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ptaki egzotyczne

WW il gi zwra ca jà uwa g´ ba jecz ny mi ko -
lo ra mi i nie sa mo wi tym g∏o sem. Ich
ro dzi na sk∏a da si´ z 26 ga tun ków

za miesz ku jà cych te re ny od Afry ki do Au -
stra lii. Nie któ re z nich za li cza jà si´ do ga -
tun ków mi gru jà cych (np. na sze wil gi), in ne
pro wa dzà osia d∏y tryb ˝y cia. Zna czà ca
wi´k szoÊç tych pta ków za miesz ku je la sy
o cha rak te rze tro pi kal nym. Fakt, ˝e spo ro
ga tun ków wy ka zu je ze so bà za ska ku jà ce
po do bieƒ stwo, sk∏a nia wie lu ba da czy do
wnio sku, ˝e mo gà byç to tzw. ga tun ki bliê -
nia cze, któ re na le ̋ y roz ró˝ niaç z pod ga -
tun ka mi. Aby to jed nak po twier dziç, po -
trzeb ne sà do k∏ad niej sze ba da nia ge ne -
tycz ne. 

˚y cie wilg, zw∏asz cza po za se zo nem l´ -
go wym, owia ne jest ta jem ni cà. Wia do mo,
˝e pro wa dzà sa mot ni czy tryb ˝y cia i ˝e ∏à -
czà si´ w pa ry w se zo nie go do wym. Nie
ma jed nak ˝ad nych da nych o tym, czy co
ro ku wra ca jà do sie bie ci sa mi part ne rzy,
a je ̋ e li tak, to jak cz´ sto si´ to zda rza.

Wil gi sà pta ka mi wy ma ga jà cy mi i trud -
ny mi w ho dow li. Bar dzo rzad ko uda je si´
uzy skaç od par re gu lar ne l´ gi. Du ̋ ym pro -
ble mem w ho dow li tych pta ków jest ich
agre sja. Po wszech nie zna ne sà przy pad ki
za bi ja nia sa mic przez sam ce czy przy pad ki,
kie dy pta ki po pro stu nie to le ru jà swo jej
obec no Êci. Wyj Êciem z sy tu acji jest roz -
dzie la nie pa ry po za se zo nem l´ go wym, ale
w wie lu przy pad kach jest to tech nicz nie
trud ne al bo nie mo˝ li we. Sa me pta ki sà ∏a -
twe w utrzy ma niu. Bar dzo do brze ra dzà
so bie w wo lie rach, na wet po ∏à czo ne z in -
ny mi, mniej agre syw ny mi ga tun ka mi. Ich
die ta po win na sk∏a daç si´ w 60% z owo -
ców, a po zo sta ∏e sk∏ad ni ki to owa dy (tak -
˝e ˝y we) i zni ko my pro cent mi´ sa. Nie
wy da je si´, aby by ∏y one wra˝ li we na wy -
so ki po ziom ˝e la za i ra czej nie bie rze si´
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u nich pod uwa g´ cho ro by spi chrze nio wej
˝e la za, czy li he mo sy de ro zy (ISD – Iron
sto ra ge di se ase).

W Wal sro de po dzi wiaç mo˝ na po je dyn -
cze osob ni ki wil gi z∏o to grz bie tej (Orio lus
xan thor nus) oraz wil gi kre sko brzu chej
(Orio lus xan tho no tus). Za to w wo lie rze in -
do ne zyj skiej do sko na le czu je si´ ce le be ski
pod ga tu nek wilg chiƒ skich (Orio lus chi nen -
sis ce le ben sis), u któ re go kil ka krot nie mie -
li Êmy suk ces l´ go wy. Po raz pierw szy
w 2004 ro ku, na st´p nie 2005. Pta ki bez
prze szkód wy cho wa ∏y m∏o de, ale w oby -
dwu przy pad kach nie uda ∏o si´ zlo ka li zo -
waç gniaz da. W 2007 ro ku pa ra od cho wy -
wa ∏a m∏o de w gnieê dzie ukry tym w sze -
Êcio me tro wym fi gow cu. Ta ka licz ba uda -

nych l´ gów w krót kim cza sie jest nie wàt -
pli wym osià gni´ ciem, dla te go pod j´ te 
zo sta ∏y kro ki, aby utrzy maç suk ces l´ go wy
oraz w mia r´ mo˝ li wo Êci spro wa dziç no -
we, nie spo krew nio ne pta ki. Ga tu nek ten
po sia da a˝ 22 lub 23 pod ga tun ki, co na le ̋ y
wziàç pod uwa g´, spro wa dza jàc pta ki
w ce lach po wi´k sze nia gru py l´ go wej. Po
grun tow nych po szu ki wa niach w li te ra tu -
rze oka za ∏o si´, ˝e na sze pta ki zo sta ∏y nie -
pra wi d∏o wo zi den ty fi ko wa ne. Przez mo -
ment my Êle li Êmy na wet, ̋ e jest to zu pe∏ nie
in ny ga tu nek – wil ga cien ko dzio ba (Orio lus
ten nu ni ro stris). W koƒ cu oka za ∏o si´, ˝e
w na szym par ku roz mna ̋ a jà si´ ce le be skie
wil gi chiƒ skie. Trud no Êci, ja kie na po tka li -
Êmy pod czas do k∏ad nej iden ty fi ka cji, wy ni -

ka jà z ogrom ne go po do bieƒ stwa pod ga -
tun ków i skà pej ilo Êci li te ra tu ry do star cza -
jà cej cech po rów naw czych. Kon tak tu jàc
si´ w ra mach po szu ki waƒ z wie lo ma in sty -
tu cja mi, do wie dzie li Êmy si´, ˝e pro ble my
z do k∏ad nym ozna cze niem pta ków do ty -
czy ∏y nie tyl ko na szej pla ców ki. Dal sze po -
szu ki wa nia po zwo li ∏y okre Êliç, ˝e w na szej
ko lek cji znaj du jà si´ tak ̋ e dwa in ne pod ga -
tun ki: Orio lus chi nen sis fron ta lis oraz mi gru -
jà ca i po cho dzà ca z Azji Orio uls chi nen sis
dif fu sus. By ∏o to dla nas za ska ku jà ce od kry -
cie. Oby dwa pod ga tun ki mo gà sta no wiç
prze szko d´ w roz mna ̋ a niu, po nie wa˝
ró˝ nià si´ od pierw sze go nie tyl ko roz mia -
ra mi, ale tak ̋ e ze spo ∏em za cho waƒ go do -
wych i g∏o sem. Po d∏u gich po szu ki wa niach
uda ∏o si´ zlo ka li zo waç po dob ne pta ki
u pry wat ne go ho dow cy w Niem czech
oraz w dwóch ogro dach zoo lo gicz nych
w Cze chach. Dzia ∏a nia roz po cz´ to od
umiesz cze nia m∏o dych w pry wat nej ko lek -
cji, gdzie pta ki b´ dà pod le ga ∏y kon tro li
i miej my na dzie j´, ˝e przy stà pià do l´ gów.
Z cza sem ma my na dzie j´ wspó∏ pra co waç
z za in te re so wa ny mi ogro da mi zoo lo gicz -
ny mi.

Do tej po ry wszyst kie m∏o de sek so wa -
ne by ∏y me to da mi mo le ku lar ny mi
i wszyst kie wy ni ki wska zy wa ∏y na sa me
sa mi ce. Jest to dla nas za sta na wia jà ce, po -
nie wa˝ wi daç po mi´ dzy ni mi ró˝ ni ce
w za cho wa niu oraz od cie niu upie rze nia,
co mo ̋ e wska zy waç na pew nà nie do sko -
na ∏oÊç tej me to dy w od nie sie niu do te go
pod ga tun ku. Stàd ko lej ne po sta no wie nie,
aby opra co waç do k∏ad ne opi sy, któ re mo -
gà w prak ty ce po móc w okre Êla niu p∏ci.
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