
C zer wo na ksi´ ga za gro ̋ o nych
ga tun ków jest wy da wa na od ro -

ku 1962. Czym jest ta ksià˝ ka? Be st -
sel le rem? Czy ma 1. miej sce na Êwia -
to wym ryn ku wy daw ni czym? NIE!
A jed nak ka˝ dy jà zna i ka˝ dy, na wet
dziec ko wie, ˝e zna le zie nie si´ zwie -
rz´ cia na stro nach tej ksià˝ ki sy gna li -

zu je za gro ̋ e nie wy mar ciem wy mie -
nio ne go w niej ga tun ku. Przy k∏a dem
nie chaj b´ dzie szpak ba lij ski (Leu -
cop sar ro th schil dii). Ten nie zwy k∏y
ptak po bi∏ jesz cze in ny re kord, dzi´ -
ki któ re mu zna laz∏ si´ w ksi´ dze pta -
sich re kor dów, pod ha s∏em are a∏ wy -
st´ po wa nia, gdy˝ ptak ten za miesz -

ku je tyl ko pa r´ en klaw na pó∏ noc -
nym wy brze ̋ u wy spy Ba li. 

Szpak ba lij ski za miesz ku je pó∏ -
noc ne wy brze ̋ e wy spy Ba li (In do ne -
zja). Jest to en de micz ny ga tu nek (nie
wy st´ pu jà cy ni gdzie po za tà wy spà).
Za miesz ki wa∏ g∏ów nie las, choç cza -
sem, po za okre sa mi l´ gów, po sze rza∏

32 4/2006

Ptak i  egzotyczne

Za gi nio ny klej not 
ba lij skiej przy ro dy
Za gi nio ny klej not 
ba lij skiej przy ro dy

Fot. G. Reclos



swój za si´g do kra w´ dzi la su i otwar -
tych prze strze ni pól. Na tu ral ne Êro -
do wi sko tych pta ków sys te ma tycz nie
si´ kur czy ∏o z po wo du roz wo ju rol -
nic twa, upra wy orze cha ko ko so we go
oraz in nych plan ta cji.

Szpak ba lij ski na le ̋ y do po pu lar -
nej i wszyst kim zna nej ro dzi ny szpa -
ko wa tych (Stur ni dae), lecz je go wy -
glàd jest skraj nie od mien ny od na sze -
go po spo li te go szpa ka. D∏u go Êcià cia -
∏a do cho dzi do 25 cm. Sa miec mie rzy
prze ci´t nie oko ∏o 24-25 cm, a sa mi ca
22 cm. I to w∏a Êci wie je dy na ró˝ ni ca.
Dy mor fizm p∏cio wy nie wy st´ pu je,
sam ce i sa mi ce ma jà Ênie˝ no bia ∏à
sza t´, je dy nie z czar ny mi opa li zu jà cy -
mi za koƒ cze nia mi ogo na oraz skrzy -
de∏. Na cie mie niu znaj du je si´ czu bek
sta wia ny naj cz´ Êciej przez sam ca
pod czas za lo tów. Oczy oto czo ne sà
nie bie skà, na gà ob wód kà skór nà,
trosz k´ bar dziej ja skra wà u sam ców.
Pta ki te ˝y jà w gru pach, w sta dach li -
czà cych 20-30 osob ni ków, ale tyl ko

do roz po cz´ cia l´ gów. Okres roz rod -
czy przy pa da w po rze desz czo wej, gdy
wy st´ pu je ob fi toÊç owa dów tj. od
paê dzier ni ka -li sto pa da do kwiet nia.
Sam ce ubie ga jà si´ o wzgl´ dy sa mic,
wy ko nu jàc swe go ro dza ju ta niec go -
do wy. Âpie wa jà oraz pod no szà zdo -
bià cy g∏o w´ czub i wy ko nu jà ru chy
g∏o wà w gó r´ i w dó∏. Po zdo by ciu
part ner ki do trzy mu jà jej wier no Êci,
nie po szu ku jà no wych part ne rek.
Sam ce w cza sie go dów sta jà si´ agre -
syw ne i strze gà swo je go te re nu przed
in tru za mi, tak w∏a sne go ga tun ku, jak
i ob cy mi pta ka mi.

Gniaz do bu du jà w dziu plach drzew,
wy Êcie ∏a jàc je pa ty ka mi, ∏o dy ga mi wy -
su szo nych ro Êlin i tra wà. Sa mi ca sk∏a -
da 3-4 ja ja, któ rych in ku ba cja trwa 13-
14 dni. Do ro s∏e pta ki od ̋ y wia jà si´
ró˝ ny mi owo ca mi, owa da mi i ma ∏y mi
sko ru pia ka mi. Tym sa mym sà kar mio -
ne m∏o de. W gnieê dzie prze by wa jà do
oko ∏o 25. dnia ˝y cia. Po tem do ∏à cza jà
do sta da, któ re gru pu je si´ na czas su -

szy. By wa jà wte dy jesz cze do kar mia ne
przez ro dzi ców. D∏u goÊç ich ˝y cia na
wol no Êci nie zo sta ∏a zba da na; w nie -
wo li do ̋ y wa jà 25 lat.

Szpak ba lij ski zo sta∏ opi sa ny
w 1911 r. przez Stre se man na. Od te -
go cza su are a∏ je go wy st´ po wa nia sys -
te ma tycz nie si´ kur czy∏, a˝ w 1970 r.
ogra ni czy∏ si´ do kil ku en klaw.

Klej not ba lij skiej przy ro dy ze
wzgl´ du na swo je pi´k no szyb ko zo -
sta∏ za uwa ̋ o ny przez „mi ∏o Êni ków
pta ków” z ca ∏e go Êwia ta, wi´c miesz -
kaƒ cy wy spy, sku sze ni ∏a twym za rob -
kiem, za cz´ li szpa ki ma so wo od∏a -
wiaç i od sprze da waç, g∏ów nie do Eu -
ro py i Ame ry ki. Aby za po biec ma so -
we mu wy wo ̋ e niu tych bez cen nych
pta ków, rzàd In do ne zji ob jà∏ ochro -
nà szpa ka i je go Êro do wi sko. 

W 1984 r. po wsta∏ pro jekt ochro ny
szpa ka ba lij skie go przy wspó∏ pra cy
in do ne zyj sko -ame ry kaƒ sko -bry tyj -
skiej, w ce lu oca le nia ga tun ku przed
za g∏a dà. Uzbro jo ne s∏u˝ by strze g∏y
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dzi kiej po pu la cji ˝y jà cych w par ku
pta ków przed k∏u sow ni ka mi. Mi mo
to w 1983 r. wy st´ po wa ∏o tam tyl ko
55 pta ków, a w 1999 r. zbroj ny gang
han dla rzy ukrad∏ 39 osob ni ków, któ -
re mia ∏y byç wy pusz czo ne na wol -
noÊç. 

Do ak cji za cho wa nia szpa ka ba lij -
skie go w∏à czy ∏y si´ ogro dy zoo lo gicz -
ne z ca ∏e go Êwia ta. Mi´ dzy in ny mi
War szaw ski Ogród Zoo lo gicz ny
uczest ni czy w pro gra mie ho dow la -
nym dla gi nà cych ga tun ków (Eu ro -
pan En da ge red Spe cies Pro gram me,
EEP), któ re go g∏ów nym za da niem
jest utrzy ma nie li czeb no Êci tych pta -
ków na ta kim po zio mie, aby kie dyÊ
mo˝ na je przy wró ciç na tu rze, tak jak
to si´ sta ∏o z ˝u brem w Pusz czy Bia -
∏o wie skiej. Pro gram EEP dla szpa -
ków ba lij skich uru cho mio no w 1992
ro ku. Ogro dy zoo lo gicz ne pro wa dzà
ksi´ gi ro do wo do we tych pta ków, któ -
re po zwa la jà kon tro lo waç ich roz -
mna ̋ a nie z za cho wa niem wy mia ny
ge nów, da jà przy tym szan s´ ka˝ de -
mu przyj rzeç si´ te mu pta ko wi z bli -
ska. W War szaw skim Ogro dzie Zoo -
lo gicz nym ma my 5 osob ni ków te go
ga tun ku. Trzy z nich la ta jà swo bod -
nie w ha li wol nych lo tów. Pa ra na za -
ple czu przy stà pi ∏a do l´ gu. 

W chwi li od kry cia szpa ków ba lij -
skich przez dr. Ewi na Stre se man na
w 1911 ro ku ju˝ nie by∏ to ga tu nek
licz nie wy st´ pu jà cy i praw do po dob -
nie ni gdy nie by∏. Po wo dem te go jest

bar dzo ogra ni czo ny are a∏ wy st´ po -
wa nia. W la tach 1974 – 1994 pro wa -
dzo no na Ba li ba da nia li czeb no Êci te -
go ga tun ku. W ro ku 1074 do li czo no
si´ oko ∏o 100 szpa ków, w ro ku 1976
od no to wa no wzrost li czeb no Êci do
200 osob ni ków, ale po tem na stà pi∏
spa dek do oko ∏o 130 dzi kich pta ków.
Jed no cze Ênie od by wa∏ si´ nie le gal ny
od∏ów tych pta ków, któ re set ka mi
ofe ro wa no do sprze da ̋ y, g∏ów nie
w USA. By∏ to tak ̋ e bar dzo po pu lar -
ny ptak ozdob ny, trzy ma ny w klat -
kach przez tu byl ców. Naj wi´k szà li -
czeb noÊç, po nad 250 osob ni ków, od -
no to wa no w 1981 ro ku. Póê niej jed -
nak na stà pi∏ szyb ki spa dek li czeb no -
Êci do kil ku na stu osob ni ków w ro ku
1990. W ro ku 2000 do li czo no si´ 15.
Nie po mo g∏o na wet za ∏o ̋ e nie w 1982
ro ku przez rzàd In do ne zji Par ku Na -
ro do we go Ba li Ba rat, któ ry obej mo -

wa∏ g∏ów ne l´ go wi ska szpa ków ba lij -
skich i daw ny re zer wat za ∏o ̋ o ny
przez kró la Ba li dla ra to wa nia ba lij -
skie go ty gry sa (któ ry jed nak wy mar∏
w 1937 ro ku). W ro ku 2004 by ∏o jesz -
cze na te re nie Par ku Na ro do we go
6 osob ni ków, do któ rych do da no
gru p´ pta ków wy cho wa nych w nie -
wo li. W efek cie na ko niec 2004 ro ku
na Ba li ˝y ∏o 20 szpa ków ba lij skich.
Do dat ko wo by ∏o tak ̋ e 87 szpa ków
w wo lie rach ho dow la nych Par ku Na -
ro do we go. Jed no cze Ênie roz ro s∏a si´
eu ro pej ska po pu la cja te go ga tun ku.
Pod ko niec 2004 ro ku li czy ∏a ju˝ po -
nad 800 osob ni ków. Naj star szy z ˝y -
jà cych w Eu ro pie osob ni ków do ̋ y∏
po nad 22 lat. 

Mo ni ka Krze miƒ ska 
Miej ski Ogród Zoo lo gicz ny

w War sza wie 
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