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Bez p∏e twiec
(An se ra nas se mi pal ma ta)
To masz Do roƒ

Ang.: Mag pie Go ose, Pied Go ose, 
Se mi pal ma ted Go ose
Niem.: Spalt fußgans
Franc.: Ca na ro ie se mi palmé, 
Oie pie
Ros.: Po ∏u ∏ap cza tyj gus

WÊród 147 wspó∏ cze Ênie wy ró˝ nia nych ga tun ków two rzà cych ro dzi n´ kacz ko wa tych
(Ana ti dae) jest kil ka zu pe∏ nie wy jàt ko wych i bar dzo ory gi nal nych. Z pew no Êcià za li cza si´
do nich ten ptak. Âwiad czy o tym ju˝ choç by to, ˝e wy od r´b nio no dla nie go osob nà pod -
ro dzi n´ (bez p∏e tw ców – An se ra na ti nae), któ rej jest je dy nym przed sta wi cie lem.
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PPo raz pierw szy zo sta∏ opi sa ny na uko -
wo w 1798 r. przez an giel skie go le ka -
rza i przy rod ni ka – Joh na La tha ma

(1740-1837). Ba dacz ba zo wa∏ na eg zem -
pla rzu po cho dzà cym z oko lic Haw kes bu ry
Ri ver (w sta nie No wa Po ∏u dnio wa Wa lia).
Jest to naj pry mi tyw niej szy przed sta wi ciel
ro dzi ny kacz ko wa tych, któ ry wy ka zu je
sze reg cech ana to micz nych (jak np. obec -
noÊç ko Êcia ne go gu za na cie mie niu, po sia -
da nie bar dzo d∏u giej tcha wi cy si´ ga jà cej
brzu cha), mor fo lo gicz nych (m.in. doÊç wy -
so kie no gi z d∏u gi mi pal ca mi, któ re sà spi´ -
te tyl ko nie wiel kà b∏o nà p∏yw nà) oraz za -
cho waƒ, ja kie nie sà spo ty ka ne u in nych
kacz ko wa tych. Je go po zy cja sys te ma tycz -
na nie jest do koƒ ca kla row na. Wy ka zu je
on pew ne po do bieƒ stwo do trzech po ∏u -
dnio wo ame ry kaƒ skich skrzy d∏osz po nów
(An hi mi dae), z któ ry mi jest (naj praw do po -
dob niej) bli sko spo krew nio ny. Obec nie
w sys te ma ty ce umiesz czo ny jest mi´ dzy
skrzy d∏osz po na mi a drze wi ca mi. Nie któ -
rzy tak so no mo wie pro po nu jà jed nak wy -
dzie le nie go do osob nej, mo no ty po wej ro -
dzi ny (An se ra na ti dae).

Ga tu nek ten nie ma pod ga tun ków. W li -
te ra tu rze pol skiej wy st´ pu je tak ̋ e pod na -
zwà g´Ê skà po p∏e twa. 

Jest to du ̋ y ptak o wy smu k∏ej, g´ siopo -
dob nej syl wet ce. D∏u goÊç cia ∏a wy no si 75-
- 85 cm. Sa miec jest nie co wi´k szy od sa mi -
cy. Je go wy mia ry sà na st´ pu jà ce: d∏u goÊç
skrzy d∏a – 36,8-45,0 cm, ogon – 17-19 cm,
dziób – 7,2-9,2 cm, skok – 9-10,5 cm.
U sa mi cy wy glà da to tak: skrzy d∏o – 35,6-
- 41,8 cm, ogon – 13-16cm, dziób – 6,3-8,2cm,
skok – 8,0-9,2 cm. Roz pi´ toÊç skrzy de∏
sam ca wy no si 130-180 cm, sa mi cy – 125-
-165 cm. Ma sa cia ∏a u sam ców to 1838-
-3195 g (Êred nia – 2766 g), u sa mic
– 1405-2770 g (Êred nia – 2071 g). Dy mor -
fizm p∏cio wy i se zo no wy jest s∏a bo za zna -
czo ny. U sam ca g∏o wa i szy ja sà czar ne.
Czar na bar wa szyi za cho dzi na gór nà
cz´Êç grzbie tu i pier si. Po zo sta ∏a cz´Êç
grzbie tu, bar ków ki, bo ki oraz spód cia ∏a
i ku per wraz z po kry wa mi na do go no wy mi
sà bia ∏e. Lot ki (pierw szo - i dru go rz´ do -
we), po kry wy I rz´ du i ze wn´trz ne po kry -
wy II rz´ du sà czar ne. Te go sa me go ko lo ru
jest tak ̋ e ogon oraz go le nie. Wzór na spo -
dzie skrzy d∏a jest rów nie˝ czar no -bia ∏y.
Two rzà go czar ne lot ki i bia ∏e po kry wy
pod skrzy d∏o we. Czar ne par tie upie rze nia
(zw∏asz cza na szyi i wierz chu skrzy de∏)

ma jà cza sa mi de li kat ny zie lon ka wy lub fio -
le to wa wy po ∏ysk. Dziób jest sto sun ko wo
d∏u gi i pro sty, z wy raê nie wi docz nym sza -
rym pa znok ciem. Z da le ka wy da je si´ jesz -
cze d∏u˝ szy i ma syw niej szy z po wo du na -
giej je go na sa dy (do cho dzà cej do oka)
o po dob nym ko lo rze. Bar wa dzio ba jest
mi´ si sto -˝ó∏ ta. W se zo nie l´ go wym sta je
si´ on bar dziej czer wo na wy. Wy st´ pu jà na
nim licz ne sza ro -brà zo we pla my – po mi´ -
dzy pa znok ciem a noz drza mi. Na ga skó ra
do cho dzà ca do oka jest ciem no ró ̋ o wa,
w se zo nie l´ go wym prze bar wia si´ na bar -
dziej czer wo nà. No gi wy so kie, o bar dzo
s∏a bo roz wi ni´ tej b∏o nie p∏yw nej (tyl ko
u na sa dy trzech przed nich pal ców), sà po -
ma raƒ czo wo ̋ ó∏ te. Tyl ny pa lec no gi jest
bar dzo d∏u gi. T́  czów ka oka ciem no brà zo -

wa. Ce chà cha rak te ry stycz nà sam ca jest
po sia da nie na szczy cie g∏o wy wy raê ne go
ko Êcia ne go gu za przy kry te go pió ra mi. Wy -
st´ pu je on tak ̋ e cza sa mi u sa mic, ale jest
znacz nie mniej szy. U sta rych sam ców mo˝ -
na do dat ko wo wy czuç (przy trzy ma niu pta -
ka w r´ kach) d∏u gà, sil nie roz wi ni´ tà tcha -
wi c´. Po za tym sa mi ce nie ró˝ nià si´ od
sam ców. Sà Êred nio o 10-15% mniej sze. 

Po za nie wiel ki mi zmia na mi w bar wie
dzio ba i na giej skó ry u je go na sa dy, brak ja -
kich kol wiek in nych cech od ró˝ nia jà cych
sza t´ go do wà od spo czyn ko wej.

W cza sie po ry su chej (gdy wi´k szoÊç
zbior ni ków wod nych wy sy cha, a w je dy -
nych do st´p nych jest sto jà ca wo da) wi´k -
szoÊç bez p∏e tw ców ma ubru dzo ne upie -
rze nie. Wi daç wów czas brà zo wa wy lub

Doros∏e bezp∏etwce. Na dolnym zdj´ciu pierwsze dwa ptaki z lewej strony to osobniki m∏odociane
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po ma raƒ czo wy na lot na bia ∏ych par tiach
piór. W lo cie wol no ma cha d∏u gi mi skrzy -
d∏a mi, z da le ka przy po mi na jàc cza pl´ lub
pta ka szpo nia ste go.

Pta ki m∏o de przy po mi na jà ubar wie niem
do ro s∏e. Ciem ne cz´ Êci upie rze nia ma jà
sza roczar ny od cieƒ, a bia ∏e – sza re i brà zo -
wa we pió ra. Dziób i oko li ca oka sà ciem -
ne, no gi – ko lo ru cie li ste go. Upie rze nie
pta ków do ro s∏ych uzy sku jà stop nio wo,
w cià gu jed ne go -dwóch lat, ale ju˝ po 9-12
mie sià cach ˝y cia trud no je od ró˝ niç od ro -
dzi ców.

U pi sklàt g∏o wa i szy ja po kry te sà cy na -
mo no wo -czer wo na wym pu chem. Ob -
ràcz ka wo kó∏ oka jest ja Êniej sza. Wierzch
tu ∏o wia – jed no li cie ciem no sza ry, brzuch 
– bia ∏y, a oko li ca ogo na – ja sno sza ra. Dziób
i no gi sà czer wo ne, po 3-5 ty go dniach
zmie nia jà ko lor na ˝ó∏ ty.

Uni kal nà ce chà bez p∏e tw ca, nie spo ty ka -
nà u ˝ad ne go in ne go kacz ko wa te go, jest
stop nio wa wy mia na lo tek pod czas pie rze -
nia si´. Dzi´ ki te mu ptak nie tra ci zdol no -
Êci lo tu. 

Bez p∏e twiec, dzi´ ki swo je mu cha rak te -
ry stycz ne mu czar no -bia ∏e mu ubar wie niu,
jest nie do po my le nia z ˝ad nym in nym
kacz ko wa tym. Pew ne po do bieƒ stwo,
zw∏asz cza w syl wet ce i pod czas lo tu, wy -
ka zu je afry kaƒ ski g´ siec (Plec trop te rus
gam ben sis). Od ró˝ nia si´ on jed nak wy -
raê nie od bez p∏e tw ca ca∏ ko wi cie czar nym
upie rze niem wierz chu cia ∏a. 

Dzi´ ki po sia da niu po dwój nej, si´ ga jà cej
do brzu cha tcha wi cy, ptak ten po tra fi wy -
da waç bar dzo do no Êny, trà bià cy dêwi´k:
„onk”. Jest on do nio Êlej szy i wy˝ szy w to -
nie u sam ca. Ptak wy da je go za rów no
w cza sie lo tu, jak i pod czas prze by wa nia
na po wierzch ni grun tu. Bez p∏e tw ce sà
w cià g∏ym kon tak cie g∏o so wym. Na g∏os
sam ca od po wia da na tych miast jed na lub
kil ka sa mic. Pod czas od zy wa nia si´ z zie mi,
ptak naj cz´ Êciej ma wy cià gni´ tà do gó ry
szy j´ i roz po czy na od po wol nych, po je -
dyn czych sy lab, stop nio wo przy spie sza jàc. 

Ga tu nek ten wy st´ pu je w pó∏ noc nej
Au stra lii oraz w po ∏u dnio wej cz´ Êci No wej
Gwi nei. Jest to roz le g∏y are a∏, oce nia ny na
100 tys.-1 mln km2. Obec nie w Au stra lii
gnieê dzi si´ na te ry to rium trzech sta nów:
w Au stra lii Za chod niej, Te ry to rium Pó∏ -
noc nym i w Qu een sland. Zo sta∏ wpro wa -
dzo ny tak ̋ e do sta nu Wik to ria (w po ∏u -
dnio wo -wschod niej cz´ Êci kon ty nen tu),
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gdzie daw niej wy st´ po wa∏. W XIX wie ku
licz nie gnieê dzi∏ si´ w po ∏u dnio wej
i wschod niej Au stra lii. Nie ste ty zo sta∏ tam
wy t´ pio ny. Bez po Êred ni mi te go po wo da -
mi by ∏y gwa∏ tow ne prze kszta∏ ce nia zaj mo -
wa nych przez nie go sie dlisk oraz bez po -
Êred nie prze Êla do wa nie przez cz∏o wie ka.
W tej chwi li zwi´k szy∏ swo jà li czeb noÊç
i roz miesz cze nie, tak ̋ e na sku tek licz nych
re in tro duk cji prze pro wa dzo nych do
miejsc, gdzie wcze Êniej wy st´ po wa∏ (nie -
ste ty wi´k szoÊç z nich nie po wio d∏a si´).
Na No wej Gwi nei ˝y je za rów no na in do -
ne zyj skiej cz´ Êci wy spy (Irian Jaya), jak i Pa -
pui -No wej Gwi nei. 

Sie dli skiem bez p∏e tw ca sà mo cza ry i te -
re ny tra wia ste na ob sza rach za le wo wych
tro pi kal nych rzek, gdzie wy st´ pu jà du ̋ e
ró˝ ni ce w po zio mie wo dy. Naj cz´ Êciej ga -
tu nek ten prze by wa w po bli ̋ u wy brze ̋ y
mor skich (w od le g∏o Êci do ok. 80 km od
nich). Pre fe ru je p∏yt kie zbior ni ki wod ne,
la gu ny, del ty rzecz ne. Cza sa mi za la tu je na
te re ny upraw ne, pa stwi ska i po la ry ̋ o we.

Pro wa dzi ra czej osia d∏y tryb ˝y cia. Po -
dej mu je jed nak w´ drów ki w po rze su chej,
gdy wi´k szoÊç zbior ni ków wod nych na
da nym te re nie wy sy cha i bra ku je po ̋ y wie -
nia. W nie któ rych re jo nach swo je go are a∏u
ma on bar dziej roz le g∏y i re gu lar ny cha rak -
ter, np. nie któ re pó∏ noc no au stra lij skie po -
pu la cje mi gru jà do No wej Gwi nei. W la -
tach o wy jàt ko wo su chej po go dzie bez p∏e -
tw ce mo gà w´ dro waç na znacz nie dal sze,
nor mal nie nie odwie dza ne ob sza ry w Au -
stra lii (np. do sta nu Au stra lia Po ∏u dnio wa).
Ja ko spo ra dycz nie za la tu jà cy ga tu nek, by∏
stwier dza ny na wet na Ta sma nii (jed nak ̋ e
cz´Êç tych ob ser wa cji do ty czy ra czej pta -
ków, któ re ucie k∏y z nie wo li). 

Bez p∏e wiec jest bar dzo to wa rzy skim
pta kiem przez nie mal ca ∏y rok. Prze by wa
naj ch´t niej w gru pach ro dzin nych. Sk∏a da -
jà si´ one z jed ne go do mi nu jà ce go sam ca
i jed nej do mi nu jà cej sa mi cy oraz z pod po -
rzàd ko wa nych im m∏o dych pta ków obu
p∏ci, któ re sà zwy kle m∏o dy mi z po przed -
nich l´ gów. Ni˝ sze ran gà m∏o de pta ki po -
ma ga jà do mi nu jà cej pa rze w wy cho wy wa -
niu pi sklàt. Na ulu bio nych te re nach ˝e ro -
wi sko wych gru py ro dzin ne ∏à czà si´ z in -
ny mi, two rzàc cz´ sto ogrom ne sta da.
Zna ne sà sta da li czà ce oko ∏o 5 tys. osob ni -
ków, cho cia˝ od no to wy wa no jesz cze
wi´k sze – na wet 80 tys. pta ków. W 1958 r.
w oko li cach au stra lij skie go mia sta Dar win

(na Zie mi Arn hem, na Te ry to rium Pó∏ noc -
nym) prze by wa ∏o zgru po wa nie oko ∏o mi -
lio na bez p∏e tw ców. 

Ptak ten rzad ko p∏y wa. Naj cz´ Êciej bro -
dzi w ba gnach. Ra czej uni ka wód o g∏´ bo -
ko Êci po wy ̋ ej 1 m. Pod czas p∏y wa nia cia -
∏o pta ka jest p∏yt ko za nu rzo ne w wo dzie,
a je go tyl na cz´Êç jest nie co pod nie sio na
do gó ry (jak u g´ si). Dzi´ ki spe cy ficz nej
bu do wie nóg (przy po mi na jà cej bar dziej
cza ple i ibi sy) bez pro ble mu po tra fi od po -
czy waç, sie dzàc na ga ∏´ ziach drzew czy
na wet na prze wo dach elek trycz nych;
rzad ko to jed nak czy ni w na tu rze. No cu je
g∏ów nie na zie mi, nie któ re pta ki sp´ dza jà
jed nak noc na ga ∏´ ziach drzew.

G´Ê ta ˝y wi si´ nie mal wy ∏àcz nie po kar -
mem ro Êlin nym. Sà to êdêb∏a traw, na sio na
ro Êlin (z ro dzin: wie chli no wa tych – Po ace -
ae, grzy bie nio wa tych – Nym pha eace ae,
ci bo ro wa tych – Cy pe ra ce ae), k∏à cza i bul -
wy. Te ostat nie ptak wy ko pu je z grun tu za
po mo cà dzio ba. W pó∏ noc nej Au stra lii wy -
rzà dza znacz ne szko dy na po lach ry ̋ o -
wych. Dzi´ ki d∏u giej szyi mo ̋ e si´ gaç doÊç
g∏´ bo ko pod po wierzch ni´ wo dy. Bez p∏e -
tw ce bar dzo ch´t nie si´ rów nie˝ pa sà. In -
ny mi spo so ba mi zdo by wa nia po kar mu jest
fil tro wa nie mu li stej
wo dy oraz zgi na nie
(przy po mo cy nóg)
wy so kich êdêbe∏ traw
i tu rzyc w ce lu zdo -
by cia na sion.

Bez p∏e wiec jest ga -
tun kiem po li ga micz -
nym. Cz´ sto je den
sa miec tworzy zwià -
zek z dwie ma sa mi -
ca mi. Naj cz  ́Êciej z jed -
nà z nich jest z∏à czo ny
na ca ∏e ˝y cie. Se zon
l´ go wy roz po czy na
si´ wraz z po ja wie -
niem si´ pierw szych
opa dów w po rze
desz czo wej. Przy pa da
to na lu ty –kwie cieƒ
w pó∏ noc nej cz´ Êci
za si´ gu lub na sier pieƒ
–wrze sieƒ na je go po -
∏u dnio wych kraƒ cach.
Pta ki kon cen tru jà si´
wów czas na te re nach
l´ go wych. Gniaz du jà
w luê nych, du ̋ ych

ko lo niach. Gniaz da sà zlo ka li zo wa ne
w p∏yt kiej wo dzie po Êród ro Êlin no Êci przy -
brze˝ nej (si to wie, pa∏ ki, trzci ny). Sa miec
cz´ sto bu du je kil ka gniazd, by póê niej zde -
cy do waç si´ na jed no miej sce. De cy du jà -
ce go wy bo ru do ko nu je sa mi ca, sk∏a da jàc
ja ja w wy bra nym przez sie bie gnieê dzie.
Ma ono po staç du ̋ e go, wy so kie go (25–
–50 cm po nad lu strem wo dy) kop ca zbu -
do wa ne go z ma te ria ∏u ro Êlin ne go. W przy -
pad ku pod nie sie nia si´ po zio mu wo dy,
pta ki do no szà ma te ria∏ w trak cie wy sia dy -
wa nia. Przy ko rzyst nych wa run kach te re -
no wych ko lo nie bez p∏e tw ców mo gà byç
bar dzo roz le g∏e. Naj wi´k sza zna le zio na
do tàd ko lo nia zaj mo wa ∏a po wierzch ni´
46 km2. L´g li czy 5-11 kre mo wo bia ∏ych jaj
(cho cia˝ znaj do wa no gniaz da li czà ce od
1 do 16 jaj). Po nie wa˝ do gniaz da sk∏a da ja -
ja cz´ sto wi´ cej ni˝ jed na sa mi ca, trud no
jest do k∏ad nie okre Êliç iloÊç jaj pro du ko -
wa nych przez jed nà mat k´. Przyj mu je si´
jed nak, ˝e l´g od jed nej sa mi cy li czy 8,6 ja -
ja, a od dwóch – 9,4 ja ja. Wy mia ry jaj: 
64-80 x 46-63 mm (ø 72x53 mm). Wszy -
scy cz∏on ko wie gru py ro dzin nej bio rà udzia∏
w ich wy sia dy wa niu. Trwa ono 23-25 dni
(nie któ re êró d∏a po da jà – 28 dni). Pi skl´ ta
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sà ty po wy mi za gniaz dow ni ka mi. Na st´p -
ne go dnia po wy klu ciu wszyst kie m∏o de
opusz cza jà gniaz do. Naj cz´ Êciej jest tak,
˝e w okre sie wy klu wa nia si´ pi sklàt po -
ziom wo dy w naj bli˝ szych zbior ni kach
wod nych jest sto sun ko wo ni ski, a wi´k -
szoÊç traw i tu rzyc ma na sio na. Czyn ni ki te
sprzy ja jà roz wo jo wi m∏o dych. Sà one,
w od ró˝ nie niu od po zo sta ∏ych kacz ko wa -
tych, kar mio ne przez ro dzi ców i po zo sta -
∏e pta ki two rzà ce gru p´ ro dzin nà. Trwa to
sto sun ko wo d∏u go; na wet gdy m∏o de sà
ju˝ lot ne, da lej ob ser wo wa no ten zwy czaj.
Czas kar mie nia trwa co naj mniej 4 mie sià -
ce. Po ̋ y wie nie dla pi sklàt, sk∏a da jà ce si´
pra wie wy ∏àcz nie z na sion, jest po da wa ne
z dzio ba ro dzi ca do dzio ba pta ka m∏o de -
go. Po dob ny zwy czaj u blasz ko dzio bych
stwier dzo no jesz cze tyl ko u au stra lij skiej
bi sior ki (Bi ziu ra lo ba ta). M∏o de pta ki uzy -
sku jà lot noÊç po ok. 11 ty go dniach. Doj -
rza ∏oÊç p∏cio wà sa mi ce osià ga jà w dru gim
ro ku ˝y cia, na to miast sam ce po 3-4 la tach.
Suk ces l´ go wy jest wy raê nie uza le˝ nio ny
od stop nia wy schni´ cia zbior ni ków wod -
nych i dzia ∏al no Êci dra pie˝ ni ków. W nie -
któ rych miej scach na sku tek wp∏y wu tych
ostat nich znisz cze niu (cz´ Êcio we mu lub
ca∏ ko wi te mu) ule g∏o 77% gniazd z l´ ga mi.

Bez p∏e tw ce sà spo ty ka ne w ko lek cjach
ogro dów zoo lo gicz nych ju˝ od po nad 130
lat. Np. w ber liƒ skim zoo po raz pierw szy
po ka za no je w 1871 r. Jed nak ̋ e, na sku tek
wpro wa dzo ne go za ka zu im por tu zwie rzàt
au stra lij skich, jest to sto sun ko wo rzad ki
ga tu nek w nie wo li. Suk ce sy l´ go we od no -
to wa∏ m.in. Ogród Zoo lo gicz ny w San
Die go (po raz pierw szy w 1945 i 1946 r.),
an giel ska sieç ko lek cji blasz ko dzio bych
Wild fowl & We tlands Trust (po mi´ dzy
1956 a 1971 r. od cho wa no tam 44 m∏o de).
W chwi li obec nej bez p∏e twiec jest eks po -
no wa ny w kil ku na stu eu ro pej skich ogro -
dach zoo lo gicz nych – m.in. w Bu da pesz -
cie, Cle res, Ham bur gu, Kre feld, Mo skwie,
Pra dze, Stut t gar cie. W Pol sce po sia da go
wro c∏aw skie zoo. Du ̋ à gru p´ tych pta -
ków ma tak ̋ e s∏yn na an giel ska ko lek cja
w Slim brid ge Wild fowl and We tlands Cen -
tre (stam tàd po cho dzà pta ki pre zen to wa -
ne na fo to gra fiach). 

Pta kom w nie wo li po win no si´ za pew -
niç sto sun ko wo roz le g∏y traw nik i do st´p
do zbior ni ka wod ne go. Na okres zi mo wy
trze ba je umie Êciç w ogrze wa nym po -
miesz cze niu. Pta ki w wa run kach sztucz -

nych tak ̋ e two rzà ma∏ ̋ eƒ stwa z∏o ̋ o ne
z troj ga part ne rów (je den sa miec i dwie
sa mi ce). Sk∏a da nie jaj na st´ pu je w okre sie
po mi´ dzy 6 kwiet nia a 15 sierp nia, naj cz´ -
Êciej oko ∏o 22 czerw ca. Gniaz do zbu do -
wa ne jest z ga ∏à zek krze wów i p´ dów wi -
cio krze wów (Lo ni ce ra). Wszyst kie pta ki
bu du jà gniaz do. W nim od by wa si´ ko pu -
la cja. Ja ja zno szo ne sà przez obie sa mi ce
w 36-go dzin nych prze rwach. Za rów no sa -
miec, jak i sa mi ce wy sia dujà ja ja na zmia n´
(sa miec naj cz´ Êciej no cà). Pi skl´ ta ju˝
w pierw szych dniach po wy klu ciu otrzy -
mu jà po karm od ro dzi ców. M∏o de pta ki
uzy sku jà upie rze nie w 6 ty go dniu ˝y cia,
a w 7-8 sà ju˝ lot ne (czy li wcze Êniej ni˝
w wa run kach na tu ral nych). Sà to pta ki d∏u -
go wiecz ne (zna na jest sa mi ca, któ ra do ̋ y -
∏a wie ku 25 lat).

Bez p∏e twiec jest wpi sa ny na „Czer wo -
nà Li st´ Ga tun ków Za gro ̋ o nych” Âwia to -
wej Unii Ochro ny Przy ro dy (IUCN Red
List Ca te go ry). Ma sta tus tak so nu mniej
na ra ̋ o ne go na wy mar cie (Le ast Con cern).
Nie ma go na li Êcie Kon wen cji Wa szyng -
toƒ skiej. Âwia to wa po pu la cja bez p∏e tw -
ców oce nia na jest obec nie na 1 mln osob -
ni ków. Miej sca mi jest on po spo li tym pta -
kiem, jed nak ̋ e je go li czeb noÊç pod le ga
okre so wym fluk tu acjom. Jest po spo li tym
(miej sca mi mo ̋ e na wet i licz nym) ga tun -
kiem na te re nach pod mo k∏ych za chod niej

cz´ Êci No wej Gwi nei (Irian Jaya), gdzie
stwier dza no kon cen tra cje li czà ce do 10
tys. osob ni ków. Cz´ Êcio we li cze nia pta -
ków na au stra lij skim Te ry to rium Pó∏ noc -
nym w 1980 r. od no to wa ∏y 380 501 bez -
p∏e tw ców. Zwy czaj na wie dza nia przez te
pta ki pa stwisk oraz pól ry ̋ o wych pro wa -
dzi do kon flik tów z w∏a Êci cie la mi ziem ski -
mi – strze la si´ tam do pta ków. W okre sie
po l´ go wym jest to ga tu nek ∏ow ny w sta nie
Te ry to rium Pó∏ noc ne. Na po zo sta ∏ych te -
re nach pod le ga ochro nie ga tun ko wej, jed -
nak ̋ e mo ̋ e byç za bi ja ny tra dy cyj ny mi
me to da mi przez rdzen nà lud noÊç Au stra lii
– abo ry ge nów. Za gro ̋ e niem dla te re nów
l´ go wych bez p∏e tw ców jest po zy ski wa nie
no wych ob sza rów pod bu dow nic two, za -
k∏a da nie lub po wi´k sza nie pól ry ̋ o wych
oraz prze mys∏ gór ni czy (na te re nach,
gdzie ˝y je ta g´Ê, po zy sku je si´ uran). Do -
dat ko wo nie ko rzyst ny wp∏yw na Êro do wi -
sko jej ˝y cia ma osu sza nie te re nów pod -
mo k∏ych, bu do wa tam i za pór, wy ja da nie
i wy dep ty wa nie ro Êlin no Êci przez zdzi cza -
∏e ba wo ∏y do mo we (Bu ba lus bu ba lis). In -
tro du ko wa na na nie któ rych te re nach bar -
dzo in wa zyj na mi mo za (Mi mo sa pi gra)
two rzy g´ ste za ro Êla, któ re nie na da jà si´
do gniaz do wa nia.

Fot. autora


