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Ang.: So cor ro do ve,
Niem.: So cor ro tau be, 
Hiszp.: Tór to la de So cor ro

Go ∏´ biak kasz ta no wa ty
(Ze na ida gray so ni, Law ren ce, 1871)

Mag da le na Za dràg

OOko ∏o 600 km na za chód od wy brze -
˝a Mek sy ku le ̋ y Ar chi pe lag Wysp Re vil -
la gi ge dos. Naj wi´k sza z nich na zy -

wa si´ So cor ro i ma po wierzch -
ni´ 132 km. Znacz nà cz´Êç wy spy po kry wa -
jà wil got ne la sy two rzo ne przede wszyst -
kim przez licz ne ga tun ki fi ku sa, cze rem -
ch´ oraz in ne drze wa li Êcia ste. W fau nie kr´ -
gow ców tej wy spy do mi nu jà pta ki. Wie -

le z nich sta no wi ga tun ki en de micz ne, cha -
rak te ry stycz ne wy ∏àcz nie dla tej wy -
spy. WÊród nich wy mie niç mo˝ na ko nu -
r´ zie lo nà (Ara tin ga bre vi pes), prze drzeê nia -
cza p∏o we go (Mi mo des gray so ni), strzy ̋ y -
ka bla de go (Tro glo dy tes sis so nii) oraz go ∏´ -
bia ka kasz ta no wa te go (Ze na ida gray so ni).

W XX wie ku wy spa So cor ro zo sta ∏a sko -
lo ni zo wa na przez cz∏o wie ka. Jak to zwy -

kle by wa, to wa rzy szy ∏y mu in ne ga tun -
ki. Wraz z ludê mi po ja wi ∏y si´ ko -
ty, owce, a tak ̋ e szczu ry. Nie zna jà ce do tych -
czas na ziem nych dra pie˝ ni ków en de micz -
ne pta ki wy spy So cor ro znacz -
nie na tym ucier pia ∏y. Spro wa dzo ne przez lu -
dzi owce, wy pa sa ne na te re nie wy spy, przy -
czy ni ∏y si´ do dat ko wo do zmian Êro do wi -
ska, a co za tym idzie, ogra ni cze nia za si´ -
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gu wy st´ po wa nia rzad kich ga tun ków pta -
ków. Do pro wa dzi ∏o to do ogra ni cze nia li -
czeb no Êci tych zwie rzàt, a w nie któ -
rych przy pad kach do ich wy gi ni´ cia. 

Jed nym z ga tun ków, któ re zu pe∏ nie nie by -
∏y w sta nie przy sto so waç si´ do sà siedz -
twa ko tów, lu dzi i owiec, jest go ∏´ biak kasz -
ta no wa ty. 

Jest to Êred niej wiel ko Êci go ∏àb pro wa dzà -
cy na ziem ny tryb ˝y cia. Osià ga d∏u goÊç cia -
∏a 26,5–34 cm oraz wa ̋ y ok. 190 g. Sa -
miec ma cy na mo no wà g∏o w´ i spód cia -
∏a, a wierzch cia ∏a jest brà zo wo -sza ry. Na dol -
nych po kry wach usznych znaj du je si´ czar -
na kre ska. Na pier si wy st´ pu je nie bie sko -sza -
ra pla ma, a na kar ku wi docz na jest nie wy raê -
na, roz my ta ró ̋ o wa pla ma. Ob ràcz ka po wie -
ko wa jest bla da, dziób ciem no sza ry a no gi ró -

˝o we. Sa mi ce oraz osob ni ki m∏o de wy glà da -
jà bar dzo po dob nie do sam ca, jed -
nak ich ubar wie nie jest bled sze, a wzo -
ry na nim mniej wy raê ne. 

Go ∏´ bia ki kasz ta no wa te zu pe∏ nie nie wy -
ka zu jà l´ ku przed cz∏o wie kiem. Sà pta ka -
mi ro Êli no ̋ er ny mi, zja da jà g∏ów nie na sio -
na i owo ce, ale tak ̋ e li Êcie oraz pàcz ki.

Nie ma da nych na te mat za cho wa nia i roz -
mna ̋ a nia si´ te go ga tun ku w na tu ral nym Êro -
do wi sku. W nie wo li sa mi ca sk∏a da, jak po zo -
sta ∏e go ∏´ bie, 2 ja ja w skrzyn ce l´ go -
wej umiesz czo nej ok. 1–2,5 m nad zie -
mià. In ku ba cja jaj trwa 15–17 dni. Pi skl´ -
ta osià ga jà zdol noÊç lo tu w wie ku co naj -
mniej 20 dni.

Jesz cze w la tach 50. ze sz∏e go stu le cia by -
∏y po spo li ty mi miesz kaƒ ca mi wy spy So cor -

ro, ale po ja wia jà ce si´ od lat 70. ko ty wy trze -
bi ∏y je zu pe∏ nie. W ro ku 1972 ob ser wo wa -
no ostat nie go ˝y jà ce go na wol no Êci osob ni -
ka te go ga tun ku. Do wy gi ni´ cia te go ga tun -
ku przy czy ni ∏o si´ tak ̋ e po lo wa nie dla je -
go smacz ne go mi´ sa. 

Na szcz´ Êcie w la tach 20. ze sz∏e go wie -
ku wy wie zio no do ko lek cji zoo lo gicz -
nych pew nà licz b´ osob ni ków. Dzi´ ki te -
mu obec nie wy st´ pu jà one w ho dow -
lach ogro dów zoo lo gicz nych w USA 
oraz Eu ro pie i mo˝ li we jest pla no wa nie re in -
tro duk cji go ∏´ bia ka kasz ta no wa te go. Przy go -
to wa nia do re in tro duk cji trwa jà ju˝ od wie -
lu lat, nie ste ty wie lo krot nie krzy ̋ o wa -
no Z. gray so ni ze spo krew nio nym z nim go -
∏´ bia kiem ka ro liƒ skim (Z. ma cro ura), dla te -
go przed wy pusz cze niem pta ków na wy -
sp´ na le ̋ y wy klu czyç mie szaƒ ce. Ba da -
nia wy ka za ∏y, ˝e pra wie wszyst kie osob ni -
ki ho do wa ne w Sta nach Zjed no czo -
nych sà mie szaƒ ca mi. Dla te go te˝ w re in tro -
duk cji du ̋ e zna cze nie b´ dà mia ∏y ogro dy eu -
ro pej skie. Go ∏´ biak kasz ta no wa ty zo sta∏ ob -
j´ ty Eu ro pej skim Pro gra mem Ochro ny Ga -
tun ków (EEP), ko or dy no wa nym przez
Ogród Zoo lo gicz ny we Frank fur cie. 

W Ogro dach Zoo lo gicz nych Eu ro py obec -
nie ho do wa nych jest za le d wie 68 osob ni -
ków te go ga tun ku: 32 sam ce, 33 sa mi -
ce oraz 3 osob ni ki o p∏ci nie ozna czo nej. 

Od nie daw na mo˝ na po dzi wiaç sam ca go -
∏´ bia ka kasz ta no wa te go tak ̋ e w War szaw -
skim Ogro dzie Zoo lo gicz nym. Miesz -
ka w ha li wol nych lo tów i da je si´ z bli ska fo -
to gra fo waç.

Fot. au tor ki


