
TTen, opi sa ny w 1853 ro ku, bli ski ku zyn go -
∏´ bia zbro czo ne go (te raz wy spiar ka
zbro czo ne go), w trzech pod ga tun kach

za miesz ku je wy spy po ∏u dnio wo -wschod nich
i Êrod ko wych Fi li pin. Pod ga tu nek no mi na -
tyw ny za sie dla wy spy Min da nao i Di na gat,
pod ga tu nek G. c. ley ten sis wy spy Sa mar, Ley -
te i Bo hol, a pod ga tu nek G. c. har tlet ti wy spy
Ba si lan na po ∏u dnio wym -wscho dzie Fi li pin.
Sà to nie wiel kich roz mia rów, ˝e ru jà ce g∏ów -
nie na zie mi, bar dzo ko lo ro we go ∏àb ki. We
wszyst kich miej scach swe go na tu ral ne go wy -
st´ po wa nia za gro ̋ o ne sà wy mar ciem z po -
wo dy dra pie˝ ni ków wpro wa dzo nych przez
lu dzi (psy, ko ty, szczu ry), a tak ̋ e prze kszta∏ -
ca nia ich na tu ral ne go Êro do wi ska. Mo˝ na je
zo ba czyç w kil ku na stu eu ro pej skich ogro -
dach zoo lo gicz nych i w bar dzo nie licz nych
pry wat nych ho dow lach. 

Wy spiar ki p∏o wo brzu che ma jà oko ∏o
30 cm d∏u go Êci i wa ̋ à do 200 g. Sà kr´ pej bu -
do wy cia ∏a i ma jà doÊç sil ne no gi. Wy ni ka to
z ich try bu ̋ y cia, gdy˝, po dob nie jak wy spiar -
ki zbro czo ne, wi´k szoÊç dnia sp´ dza jà bie ga -
jàc po zie mi w po szu ki wa niu po kar mu. Na
drze wach tyl ko no cu jà i gniaz du jà. Sa mi c´
mo˝ na od ró˝ niç od sam ca po bar dziej pur -
pu ro wym ubar wie niu t´ czów ki. Osob ni ki
m∏o do cia ne sà czer wo no -brà zo we, bez nie -
bie sko -sza rej bar wy na bo kach i kasz ta no wej
pla my na pier si. 

W na tu ral nych wa run kach za sie dla jà wil -
got ne la sy na wy so ko Êci do 600 m n.p.m.
Od ̋ y wia jà si´ za rów no na sio na mi zbie ra ny -
mi na dnie la su, jak i drob ny mi owo ca mi i lar -
wa mi owa dów (w nie wiel kiej ilo Êci). Ich se -
zon l´ go wy przy pa da na ko niec po ry wil got -
nej lub po czà tek po ry su chej, co jest za le˝ ne
od re gio nu i lo kal nych wa run ków kli ma tycz -
nych. Na wy so ko Êci od 1 do 3 me trów nad
zie mià pa ra bu du je nie wiel kie, p∏a skie gniaz -

do, któ re jest wy s∏a ne li Êç mi bam bu sa. Sk∏a -
da ne jest w nim tyl ko jed no kre mo wo -bia ∏e
ja jo. Wy sia dy wa nie trwa oko ∏o 2 ty go dni,
a pi skl´ prze by wa w gnieê dzie oko ∏o 3 ty go -
dni. Przez kil ka pierw szych dni ˝y cia jest ca ∏y
czas ogrze wa ne, a póê niej tyl ko no cà lub
pod czas desz czu. 

Pie l´ gnu jàc te go ∏àb ki w ho dow li, na le ̋ y
za pew niç im uroz ma ico ny po karm, w po sta -
ci bo ga tej mie szan ki ziarn, z do dat kiem ro -
dzy nek, fig i po kro jo nych dak ty li, a tak ̋ e ja -
gód – Êwie ̋ ych, su szo nych i mro ̋ o nych.
Wszel kie se zo no we owo ce mo˝ na po da waç
po kro jo ne na ka wa∏ ki, aby by ∏y ∏a twe do po -
∏kni´ cia. Nie zb´d ny jest sta ∏y do da tek do brej
ja ko Êci mie szan ki dla pta ków owo co ̋ er nych. 

Wy spiar ki nie na da jà si´ do trzy ma nia
w klat kach. Na le ̋ y im za pew niç prze stron ne
wo lie ry z du ̋ à ilo Êcià ro Êlin i la bi ryn tem za u∏ -
ków po mi´ dzy ni mi, gdzie mo gà do wo li bie -
gaç. Ro Êli ny za pew nià od po wied nià wil got -
noÊç po wie trza, ale trze ba je re gu lar nie zra -

szaç i ob fi cie pod le waç. Po karm po da je my na
zie mi, ale ∏à czàc wy spiar ki w wo lie rze z in ny -
mi pta ka mi, trze ba za dbaç o to, by nie by ∏y
to ga tun ki, któ re mo gà mo no po li zo waç êró -
d∏a po ̋ y wie nia. Go ∏àb ki sà bo wiem z na tu ry
∏a god ne i prze gry wa jà w kon ku ren cji o po -
karm. Uni kaç na le ̋ y tak ̋ e ich p∏o sze nia,
gdy˝ mo gà si´ roz bi jaç o Êcia ny wo lie ry. Z te -
go po wo du na le ̋ y za pew niç im tak˝e no cà
nie wiel kie oÊwie tle nie. 

Za sa dy pie l´ gna cji i ho dow li wy spiar ków
p∏o wo brzu chych sà po dob ne jak wy spiar -
ków zbro czo nych, któ re od kil ku lat tra fia jà
w r´ ce pol skich ho dow ców. Przy oka zji po -
by tu w ogro dzie zoo lo gicz nym, wspó∏ pra cu -
jà cym w ra mach pro jek tu ho dow li gi nà cych
ga tun ków go ∏´ bi, war to przyj rzeç si´ wy -
spiar kom, by je bli ̋ ej po znaç, bo spo tka nie
tych pta ków w na tu ral nych wa run kach jest
nie la da sztu kà. 
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