
SSzpak eu ro pej ski (Stur nus vul ga ris) oraz maj na bru -
nat na (Acrio do the res tri stis) zna ne sà ze swo je go
upodo ba nia do osie dla nia si´ w po bli ̋ u do mostw

ludz kich. Dzi´ ki te mu, ˝e po tra fià czer paç ko rzy Êci
z sà siedz twa cz∏o wie ka, za pew ni ∏y so bie prze trwa nie
i mo˝ li woÊç po sze rza nia za si´ gu wy st´ po wa nia. Eks -
pan syw noÊç tych ptaków ma tak ̋ e z∏e stro ny, bo wiem
wie le ga tun ków nie jest w sta nie z ni mi kon ku ro waç
i prze gry wa ry wa li za cj´ o po karm i miej sca gniaz do wa -
nia.

Nie wszyst kie ga tun ki na le ̋ à ce do tej ro dzi ny do brze
zno szà sà siedz two cz∏o wie ka. Wie le z nich ogra ni czy ∏o
swo je wy st´ po wa nie do ra czej od lud nych te re nów le -
Ênych. Chy ba naj le piej zna nym ga tun kiem le Ênym jest
gwa rek czczo ny (Gra cu la re li gio sa), któ ry swojà po pu lar -
noÊç za wdzi´ cza zdol no Êci do na Êla do wa nia ludz kiej mo -
wy. Nie któ re ga tun ki tak bar dzo uza le˝ nio ne sà od okre -
Êlo ne go ty pu sie dlisk, ˝e z po wo du ich prze kszta∏ ca nia
za gro ̋ o ne sà wy gi ni´ ciem. Naj lep szym przy k∏a dem sà
szpa ki ba lij skie (Leu cop sar ro th schi li di).
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Szpa ki oraz gwar ki na le ̋ à ce do tej sa mej ro dzi ny Stur ni dae zde cy do wa nie wy ró˝ nia jà si´
spo Êród rz´ du wró blo wych. Pierw szà ró˝ ni cà jest to, ˝e pta ki te „kro czà”, a nie ska czà
jak wi´k szoÊç wró blo wych (po za kru ko wa ty mi). Dla szpa ków cha rak te ry stycz ne jest
tzw. „cyr klo wa nie”, co naj le piej wi daç, kie dy prze szu ku jà Êció∏ k´. Po le ga to na tym, ˝e
wbi ja jà w nià za mkni´ ty dziób, któ ry na st´p nie otwie ra jà, „dziur ku jàc” w ten spo sób raz
przy ra zie  pod ∏o ̋ e. Przy sto so wa nie to po zwa la na sku tecz ne po szu ki wa nie owa dów
oraz bardzo lubianych przez nie d˝d˝ow nic.

Majna z∏otolica



B∏ysz cza ki za miesz ku jà ce Afry k´ za dzi -
wia jà me ta licz nym po ∏y skiem i ko lo ry sty kà
piór. Co cie ka we, ba jecz ne ko lo ry nie sà
efek tem pig men ta cji piór, ale po wsta jà na
sku tek od bi ja nia si´ Êwia t∏a s∏o necz ne go.
B∏ysz czak ru do brzu chy (Spreo = Lam pro -
tor nis su per bus), za miesz ku jà cy Afry k´
Wschod nià, bar dzo cz´ sto wi dy wa ny jest
w po bli ̋ u wio sek i cz´ Êciej ucz´sz cza nych
szla ków tu ry stycz nych. Ga tu nek ten cie szy
si´ tak ̋ e po pu lar no Êcià wÊród ho dow ców,
po nie wa˝ od do brze do bra nej pa ry mo˝ na
do cze kaç si´ wie lu l´ gów. B∏ysz cza ki ru do -
brzu che, jak wi´k szoÊç szpa ków, wy ko -
rzy stu jà go to we miej sca gniaz do wa nia,
czy li bud ki, dziu ple lub za ∏om ki skal ne, jed -
nak w sy tu acji, kie dy ta kich bra ku je, mo gà
zbu do waç gniaz do z cien kich ga ∏à zek wy -
Êcie lo ne pu chem oraz tra wà. B∏ysz cza ki
kró lew skie (Co smop sa rus re gius) z ra cji
swe go ba jecz ne go ubar wie nia uzna wa ne
sà za jed ne z naj pi´k niej szych pta ków, z te -
go po wo du by ∏y te˝ bar dzo cz´ sto im por -
to wa ne. Oka za ∏y si´ jed nak ga tun kiem
bar dzo wy ma ga jà cym i rza dko do cho dzi ∏o
do suk ce sów ho dow la nych. Wy ni ka to
praw do po dob nie z te go, i˝ ptak ten po -
cho dzi z su che go i cie p∏e go kli ma tu, za tem
tro pi kal ne wo lie ry, w któ rych zwy kle sà
prze trzy my wa ne, z ra cji wy so kiej wil got -
no Êci, nie sà od po wied nim miej scem do
ho dow li te go ga tun ku. 

B∏ysz czak pur pu ro wo ster ny (Lam pro -
tor nis pur pu rop te rus) wy ró˝ nia si´ d∏u gi -
mi i sze ro ki mi skrzy d∏a mi oraz wy d∏u ̋ o -
nym ogo nem, któ re s∏u ̋ à mu pod czas ba -
jecz nych lo tów to ko wych.

B∏ysz czak ame ty sto wy (Cin ny ri cinc lus
leu co ga ster) cha rak te ry zu je si´ nie ty po -
wym dla b∏ysz cza ków dy mor fi zmem p∏cio -
wym, gdy˝ sam ce wy raê nie przy çmie wa jà
uro dà skrom niej ubar wio ne sa mi ce. Co
cie ka we, m∏o de sam ce przed uzy ska niem
do ro s∏ej sza ty po dob ne sà do sa mic, a trzy -
ma ne w to wa rzy stwie do mi nu jà ce go osob -
ni ka tej sa mej p∏ci, mo gà przez la ta po zo -
sta waç w sza cie m∏o dzieƒ czej, co mo ̋ e
po wo do waç, i˝ bra ne sà przez ho dow ców
za sa mi ce. 

Szpa ki z po wo du swo je go ˝y wio ∏o we go
tem pe ra men tu i atrak cyj ne go wy glà du do -
sko na le na da jà si´ do eks po zy cji, szcze gól -
nie w tzw. „ha lach wol nych lo tów”. Park
Wal sro de w chwi li obec nej po sia da 21 ga -
tun ków na le ̋ à cych do ro dzi ny Stur ni dae.
Ga tun kiem za s∏u gu jà cym na szcze gól nà
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uwa g´ jest szpak ba lij ski, któ ry za gro ̋ o ny
jest wy gi ni´ ciem. Od nie daw na na eks po -
zy cji umiesz czo no roz mna ̋ a jà ce si´ pa ry,
wi´c mo˝ li wa jest ich ob ser wa cja przez
zwie dza jà cych. De cy zj´, aby prze nieÊç
pta ki z od izo lo wa nych po miesz czeƒ, pod -
j´ to z dwóch po wo dów. Po pierw sze, bli -
ski kon takt z pta ka mi sprzy ja re flek sjom
zwià za nym z ochro nà ga tun ku. Po dru gie,
kon takt ze zwie dza jà cy mi po wo du je je dy -
nie nie wiel ki stres i sku pia uwa g´ pta ków
na mniej sta bil nym oto cze niu. Jest to wa˝ -
ny aspekt, bo pta ki zu pe∏ nie od izo lo wa ne
bar dzo cz´ sto z po wo du bra ku sty mu la cji
cier pia ∏y na za bu rze nia be ha wio ral ne, ta -
kie jak sa mo oka le cze nie czy agre sja w sto -
sun ku do pi sklàt. Park Wal sro de po za dzia -
∏a nia mi ex si tu, jak np. wspo mnia ny ju˝
pro gra m roz mna ̋ a nia szpa ka ba lij skie go,
pro wa dzi tak ̋ e dzia ∏a nia in si tu na rzecz
szpa ka czar no skrzy d∏e go (Stur nus me la -
nop te rus) w In do ne zji. 

Wie le ga tun ków szpa ków z Azji po sia da
na g∏o wie nie zwy kle uk∏a da jà ce si´ pió ra.
Ozdo by te nie by ∏y jesz cze grun tow nie
stu dio wa ne pod kà tem ewo lu cyj nym i nie
za wsze zna ne sà ich funk cje. Ga tun ki z ro -
dza ju Acrio do the res po sia da jà k´p ki piór
w oko li cy czo ∏o wej, co naj le piej wy ra ̋ o ne
jest u maj ny czu ba tej (Acrio do the res cri -
sta tel lus). Praw dzi wy za chwyt bu dzà: maj -
na z∏o to czu ba (Am pe li ceps co ro na tus), 
za miesz ku jà ca ko ro ny drzew w po ∏u dnio -
wo -wschod niej Azji, pe ru karz krót ko czu -
by (Ba si lior nis ce le ben sis) oraz maj na z∏o -
to li ca (Mi no du mon tii), któ re bez wàt pie -
nia za s∏u gu jà na mia no mi strzów „fry zur”.

W na tu rze gwar ki za miesz ku jà  ko ro ny
drzew i od ̋ y wia jà si´ owo ca mi. Po za se zo -
nem l´ go wym nie szu ka jà do dat ko wych
êró de∏ bia∏ ka, ja kim sà owa dy. Dla te go
w wa run kach ho dow li po win ny mieç do -
st´p do ca ∏ej ga my owo ców i po za okre -
sem, kie dy kar mià m∏o de, nie po win no si´
im po da waç po kar mu wy so ko bia∏ ko we go,
ta kie go jak ja ja na twar do, twa róg czy
znacz ne ilo Êci owa dów. Nie pra wi d∏o wo
kar mio ne, cier pià na oty ∏oÊç oraz na che -
mo sy de ro z´. Prze ciw nie, bli sko spo krew -
nio ne maj na bru nat na i maj na czu ba ta przy -
sto so wa ne sà do die ty sk∏a da jà cej si´
z owa dów oraz drob nych bez kr´ gow ców,
a za tem die ty ob fi tu jà cej w bia∏ ko, dla te go
nie cho ru jà na wy mie nio ne wcze Êniej przy -
pa d∏o Êci tak cz´ sto jak gwar ki czczo ne.
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