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O

Ta jem ni ce tu ra ków
An na Bart nic ka 

Turak fioletowy. Fot. G. Reclos

Tu ra ki sà gru pà pta ków, któ re
wy st´ pu jà en de micz nie w sub -
sa ha ryj skich re jo nach Afry ki.
Naj cz´ Êciej by ∏y umiesz cza ne
w rz´ dzie ku ku∏ ko wych (Cu cu -
li for mes), jed nak wcià˝ po ja wia -
∏y si´ do wo dy na to, ˝e nie sà
spo krew nio ne z ku ku∏ ka mi.
Obec nie tu ra ki na le ̋ à do osob -
ne go rz´ du pta ków Mu so pha -
gi for mes, ro dzi ny Mu so pha gi -
dae, w ob r´ bie któ rej wy st´ pu -
jà trzy pod ro dzi ny: Co ry tha eoli -
ne, Cri ni fe ri nae i Mu so pha gi nae.
Ro dzi na ta li czy 23 ga tun ki,
a naj wi´k szym z przed sta wi cie li
jest szy szak (Co ry tha eola cri sta -
ta). 

Oprócz szy sza ka wszyst kie tu ra ki sà
pta ka mi Êred niej wiel ko Êci, z ra czej
d∏u gi mi ogo na mi i krót ki mi dzio ba mi.

Pra wie wszyst kie ga tun ki tu ra ków ma jà
wi docz ny pro sty grze bieƒ, któ re go kszta∏t,
roz miar i ko lor sà bar dzo uroz ma ico ne.
Pta ki obu p∏ci wy glà da jà po dob nie, je dy -
nym wy jàt kiem jest ha ∏a Ênik bia ∏o brzu chy
(Co ry tha ixo ides leu co ga ster), u któ re go sa -
mi ce i sam ce ró˝ nià si´ ko lo rem dzio ba. 

Uni kal nà ce chà ro dzi ny jest obec noÊç
dwóch pig men tów – czer wo nej tu ra cy ny
i zie lo nej tu ra ko wer dy ny, któ re sà nie zna ne

u ja kich kol wiek in nych pta ków ani gdzie -
kol wiek in dziej w kró le stwie zwie rzàt. 

Pta ki te sà s∏a by mi lot ni ka mi, za to z ∏a -
two Êcià po ru sza jà si´ wÊród ga ∏´ zi i ro Êlin -
no Êci. Ta kà mo˝ li woÊç da jà im w po ∏o wie
zro Êni´ te pal ce u nóg. Ta uni kal na ce cha
pal ców od ró˝ nia je od ku ku ∏ek. Tu rak ma
zdol noÊç do po ru sza nia czwar tym pal cem
w ta ki spo sób, by two rzy∏ on kàt oko ∏o 70
stop ni z pierw szym, al bo zwra ca go do
przo du tak, ˝e pra wie do ty ka trze cie go
pal ca. Nor mal nie czwar ty pa lec jest trzy -
ma ny pod kà tem pro stym do g∏ów nej osi

sto py, kie dy ptak bie gnie, stoi na p∏a skiej
po wierzch ni al bo sia da. Ta kiej zdol no Êci
jak tu ra ki nie ma jà ku ku∏ ki, u któ rych ten
czwar ty pa lec jest trwa le od wró co ny. 

Le Êne tu ra ki, na le ̋ à ce do ro dza jów Co -
ry tha eola, Tau ra co, Ru wen zo ror nis i Mu so -
pha ga, sà nie Êmia ∏y mi, stad ny mi pta ka mi,
któ re tyl ko od cza su do cza su zla tu jà na
zie mi´, by wy kà paç si´ al bo na piç. Pta ki
za miesz ku jà ce sa wan n´ sà du ̋ o mniej
zwin ne ni˝ ich krew ni z la su i w∏a Êci wie nie
wspi na jà si´ po ga ∏´ ziach drzew, za to
ch´t nie la ta jà i prze la tu jà d∏u˝ sze od le g∏o -



Êci, po nie wa˝ sà sil niej sze i ma jà lep szà
zdol noÊç utrzy my wa nia si´ w po wie trzu.
Scho dzà na zie mi´ znacz nie cz´ Êciej ni˝ tu -
ra ki za miesz ku jà ce la sy. 

Wszyst kie ga tun ki tu ra ków sà sil nie te ry -
to rial ne i po zo sta jà w gru pach ro dzin nych
przez d∏u gi okres. Wí k szoÊç le Ênych tu ra -
ków ˝y je w pa rach przez ca ∏y rok. Ich te ry -
to ria sà z∏o ̋ o ne g∏ów nie z ob sza ru wo kó∏
gniaz da i tam pa ry sp´ dza jà wí k szoÊç cza su. 

Sà one pra wie wy ∏àcz nie we ge ta ria na mi,
od ̋ y wia jà cy mi si´ g∏ów nie dzi ki mi i upraw -
ny mi owo ca mi oraz li Êç mi, kwia ta mi i pà ka -
mi. Nie któ re ga tun ki spo ̋ y wa jà do dat ko -
wo d˝d˝ow ni ce, çmy, chrzàsz cze, Êli ma ki
na gie i sko ru po we oraz ter mi ty, szcze gól nie
w okre sie kar mie nia m∏o dych. Cho cia˝ an -
giel ska na zwa „plan ta in -eater” (prze pa da jà -
cy za ba na na mi) jest u˝y wa na dla dwóch ga -
tun ków: ha ∏a Êni ka kre sko wa ne go (Cri ni fer

pi sca tor) oraz ha ∏a Êni ka bu re go (Cri ni fer zo -
no rus) i by ∏a wcze Êniej nada na ro dzi nie ja ko
ca ∏o Êci, to ani dzi kie, ani ho dow la ne ba na ny
nie sta no wià cz´ Êci die ty ˝ad ne go z tych
pta ków. W ca ∏ej stre fie za chod niej i cen tral -
nej Afry ki szcze gól nie lu bia ne przez tu ra ki
sà owo ce drzew pa ra so lo we go i ja go do we -
go. Pta ki le Êne bio rà udzia∏ w roz sie wa niu
na sion lo kal nych drzew.

Za lo ty sà sty mu lo wa ne przez po czà tek
se zo nu desz czo we go. Cz´ sto wszy scy
cz∏on ko wie ro dzi ny bu du jà cien kie gniaz do
z pa tycz ków i ga ∏à zek, któ re jest bar dzo
po dob ne do gniazd go ∏´ bi. Gniaz da tu ra -
ków le Ênych sà umiesz czo ne na drze wach
lub krze wach po mi´ dzy gru by mi li Êç mi, 
5-20 m nad zie mià, a gniaz da ha ∏a Êni ków
znaj du jà si´ g∏ów nie na aka cjach. IloÊç jaj
w l´ gu ga tun ków sa wan no wych to 2 lub 3,
a wszyst kie in ne tu ra ki sk∏a da jà nor mal nie

tyl ko 2 ja ja. Ja ja wy sia du jà obo je ro dzi ce.
Pi skl´ ta sà kar mio ne przez zwra ca nie po -
kar mu. U wi´k szo Êci ga tun ków ro dzi ce
po ∏y ka jà od cho dy pi sklàt. Pi skl´ ta sta jà si´
bar dzo ak tyw ne po mi´ dzy dru gim a trze -
cim ty go dniem ˝y cia. W po dob nym cza sie
opusz cza jà gniaz do, aby po wspi naç si´ po
ota cza jà cych je ga ∏àz kach, za nim jesz cze
na uczà si´ la taç. Wi´k szoÊç od by wa swój
pierw szy lot w czwar tym lub pià tym ty go -
dniu ˝y cia, ale na dal przez ja kiÊ czas sà za -
le˝ ne od ro dzi ców. Wszyst kie m∏o de tu ra -
ki wy cho wu jà si´ w od osob nie niu, na te ry -
to riach, któ re sà sil nie bro nio ne przez pa ry.

Spo Êród wszyst kich ga tun ków tu ra ków
trzy znaj du jà si´ na li Êcie ga tun ków glo bal -
nie za gro ̋ o nych. Na le ̋ à do nich: tu rak ka -
me ruƒ ski (Tau ra co ban ner ma ni), tu rak ko -
ro nia sty (Tau ra co fi sche ri) oraz tu rak etiop -
ski (Tau ra co ru spo lii). 

Li de rem w iden ty fi ko wa niu ga tun ków
za gro ̋ o nych jest Bir dLi fe In ter na tio nal. In -
sty tu cja ta jest rów nie˝ ak tyw na w pie l´ -
gna cji i za bez pie cza niu sie dlisk ga tun ków
za gro ̋ o nych. Na to miast Mi´ dzy na ro do wa
Unia Ochro ny Przy ro dy (IUCN) czuj nie
ob ser wu je wszyst kie aspek ty han dlu fau -
nà, w∏à cza jàc w to tu ra ki. Wraz z su row szà
kon tro là w wi´k szo Êci kra jów Unii Eu ro -
pej skiej oraz w in nych cz´ Êciach Êwia ta ist -
nie je na dzie ja, ˝e im port dzi kich tu ra ków
z Afry ki zo sta nie zre du ko wa ny. W Eu ro pie
li czà ce si´ ogro dy zoo lo gicz ne zrze szo ne
sà w Eu ro pej skiej Or ga ni za cji Ogro dów
Zoo lo gicz nych i Akwa riów (EAZA).

Wie le z nich za ∏o ̋ y ∏o wy so ko sku tecz ne
ho dow le tu ra ków i udo st´p ni ∏o war to -
Êcio we da ne z ba daƒ. Dla ga tun ków, któ -
rych wy st´ po wa nie w na tu rze jest za gro -
˝o ne lub któ rym gro zi wy gi ni´ cie, pro wa -
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dzo ne sà w ogro dach ksi´ gi ro do wo do -
we.

Ksí  ga jest ta be la rycz nym ze sta wie niem
ro do wo dów i hi sto rii ˝y cia po szcze gól nych
zwie rzàt. Za wie ra m.in. da t´ uro dze nia,
wszel kie da ne do ty czà ce po cho dze nia ro dzi -
ców, miej sce i da t´ ostat nich trans fe rów, da -
t´ oraz przy czy n´ zgo nu osob ni ka. Przy k∏a -
do wa stro na ak tu al nej ksí  gi ro do wo do wej
tu ra ka fio le to we go po ka za na jest na rys. 1.

Ksi´ g´ spo rzà dza si´ na pod sta wie ak tu -
al nych da nych, do ku men tów po cho dzà -
cych od wspó∏ pra cu jà cych ze so bà ogro -
dów zoo lo gicz nych oraz od pry wat nych in -
sty tu cji. Ka˝ dy osob nik ma nada ny nu mer
ro do wo do wy, któ ry oso by two rzà ce ksi´ g´
przy zna jà na sta ∏e. Oso by te od po wie dzial -
ne sà rów nie˝ za wszel kie ak tu ali za cje da -
nych, za utrzy my wa nie po praw nych kon -
tak tów ze wspó∏ pra cu jà cy mi ze so bà ogro -
da mi. Za da niem pro wa dzo nej przez War -
szaw ski Ogród Zoo lo gicz ny ksi´ gi ro do wo -
do wej tu ra ka fio le to we go jest przede
wszyst kim kon tro la nad roz rod czo Êcià oraz
in for mo wa nie o ja ko Êcio wych i ilo Êcio wych
po st´ pach w pra cach ho dow la nych. 

Ak tu al nà ksi´ g´, li czà cà 580 osob ni ków,
pod da no szcze gó ∏o wej ana li zie. Sku pio no
si´ przede wszyst kim na przy czy nach zgo -
nów oraz na licz bie sa mic i sam ców, któ ra
ule ga cià g∏ym zmia nom. Zmia ny te spo wo -
do wa ne sà trud no Êcia mi w okre Êle niu p∏ci
m∏o dych, jak i do ro s∏ych pta ków. Stwier -
dzo no 189 sa mic, 151 sam ców, a w 240

przy pad kach nie uda ∏o si´ okre Êliç p∏ci.
WÊród przy czyn zgo nów (rys. 2), któ re
uda ∏o si´ usta liç, naj wi´k szy pro cent sta -
no wià za ka ̋ e nia. 

W przy pad ku zgo nów opi sa nych ja ko
„po zo sta ∏e” uj´ te zo sta ∏y wszyst kie in ne
przy czy ny, któ re nie mia ∏y zbyt du ̋ e go
udzia ∏u pro cen to we go. Na le ̋ à do nich ta -
kie przy pad ki jak Êmierç w wy ni ku za cho -
waƒ wy ni ka jà cych z do ∏à cze nia pta ka do in -
ne go sta da. W sk∏ad „nie zna nych” przy czyn
zgo nów wcho dzà przy pad ki, w któ rych,
mi mo wy ko na nia sek cji zw∏ok, nie uda ∏o si´
okre Êliç po wo du zgo nu lub za nie cha no sek -

cji zw∏ok z bli ̋ ej nie okre Êlo nych przy czyn.
Naj wi´k szà cz´Êç, bo po nad po ∏o w´, sta -
no wià przy pad ki skla sy fi ko wa ne ja ko „in -
ne”, gdzie nie po dej mo wa no si´ w ˝a den
spo sób okre Êle nia przy czy ny zgo nu.

Âwia to we or ga ni za cje po k∏a da jà w ogro -
dach zoo lo gicz nych i pry wat nych ho dow -
cach wiel kie na dzie je. Za rów no ogro dy, jak
i ho dow cy mie li by za za da nie ogra ni czyç
licz b´ od∏a wia nych pta ków, prze ka zu jàc do
han dlu te, któ re by ∏y by wol ne od wszel kich
cho rób, a jed no cze Ênie le piej zno si ∏y by wa -
run ki ho dow li.

Rys. 2. Przy czy ny zgo nów i ich udzia∏ pro cen to wy.

Rys. 1. Przy k∏a do wa stro na ak tu al nej ksi´ gi ro do wo do wej tu ra ka fio le to we go.


