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Trze wi ko dziób
(Ba la eni ceps rex)

To masz Do roƒ

Ang.: Sho ebill, Shoe -bil led Stork,
Wha le -he aded Stork, Bog Bird
Niem.: Schuh sch na bel, König Wal kopf
Franc.: Bec -en -sa bot du Nil
Ros.: Ki to g∏aw

Jest to je den z naj ory gi nal niej szych 
pta ków Êwia ta. Dzi´ ki swo je mu nie co -
dzien ne mu dzio bo wi i syl wet ce jest zna -
ny or ni to lo gom i mi ∏o Êni kom pta -
ków na ca ∏ym Êwie cie. Nie ste ty wie -
le aspek tów je go bio lo gii jest wcià˝ s∏a bo  -
po zna nych lub wca le. Tym bar dziej wi´c
cie szà te go rocz ne do nie sie nia z zoo
w An twer pii, gdzie uda ∏o si´ po myÊl nie
wy pro wa dziç l´ gi trze wi ko dzio bów.Fot. To masz Do roƒ
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TTen nie zwy k∏y ptak na le ̋ y do rz´ du bro -
dzà cych (Ci co nii for mes). Jest je dy -
nym przed sta wi cie lem ro dzi ny trze wi -

ko dzio bów (Ba la eni ci pi ti dae). Nie kie -
dy jest wy dzie la ny na wet do sa mo dziel ne -
go rz´ du – Ba la eni ci pi ti for mes. W sys te ma ty -
ce pta ków jest umiesz czo ny mi´ dzy wa ru ga -
mi (Sco pi dae) a bo cia no wa ty mi (Ci co nii -
dae) lub ibi so wa ty mi (Thre skior ni thi dae). Je -
go po zy cja tak so no micz na nie jest jed -
nak do koƒ ca wy ja Ênio na. Nie któ re ce -
chy mor fo lo gicz ne i be ha wio ral ne wska zu -
jà na bli skie po kre wieƒ stwo z cza pla mi (Ar -
de idae), wa ru ga mi i pe li ka na mi (Pe li ca ni -
dae). Wspó∏ cze sne ba da nia ge ne tycz -
ne Êwiad czà o tym, ˝e po wi nien on zo -
staç za sze re go wa ny do ro dzi ny pe li ka nów. 

Na uko we go opi su ga tun ku do ko -
na∏ w 1850 r. zna ny an giel ski or ni to -
log John Gould (1804–1881). Zro bi∏
to na pod sta wie oka zu po cho dzà ce go z gór -
ne go bie gu Ni lu Bia ∏e go. Nie wy ró˝ -
nia si´ u nie go pod ga tun ków. W li te ra tu -
rze pol skiej na zy wa ny jest tak ̋ e bu to dzio -
bem.

Jest to du ̋ y, po dob ny nie co do bo cia -
nów ptak bro dzà cy. D∏u goÊç cia ∏a wy no -

si 120 cm. Roz pi´ toÊç skrzy de∏ po -
nad 260 cm. Ma sa cia ∏a – 5–6,7 kg. Nie wy -
st´ pu je u nie go dy mor fizm p∏cio wy. Sa -
miec jest, praw do po dob nie, nie co wi´k -
szy od sa mi cy. W syl wet ce zwra ca uwa g´ du -
˝y, sto sun ko wo krót ki (19 cm d∏u go -
Êci), ale sze ro ki i gru by dziób z wy raê nym pa -
znok ciem na koƒ cu. G∏o wa jest du ̋ a, szy -
ja na to miast sto sun ko wo krót ka i gru -
ba. Ubar wie nie nie mal ca ∏e go cia ∏a utrzy ma -
ne jest w ∏up ko wo -sza rych bar wach. Nie -
co ciem niej sze sà lot ki. Na wierz chu cia ∏a wi -
docz ny jest cza sa mi zie lon ka wy po -
∏ysk, spód jest ja Êniej szy, po pie la to -bia -
∏y. Na po ty li cy wid nie je nie wiel ki czu -
bek. Pió ra na pier si sà tak ̋ e nie co wy d∏u ̋ o -
ne i po sia da jà ciem ne sto si ny. Cha rak te ry -
stycz ny dziób ma nie zwy k∏à bu do -
w´. Jest nie mal tak sa mo sze ro ki jak d∏u gi. Je -
go wierzch jest wzmoc nio ny ro go wà li -
stwà i za koƒ czo ny ha ko wa tym pa znok -
ciem. Ostre kra w´ dzie dzio ba umo˝ li wia -
jà por cjo wa nie po kar mu. Bar wa dzio -
ba jest nie co zmien na – naj cz´ Êciej jest ja sno -
brà zo wy, mo ̋ e byç rów nie˝ po ma raƒ czo -
wo - cie li sty lub sza ry. Je go gór na i dol na po ∏o -
wa sà zdo bio ne ciem niej szy mi, bru nat ny -

mi pla ma mi o nie re gu lar nym kszta∏ cie i roz -
miesz cze niu. T́  czów ka oka ma zmien ny ko -
lor. Mo ̋ e byç sza ra, bia ∏a wa lub ˝ó∏ ta. No -
gi (o doÊç d∏u gich pal cach) sà sza re. 

M∏o de pta ki przy po mi na jà ubar wie -
niem osob ni ki do ro s∏e. Ich upie rze -
nie jest bar dziej ciem no sza re o lek kim brà zo -
wym od cie niu. Dziób jest ró ̋ o wa wy i nie -
co mniej szy (na wet gdy sà ju˝ lot ne). 

Jest to ra czej mil czà cy ptak. Oprócz kle -
ko tu (po dob ne go do bo cia nie go) wy da -
je cza sa mi dêwi´ ki przy po mi na jà ce chi -
chot i ostre pi ski.

Ga tu nek ten ma sto sun ko wo roz le g∏y ob -
szar wy st´ po wa nia, jed nak ̋ e spo ty ka -
ny jest je dy nie lo kal nie na roz le g∏ych mo kra -
d∏ach cià gnà cych si´ od po ∏u dnio we go Su da -
nu i po ∏u dnio wo -za chod niej Etio pii do po ∏u -
dnio we go Za iru i pó∏ noc nej Za mbii. Je go l´ -
gi stwier dzo no w dzie si´ ciu afry kaƒ skich kra -
jach. We d∏ug Mi´ dzy na ro do wej Ra -
dy Ochro ny Pta ków je go are a∏ l´ go wy zaj -
mu je po wierzchni´ 1 mln 473 tys. km2.
W cza sach sta ro ̋ yt nych wy st´ po wa∏ na -
wet w Egip cie – zna ny jest tam z ma lo wi -
de∏ w gro bow cach. Je go szczàt ki ko pal -
ne zna le zio no w Egip cie i Tu ne zji.

Âro do wi skiem ˝y cia te go pta ka sà ba -
gna, za ro Êni´ te brze gi ka na ∏ów i pod mo -
k∏e, g´ sto za ro Êni´ te wy brze ̋ a je zior. Ga tu -
nek naj ch´t niej prze by wa w za ro Êlach two -
rzo nych przez ci bo r´ pa pi ru so wà (Cy pe -
rus pa py rus). Rów nie wa˝ na, zw∏asz -
cza dla ˝e ro wa nia i gniaz do wa nia, jest obec -
noÊç buj nej ro Êlin no Êci p∏y wa jà cej. Ulu bio ny -
mi miej sca mi ˝e ro wa nia sà mu li ste wo -
dy o ma ∏ej za war to Êci tle nu, w któ rych ry -
by i in ne wod ne or ga ni zmy zmu szo -
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ne sà pod p∏y waç ku po wierzch ni w ce lu za -
czerp ni´ cia po wie trza. Bar dzo rzad ko trze -
wi ko dziób jest spo ty ka ny na za ro Êni´ tych te -
re nach tra wia stych. Jest pta kiem p∏o chli -
wym, uni ka jà cym kon tak tu z cz∏o wie -
kiem. Pro wa dzi dzien ny tryb ˝y cia. Wi´k -
szoÊç cza su sp´ dza wÊród za ro Êli pa pi ru so -
wych, sto jàc nie ru cho mo w jed nym miej -
scu. Rzad ko la ta, cza sa mi szy bu je. Pod -
czas lo tu zgi na cha rak te ry stycz nie szy -
j´ na wzór cza pli (da jàc opar cie dla ma syw -
ne go dzio ba).

Jest to ptak pro wa dzà cy osia d∏y tryb ˝y -
cia. Po dej mu je nie kie dy nie da le kie w´ drów -
ki w ce lu zdo by cia po kar mu, ma to zwià -
zek z wa ha nia mi po zio mu wo dy. Na kon ty -
nen cie afry kaƒ skim stwier dzo no wie lo krot -
nie ten ga tu nek w kil ku miej scach po ∏o ̋ o -
nych z da la od zna nych l´ go -
wisk. Jest m.in. ostat nio re gu lar nie wi dy wa -
ny na P∏a sko wy ̋ u Ny ika w pó∏ noc nym Ma la -
wi oraz w oko li cach Li won de (na Êrod ko -
wym po ∏u dniu te go paƒ stwa). Naj praw do po -
dob niej trze wi ko dziób gnieê -
dzi si´ w obu tych miej scach. Po nad to zna -
ne sà ob ser wa cje te go pta ka z in -

nych miejsc, jak: je zio ro Czad, pó∏ noc ny Ka -
me run czy te˝ del ta Oka wan go w Bot swa nie.

Po kar mem trze wi ko dzio ba sà w wi´k szo -
Êci ry by, g∏ów nie pra p∏e twiec abi syƒ ski (Pro -
top te rus aethio pi cus), wie lo p∏e twiec se ne -
gal ski (Po lyp te rus se ne ga lus) oraz ró˝ ne ga -
tun ki ti la pii (Ti la pia spp.). Naj cz´ Êciej chwy -
ta ry by o ma sie po nad 500 g. Do dat ko -
wo w sk∏ad po ̋ y wie nia wcho dzà p∏a zy, nie -
któ re w´ ̋ e i m∏o de osob ni ki in nych ga -
dów (w tym kro ko dy li i ˝ó∏ wi), pta -
ki oraz praw do po dob nie ssa ki. Trze wi ko -
dziób chwy ta ry by po dob nie jak cza -
ple. Stoi nie ru cho mo w wo dzie (wÊród p∏y -
wa jà cej ro Êlin no Êci) lub na brze gu i wol -
no spa ce ru jàc, wy szu ku je po kar mu. Gdy na -
mie rzy cel, gwa∏ tow nie wy rzu ca do przo -
du g∏o w´ z szy jà, chwy ta jàc ofia r´ dzio -
bem. Ostre brze gi dzio ba i du ̋ y pa zno -
kieç na je go koƒ cu unie mo˝ li wia jà wy Êliê ni´ -
cie si´ ofie rze. Cz´ sto przy oka zji chwy -
ta rów nie˝ nie co ro Êlin no Êci. Szyb ko si´ jed -
nak jej po zby wa, po ru sza jàc ˝u chwà na bo -
ki. Cza sa mi przed po ∏kni´ ciem ofia ry ob ci -
na jej g∏o w´ ostry mi kra w´ dzia mi dzio -
ba. ˚e ru je sa mot nie. Na wet osob ni ki two -

rzà ce pa r´ l´ go wà po lu jà w osob nych cz´ -
Êciach swo je go te ry to rium. 

Se zon l´ go wy jest Êci Êle zwià za ny z ak tu al -
nym po zio mem wo dy w zbior ni ku, nad któ -
rym ˝y je pa ra. Naj cz´ Êciej l´ gi przy pa da -
jà na po czà tek po ry su chej, kie dy opa da -
jà wo dy wez bra nych rzek i je zior. Ga tu -
nek gnieê dzi si´ po je dyn czo. Pa ra pta -
ków utrzy mu je roz le g∏e te ry to rium o po -
wierzch ni ok. 3 km2. W je go cen trum po ∏o -
˝o ne jest gniaz do. Bu do wa ne jest na p∏y wa -
jà cej plat for mie ro Êlin no Êci lub na wy sep -
ce. Ma ono po staç p∏a skie go kop ca zbu do -
wa ne go z ma te ria ∏u ro Êlin ne go. L´g li czy naj -
cz´ Êciej 2 (1–3) nie bie ska we ja ja. Ich sko rup -
ka po kry ta jest war stwà wap nia. Wy mia -
ry jaj: 80,1–90,0 x 56,9–61,3 mm. Ma sa ja -
ja: 164 g. In ku ba cja trwa ok. 30 dni. Zaj mu -
jà si´ tym oba pta ki two rzà ce pa r´. M∏o -
de wy klu wa jà si´ asyn chro nicz nie (po nie -
wa˝ wy sia dy wa nie roz po czy na si´ za -
raz po z∏o ̋ e niu pierw sze go ja ja). Pi -
skl´ jest po kry te sza rym pu -
chem. Nie ma ono jesz cze du ̋ e go, sze ro kie -
go dzio ba. Po up∏y wie 4 ty go dni roz po czy -
na si´ wzrost dzio ba. Ca∏ ko wi te roz mia -

Fot. T. Doroƒ
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ry osià ga u pta ka, któ ry uzy ska sa mo dziel -
noÊç. W cza sie sil nych upa ∏ów ro dzi ce skra -
pia jà pi skl´ ta wo dà (po dob nie czy nià rów -
nie˝ z ja ja mi) – przy no szàc jà w dzio bie. Do -
dat ko wo os∏a nia jà je przed s∏oƒ cem, a no -
cà ogrze wa jà swo im cia ∏em. Pi skl´ ta uzy sku -
jà lot noÊç w wie ku ok. 95–110 dni. Sà jed -
nak jesz cze przez ko lej ny ty dzieƒ (byç mo -
˝e d∏u ̋ ej) za le˝ ne od ro dzi ców, któ rzy do -
star cza jà im po karm. Do ro s∏e pta ki po czàt -
ko wo roz drab nia jà (mia˝ d˝à i ka wa∏ ku jà) po -
karm pi skl´ tom. Póê niej m∏o de zja da jà ofia -
ry w ca ∏o Êci. Zwy kle tyl ko jed no pi -
skl´ od pa ry uzy sku je lot noÊç. Doj rza -
∏oÊç p∏cio wà osià ga naj praw do po dob -
niej po trzech la tach lub póê niej. Trze wi ko -
dziób jest d∏u go wiecz nym pta kiem. W nie -
wo li ˝y je na wet do 36 lat.

Ga tu nek ten za wsze sta no wi∏ du ̋ à atrak -
cj´ w ogro dach zoo lo gicz nych. Sta le bu -
dzi za in te re so wa nie nie tyl ko or ni to lo -
gów. Z uwa gi na sie dli sko oraz re jon Êwia -
ta, ja ki za miesz ku je, znacz nie ∏a twiej ba -
daç je go bio lo gi´ i za cho wa nie w nie wo -
li. Jest sztan da ro wym ga tun kiem mó wià -
cym o po trze bie ochro ny sie dlisk pod mo -
k∏ych. Nie ste ty na dal jest du ̋ à rzad ko -
Êcià w pta szar niach i ogro dach zoo lo gicz -
nych. Po raz pierw szy zo sta∏ po ka za -
ny w 1860 r. w lon dyƒ skim zoo (dwa osob ni -
ki). Trze ba tu taj pod kre Êliç, ˝e jest to je -
den z naj dro˝ szych pta ków ofe ro wa -
nych do sprze da ̋ y mi´ dzy ogro da mi zoo lo -
gicz ny mi. Na po czàt ku lat 90. ze sz∏e go stu le -
cia ce na po je dyn cze go osob ni ka w USA wy -
no si ∏a 10–20 tys. do la rów. Wg da nych Mi´ -

dzy na ro do we go Sys te mu In for ma cji o ga tun -
kach prze by wa jà cych w nie wo li (In ter na tio -
nal Spe cies In for ma tion Sys tem – ISIS) na po -
czàt ku 2008 r. w ogro dach zoo lo gicz -
nych Êwia ta (wpi sa nych na li st´ ISIS) prze by -
wa ∏o je dy nie 27 pta ków te go ga tun ku. W Eu -
ro pie mo˝ na go obec nie zo ba czyç w ko lek -
cjach kil ku pta szar ni i ogro dów zoo lo gicz -
nych, m.in. we Frank fur cie nad Me -
nem, Wup per ta lu, Pra dze (5 pta ków), Zu ry -
chu, Vo gel par ku Wal sro de (2 osob ni -
ki). Przez wie le lat by∏ eks po no wa ny tak -
˝e w Tier park Ber lin. Nie ste ty, po mi mo ̋ e po -
nad 100 osobni ków by ∏o trzy ma nych w cià -
gu ostat nich 30 lat w nie wo li, w prze sz∏o -
Êci tyl ko je den raz uzy ska no przy chó wek. By -
∏o to w 1964 r. w zoo w Lu bum ba shi (w De -
mo kra tycz nej Re pu bli ce Kon go, daw ny Za -
ir). W tym ro ku uda ∏o si´ te go do ko naç ho -
dow com z zoo w An twer pii. Osob ni ki pre -
zen to wa ne na fo to gra fiach po cho dzà z ko -
lek cji Vo gel par ku Wal sro de.

Trze wi ko dziób 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 na ra ̋ o ne go, po dat ne go na wy mar -
cie w nie od le g∏ej przy sz∏o Êci (Vul ne ra -
ble). Znaj du je si´ tak ̋ e na li Êcie Kon wen -
cji Wa szyng toƒ skiej (CI TES), w za ∏àcz ni -
ku II. Mi´ dzy na ro do wa Ra da Ochro ny Pta -
ków (Bir dLi fe In ter na tio nal) oce nia je go ak tu -
al nà li czeb noÊç na wol no Êci na 5–8 tys. osob -
ni ków. Wy ka zu je ona ten den cj´ ma le jà -
cà. W 1986 ro ku ca ∏à je go Êwia to wà po pu la -
cj´ sza co wa no na 11 tys., a w 1997 r. na -

wet na 12– –15 tys. pta ków. Obec nie je go li -
czeb noÊç w po szcze gól nych kra jach jest na -
st´ pu jà ca: Su dan (po nad 5 tys. osob ni -
ków), Ugan da (100–150 osob ni ków), Bu run -
di (nie zna na), za chod nia Tan za -
nia (200–500 osob ni ków), Ma la wi (nie zna -
na), Za mbia (po ni ̋ ej 500 osob ni ków), De -
mo kra tycz na Re pu bli ka Kon ga (po ni -
˝ej 1 tys. osob ni ków), Re pu bli ka Ârod ko wo -
afry kaƒ ska (nie re gu lar ne po ja wy), Rwan -
da (po ni ̋ ej 50 osob ni ków) i Etio pia (po ni -
˝ej 50). Czyn ni ka mi od po wie dzial ny -
mi za spa dek licz by tych pta ków sà g∏ów -
nie: nisz cze nie ich bio to pów, p∏o sze nie i nie -
po ko je nie sa mych pta ków, po lo wa -
nia oraz chwy ta nie w ce lach han dlo -
wych. W Za mbii szcze gól nie nie po ko jà -
ce sà po ̋ a ry i su sze na wie dza jà ce te re -
ny pod mo k∏e. Cz∏o wiek cz´ sto ce lo wo pod -
pa la za ro Êla pa pi ru so we (g∏ów ne sie dli -
sko tych pta ków), aby zwi´k szyç ob szar pa -
stwisk dla zwie rzàt do mo wych. Gniaz da trze -
wi ko dzio ba ule ga jà cza sa mi stra to wa -
niu przez wi´k sze ssa ki ko rzy sta jà ce z wo do -
po jów. Ochro nie ga tun ku nie s∏u ̋ y tak ̋ e nie -
sta bil na sy tu acja po li tycz na w kil ku re gio -
nach wy st´ po wa nia pta ków. Na szcz´Êcie
najwa˝niejsze siedlisko trzewikodziobów –
rozleg∏e bagna Sund na po∏udniu Sudanu,
zwi´kszy∏y znacznie swojà powierzchni´
(pomi´dzy rokiem 1952 a 1980 ich wielkoÊç
wzros∏a z 6 tys. 700 km2 do 19 tys. 200
km2). Jest równie˝ gatunkiem prawnie
chronionym w wi´kszoÊci krajów, w których
wyst´puje. Niestety przepisy te nie wsz´dzie
sà przestrzegane. 
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