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Ty mal arab ski (Tur do ides squ ami ceps) to roz mna ̋ a jà cy si´ w gru pie ptak na le ̋ à cy do ro dzi ny Ti ma li -
dae. Je go sie dli skiem na tu ral nym sà do li ny wy schni´ tych rzek. Zgod nie z na zwà, za miesz ku je on te re ny
od po ∏u dnio wej cz´ Êci Pó∏ wy spu Arab skie go do Izra ela na pó∏ no cy. Tak na praw d´ nie jest zna ne 
do k∏ad ne roz miesz cze nie przed sta wi cie li te go ga tun ku, a za si´g wy st´ po wa nia opar ty jest na przy pad -
ko wych ob ser wa cjach.
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JJak ju˝ wspo mnia no na po czàt ku, ty mal
arab ski za s∏u gu je na uwa g´ z po wo du
roz bu do wa nych wi´ zi so cjal nych we -

wnàtrz gru py, co zde cy do wa nie wy ró˝ nia
go spo Êród in nych pta ków za miesz ku jà -
cych Izra el. Znacz na wi´k szoÊç ga tun ków
pta ków po za se zo nem l´ go wym pro wa dzi
sa mot ni czy tryb ˝y cia. Ty ma le arab skie
przez ca ∏y rok po zo sta jà w gru pach od
3 do 20 osob ni ków, w sk∏ad któ rych
wcho dzà przed sta wi cie le oby dwu p∏ci
oraz pta ki ze wszyst kich grup wie ko wych.
Ta ka gru pa wspól nie ˝e ru je i bro ni te ry to -
rium. Po nad to wie lo p∏ cio wa i wie lo wie ko -
wa struk tu ra gru py po wo du je, ˝e osob ni -
ki, któ re si´ nie roz mna ̋ a jà, po ma ga jà
w od cho wie m∏o dych, na co sk∏a da jà si´
ta kie za cho wa nia jak in ku ba cja jaj czy kar -
mie nie pi sklàt, a tak ̋ e nor mal ne za cho wa -
nia so cjal ne  w gru pie, np. wza jem ne czysz -
cze nie piór. Ta kie za cho wa nie jest wÊród
pta ków nie zwy kle rzad kie i tak na praw d´
jest ̋ y wym za prze cze niem teo rii Dar wi na,
któ ra jest trak to wa na przez wie lu bio lo -
gów jak wy rocz nia. Dar win twier dzi∏, ˝e
ka˝ dy osob nik ro bi wszyst ko, ˝e by prze -
trwaç i w sy tu acji do bro by tu, czy li wy star -
cza jà cej ilo Êci po kar mu i od po wied nich
wa run ków Êro do wi sko wych, po wi nien za -
in we sto waç swój po ten cja∏ w prze d∏u ̋ e -
nie ga tun ku. Kon ty nu ujàc t´ myÊl, doj dzie -
my do wnio sku, ˝e osob nik, któ ry cz´Êç
swej ener gii po Êwi´ ca na wy cho wa nie cu -
dze go po tom stwa, b´ dzie po sia da∏ mniej
w∏asn ego i ma mniej sze szan se na wy da nie
w∏a sne go po tom stwa. W kon se kwen cji
mo ̋ e si´ nie roz mno ̋ yç, nie prze d∏u ̋ yç
w∏a snej li nii ge ne tycz nej i w efek cie te go
ty pu za cho wa nia znik nie ona z chwi là
Êmier ci da ne go osob ni ka. Tak jed nak si´
nie dzie je. Zja wi sko „po ma ga nia” opi sa ne
jest u oko ∏o 300 ga tun ków pta ków na le ̋ à -
cych do ró˝ nych ro dzin i za miesz ku jà cych
od mien ne kon ty nen ty. Cie ka we jest to, ˝e
spo Êród 560 ga tun ków pta ków za miesz -
ku jà cych Izra el, ty mal arab ski jest je dy nym
ga tun kiem wy ka zu jà cym to za cho wa nie.
W∏a Ênie ta od mien noÊç za ch´ ci ∏a wie lu ba -
da czy do prze ana li zo wa nia me cha ni zmu
„po ma ga nia” w ob r´ bie gru py. Za sad ni -
czym py ta niem jest, kto w∏a Êci wie po ma -
ga? Czy sà to osob ni ki m∏o do cia ne, a mo -
˝e zbyt sta re, ̋ e by si´ roz mna ̋ aç, czy mo -
˝e te pta ki z ró˝ nych po wo dów utra ci ∏y l´ -
gi? I oczy wi Êcie trze ba od po wie dzieç na
py ta nie, ko mu nie sio na jest po moc? Czy

otrzy mu jà jà cz∏on ko wie ro dzi ny? A mo ̋ e
be ne fi cjen ta mi sà ob ce ge ne tycz nie pta ki?
Kie dy ju˝ to zo sta nie usta lo ne, na le ̋ y wy -
ja Êniç, czy nie sio na po moc jest rze czy wi -
Êcie ko rzyst na i czy ptak po ma ga jà cy ma
z te go ja kieÊ ko rzy Êci? Po wy˝ sze py ta nia
nie ustan nie wy wo ∏u jà bu rz´ i dzie là Êro do -
wi ska eko lo gów ba da jà cych za cho wa nia
pta ków. Po moc okre Êla na jest mia nem za -
cho wa nia al tru istycz ne go, cze mu z ko lei
za prze cza sam fakt, ˝e prze trwa ∏o ono
pro ces ewo lu cji, co wy ni ka z te go, ˝e jed -
nak przy no si ko rzy Êci wy ka zu jà cym je
osob ni kom. Jak wi daç, ten nie ty po wy me -
cha nizm nie doÊç, ˝e jest pe ∏en sprzecz no -
Êci, to nie mie Êci si´ w ra mach do tych cza -
so we go ro zu mie nia pro ce su ewo lu cji
i tym sa mym za ch´ ca to po now ne go zde -
fi nio wa nia wie lu po j´ç.

Ba da nia nad za cho wa niem so cjal nym ty -
ma la arab skie go pro wa dzo ne sà w ra mach
pro jek tu na uko we go przez She izaf Na tu re
Re se rve w po ∏u dnio wo -wschod niej cz´ Êci
Izra ela. Hi sto ria pro jek tu ba daw cze go si´ ga

ro ku 1971, kie dy to pro fe sor Amotz Za ha -
vi roz po czà∏ swe ba da nia. W ro ku 1988 do -
∏à czy ∏em do nie go, naj pierw ja ko je go
uczeƒ, a na st´p nie ja ko sa mo dziel ny ba -
dacz. Me to dy ka ba daƒ opie ra si´ na przy -
zwy cza je niu pta ków do obec no Êci cz∏o wie -
ka oraz na ko lo ro wych ob ràcz kach za k∏a da -
nych w ce lu in dy wi du al ne go ozna ko wa nia
po szcze gól nych osob ni ków. Po ∏à cze nie obu
tech nik po zwa la na d∏u go trwa ∏à ob ser wa -
cj´ obej mu jà cà wie le po ko leƒ pta ków.

Gru py, w któ rych ˝y jà ty ma le arab skie,
po dzie lo no ze wzgl´ du na struk tu r´ na:
pro ste, po li ga micz ne, po lian drycz ne oraz
z∏o ̋ o ne.

Typ pro sty ozna cza pa r´ pta ków z m∏o -
dy mi. Ty ma le nie roz mna ̋ a jà si´ z osob ni -
ka mi, wÊród któ rych si´ wy cho wa ∏y, za -
tem w te go ro dza ju gru pie m∏o de, aby si´
roz mno ̋ yç, mu szà jà opu Êciç lub po cze -
kaç, a˝ miej sce roz mna ̋ a jà cej si´ pa ry ro -
dzi ciel skiej zaj mà nie spo krew nio ne pta ki.
Gru pa po li ga micz na sk∏a da si´ z sam ca
i kil ku sa mic, z któ ry mi mo ̋ e on ko pu lo -
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waç, a one sk∏a da jà ja ja do wspól ne go
gniaz da. Ta ka struk tu ra wy mu sza wspó∏ za -
wod nic two wÊród sa mic. Po lian drycz na
struk tu ra gru py ozna cza, ˝e po je dyn cza
sa mi ca ̋ y je z kil ko ma sam ca mi (od 2 do 5).
Tu taj z ko lei sam ce wspó∏ za wod ni czà
o wzgl´ dy sa mi cy. Gru pa ty pu z∏o ̋ o ne go
ozna cza wie le osob ni ków oby dwu p∏ci,
któ re po ten cjal nie mo gà przy stà piç do l´ -
gów. Oczy wi ste jest, ̋ e ta ka struk tu ra gru -
py wy mu sza ry wa li za cj´ u obu p∏ci.

W ra mach ka˝ de go ty pu w gru pie znaj -
do waç si´ mo gà osob ni ki m∏o de, któ re nie
przy st´ pu jà do roz ro du z ra cji po kre wieƒ -
stwa bàdê ni skiej po zy cji w hie rar chii ze
wzgl´ du na swój wiek. Struk tu ra ka˝ dej
gru py jest dy na micz na i do sto so wu je si´
do pa nu jà cych wa run ków. Mo ̋ e zmie niç
si´ w trak cie mi gra cji, pod wp∏y wem dra -
pie˝ nic twa, pod czas wy p´ dza nia nie chcia -
nych cz∏on ków gru py czy wsku tek do ∏à -
cze nia ob cych pta ków. Oko ∏o 2% ob ser -
wo wa nych osob ni ków jest w rze czy wi sto -
Êci ni gdzie nie chcia ny mi uchodê ca mi bez
w∏a snej gru py.

Hie rar chia we wnàtrz gru py opie ra si´
na do mi na cji wie ku oraz p∏ci. Star sze
osob ni ki sto jà wy ̋ ej, a do ro s∏e sam ce do -
mi nu jà nad do ro s∏y mi sa mi ca mi. WÊród
do ro s∏ych pta ków je dy nà oka zjà do zmia -
ny po zy cji w struk tu rze spo ∏ecz nej jest
Êmierç osob ni ka tej sa mej p∏ci sto jà ce go
wy ̋ ej w hie rar chii. Za zwy czaj sta je si´ to
za spra wà dra pie˝ ni ków, po nie wa˝ wal ki
wÊród ty ma li zda rza jà si´ bar dzo rzad ko.
Z ob ser wa cji wy ni ka, ˝e spo ry rzad ko
koƒ czà si´ bez po Êred nià kon fron ta cjà,
a o wie le cz´ Êciej kom pro mi sem, w szcze -
gól no Êci po mi´ dzy part ne ra mi l´ go wy mi.

Se zon l´ go wy roz po czy na si´ na po -
czàt ku mar ca i trwa od trzech do sze Êciu
mie si´ cy. O tym, czy gru pa przy st´ pu je do
l´ gów, nie de cy du jà je dy nie wa run ki Êro -
do wi sko we. Du ̋ e zna cze nia ma tak ̋ e jej
we wn´trz na sy tu acja oraz re la cje z gru pa -
mi sà sia du jà cy mi. W sprzy ja jà cych oko licz -
no Êciach gru pa mo ̋ e przy stà piç na wet do
trzech l´ gów w cià gu ro ku. In nà spra wà
jest suk ces l´ go wy, któ ry znacz nie ró˝ ni
si´ po mi´ dzy gru pa mi i zmie nia w za le˝ no -
Êci od ro ku. Oko ∏o 50% pi sklàt do ̋ y wa
ro ku, a 26% osià ga doj rza ∏oÊç p∏cio wà,
czy li do ̋ y wa dwóch lat. Spo Êród pta ków
doj rza ∏ych p∏cio wo je dy nie 50% przy st´ -
pu je do l´ gów, a ak tyw noÊç roz rod cza
mo ̋ e trwaç na wet 15 lat. 

Na ty ma le arab skie czy ha wie le nie bez -
pie czeƒstw. WÊród wro gów na tu ral nych
znaj du jà si´ noc ni oraz dzien ni dra pie˝ cy.
Sà to za rów no pta ki, ssa ki, jak i ga dy.
Z ba daƒ wy ni ka, ˝e oko ∏o 40% ob ser wo -
wa nych pta ków gi nie z po wo du dra pie˝ -
nic twa. W sy tu acji, kie dy gru pa od kry je
dra pie˝ ni ka, jest on przez nià n´ ka ny, co
w wi´k szo Êci wy pad ków sku tecz nie go
znie ch´ ca.

Ty ma le arab skie sà wszyst ko ̋ er ne, a ich
die ta sk∏a da si´ z nek ta ru, m∏o dych p´ dów
ro Êlin, kwia tów, owo ców, owa dów oraz
drob nych ga dów. Po dob nie jak in ne pu styn -
ne ga tun ki, ty ma le nie po trze bu jà sta ∏e go
do st´ pu do wo dy, acz kol wiek w po rze
desz czo wej ch´t nie pi jà i za ̋ y wa jà kà pie li
w od ra dza jà cych si´ rze kach. Po pu la cje ˝y -
jà ce w po bli ̋ u osad ludz kich, ma jà ce ∏a -
twiej szy do st´p do wo dy, pi jà cz´ sto.
Tymale, po mi mo i˝ ˝e ru jà w gru pach, po za
wy jàt ko wy mi sy tu acja mi nie ch´t nie dzie là
si´ po kar mem. Wspo mnia ne wy jàt ki sta no -
wi pro ces od cho wu m∏o dych, ry tu al ne kar -
mie nie si´ part ne rów oraz akt do mi na cji. 

U ty ma li ob ser wu je si´ wie le za cho waƒ
so cjal nych, jak np. co dzien ny po ran ny 
ta niec czy od po czy nek w cia sno przy tu lo -
nych gru pach (za rów no w dzieƒ jak

i w no cy). ˚y cie w gru pach spo wo do wa ∏o,
˝e pta ki ma jà nie zwy kle sze ro kà ga m´ g∏o -
sów i po zo sta jà ze so bà w sta ∏ym kon tak -
cie. W cià gu dnia je den cz∏o nek gru py, zaj -
mu jàc do god ny punkt ob ser wa cyj ny, pe∏ ni
ro l´ stra˝ ni ka i alar mu je resz t´ o zbli ̋ a jà -
cym si´ nie bez pie czeƒ stwie. Trwa jà jed nak
spo ry, czy jest to za cho wa nie ego istycz ne,
czy al tru istycz ne, i jak do tàd nie ma na to
py ta nie jed no znacz nej od po wie dzi.

Eg zy sten cja ty ma li, po dob nie jak wie lu
in nych ga tun ków, w du ̋ ej mie rze za le ̋ y
od sta nu ich na tu ral ne go Êro do wi ska, na
co nie wàt pli wy wp∏yw ma cz∏o wiek i je go
osad nic two. W 2008 ro ku pro jekt obej -
mo wa∏ ob ser wa cj´ 126 osob ni ków ˝y jà -
cych w 22 gru pach na oko ∏o 105 km2. Po
37 la tach ba daƒ wie le py taƒ wcià˝ po zo -
sta je jed nak bez od po wie dzi. Pro jekt ba -
daw czy obej mu jà cy ty ma le arab skie po s∏u -
˝y∏ za po li gon dla wie lu ba daƒ. G∏ów ny mi
nur ta mi jak do tàd sà: wp∏yw rol nic twa
i cz∏o wie ka na ga tu nek, po dej mo wa nie de -
cy zji i zwià za ne z tym mo ty wa cje pta ków,
stra te gie od cho wu m∏o dych, za gad nie nie
stra˝ ni ka oraz hie rar chia w gru pie. Wie le
jest jed nak jesz cze do od kry cia i je stem
pe wien, ˝e ty ma le za sko czà mnie jesz cze
wie le ra zy. 
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