to wej roz po cz´ to pro -
gram re in tro duk cji, któ ry za owo co -
wa∏ od no wie niem po pu la cji we
wszyst kich sta nach oprócz Ala ski. In -
dy ki po ja wi ∏y si´ na wet po za pier -
wot nym za si´ giem wy st´ po wa nia.
W ro ku 1991 do zwo lo no po raz
pierw szy od wie lu lat na po lo wa nie.
Obec nie po lo waç mo˝ na na nie pod -
czas dwóch se zo nów: wio snà z bro nià
pal nà na sam ce oraz je sie nià, kie dy
z ∏u kiem mo˝ na po lo waç na przed -
sta wi cie li obu p∏ci. 

Od by wa ∏a si´ lo te ria, pod czas któ -
rej lo so wa ne sà po zwo le nia na od -
strza∏, a praw do po dob nie od przy -
sz∏e go ro ku mo˝ na b´ dzie ta kie po -
zwo le nia na byç w wy zna czo nych
punk tach, co Êwiad czy o nie wàt pli -
wym od bu do wa niu po pu la cji te go
ga tun ku, za spra wà m. in. my Êli wych. 

W la tach 70. w Pol sce tak ̋ e pró -
bo wa no wsie dliç dzi kie in dy ki w la -
sach Wiel ko pol ski. Eks pe ry ment nie
uda∏ si´, ale z tam tych cza sów sà
jesz cze w kra ju ho dow le praw dzi -
wych, dzi kich in dy ków, m.in. w War -
szaw skim Ogro dzie Zoo lo gicz nym
i Par ku Dzi kich Zwie rzàt w Ka dzi -
d∏o wie. 

Agniesz ka Czuj kow ska 
Fot. au tor ki 
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Sa miec do ro s∏y – „gob bler“ (ang). Do sko na le wi daç d∏u gie no gi, bieg to pre fe ro wa -

na for ma uciecz ki. U star szych pta ków do cho dzi do skost nie nia Êci´ gien.

„Ja ke“ (ang) na dal szym pla nie „go bler“. Po czàt ku jà cy my Êli wi  cz´ sto my là sam -

ce m∏o de z sa mi ca mi.


