
Z o sta∏ od kry ty w 1906 ro ku przez
Wal te ra Go od fel lo wa, któ ry w´ -

dru jàc po la sach Yusha nu, na tknà∏ si´
na dwie ste rów ki, umiesz czo ne w na -
kry ciu g∏o wy przy wód cy abo ry ge nów.

Pió ra te wy s∏a∏ do An glii i na ich pod -
sta wie szkoc ki or ni to log Wil liam Ro -
bert Ogi lvie -Grant zi den ty fi ko wa∏ no -
wy ga tu nek, do ko nu jàc w tym sa mym
ro ku opi su na uko we go. Na zw´ „mi ka -
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Ba ̋ ant taj waƒ ski
(Syr ma ti cus mi ka do)
– na ro do wy ptak Taj wa nu
ang. Mi ka do Phe asant
niem. Mi ka do fa san

Ba ̋ ant taj waƒ ski, zna ny po wszech -
nie pod na zwà ba ̋ ant mi ka do, na -
le ̋ y do ro dzi ny ba ̋ an to wa tych
(Pha sia ni dae) w ob r´ bie rz´ du ku ra -
ków (Gal li for mes).



do”, ozna cza jà cà w j´ zy ku ja poƒ skim
ce sa rza, nada∏ Ogi lvie -Grant. Do wie -
dzia∏ si´, ˝e pa ra tych rzad kich ba ̋ an -
tów by ∏a utrzy my wa na przy Pa ∏a cu
Ce sar skim w Ja po nii. Po pew nym cza -
sie jed nak oka za ∏o si´, ˝e pta ki b´ dà -
ce w∏a sno Êcià ja poƒ skie go ce sa rza
mia ∏y czer wo ne no gi, czy li nie by ∏y to
ba ̋ an ty taj waƒ skie, lecz kiÊç ce taj -
waƒ skie. Ozna cza to wi´c, ˝e dru gi
cz∏on ∏a ciƒ skiej na zwy ga tun ko wej od -
no si si´ tak na praw d´ do Lo phu ra
swin ho ii. 

Do ro s∏y ko gut mie rzy 85–97 cm,
w tym na ogon przy pa da 49–60 cm.
Wy ró˝ nia si´ czar nym upie rze niem
z gra na to wym po ∏y skiem. Koƒ ców ki
lo tek dru go rz´ do wych, trze cio rz´ do -
wych oraz wi´k szych po kryw skrzy -
d∏o wych sà bia ∏e. Pió ra ogo na ma jà
wà skie, bia ∏e prà˝ ki. Wo kó∏ oczu
znaj du jà si´ czer wo ne przy dat ki skór -
ne. Dziób bar wy ro go wej, t´ czów ka
brà zo wa. Sko ki sza re, za opa trzo ne
w ostro gi. Ko lo ro wà sza t´ osià ga
w pierw szym ro ku ˝y cia. 

D∏u goÊç cia ∏a ku ry wy no si 46–
–55 cm, z cze go na ogon przy pa da
17–23 cm. Jest w to na cji bia ∏o -sza ro -
-brà zo wo -kasz ta no wo -czar nej. Ce -
chu je si´ ciem niej szym upie rze niem
ni˝ sa mi ca ba˝anta birmaƒskiego
(humea) i ba˝an ta kasz ta no wa te go
(el lio ta). Po za tym znaj du jà ce si´ na
pió rach pier sio wych bia ∏o -czar ne pla -
my sà znacz nie wy raê niej sze. Na gór -
nej cz´ Êci grzbie tu i po kry wach skrzy -
d∏o wych ma bia ∏e, po d∏u˝ ne smu gi.
Na brzu chu wy st´ pu jà bia ∏e pla my.
Ste rów ki sà kasz ta no we z bia ∏y mi
i czar ny mi pa ska mi. Po dob nie jak sa -

miec po sia da ob ràcz ki oczne, choç
sà one bar dzo ma ∏e i o bla do czer wo -
nej bar wie. Dziób sza ry, t´ czów ka
brà zo wa. Sko ki sza re, po zba wio ne
ostróg. 

Ba ̋ ant mi ka do (po dob nie jak ki -
Êciec taj waƒ ski) wy st´ pu je en de micz -
nie w Êrod ko wym Taj wa nie na wy so -
ko Êci 1500–3950 m n.p.m. Bio top sta -
no wià roz le g∏e la sy mie sza ne z g´ -
stym pod szy tem, w któ rych prze wa ̋ a -
jà so sny, cy pry sy, ja ∏ow ce, d´ by, ró ̋ a -
necz ni ki i bam bu sy. Szcze gól nie ch´t -
nie prze by wa na ∏à kach po ∏o ̋ o nych
na stro mych zbo czach. 

Jest pta kiem skry tym i p∏o chli wym.
Za nie po ko jo ny po wo li i ostro˝ nie od -
da la si´, aby zna leêç schro nie nie
w po bli skich za ro Êlach. La ta nie ch´t -
nie, po ko nu jàc je dy nie krót kie dy -
stan se. W cza sie dnia cz´ sto w´ dru je

le Êny mi dro ga mi czy gór ski mi Êcie˝ ka -
mi lub ukry wa si´ w krze wach. Noc
sp´ dza na drze wach. Po za se zo nem
roz rod czym z re gu ∏y ˝y je sa mot nie.
Ak tyw ny jest wcze snym ran kiem,
o zmierz chu oraz pod czas desz czu
i mg∏y. Wów czas by tu je na otwar tych
ob sza rach, gdzie po szu ku je po ̋ y wie -
nia. 

Na po karm ba ̋ an ta taj waƒ skie go,
w Êro do wi sku na tu ral nym, sk∏a da jà si´
przede wszyst kim ró˝ ne cz´ Êci ro Êlin. Sà
to bul wy, ko rzon ki, na sio na, ziar na
zbó˝, pà ki, kwia ty, ja go dy, owo ce, m∏o -
de p´ dy i Êwie ̋ e li Êcie. Bar dzo lu bi tra -
w´, pa pro cie i m∏o de li Êcie bab ki.
W die cie po cho dze nia zwie rz´ ce go do -
mi nu jà owa dy (g∏ów nie lar wy i po -
czwar ki chrzàsz czy) oraz d˝d˝ow ni ce. 

Okres l´ go wy trwa od mar ca do lip -
ca. Ko gu ty sà sil nie te ry to rial ne. Bro -
nià swe go te ry to rium i mo gà za cie kle
wal czyç z in ny mi sam ca mi o sa mi c´.
Pod czas po tycz ki przy ku ca jà, po czym
na gle pod ry wa jà si´ i trze po cà skrzy -
d∏a mi. Pod no szà no gi w kie run ku pier -
si i ata ku jà si´ na wza jem ostro ga mi.
Zwy ci´z ca przy ∏à cza si´ do sa mi cy.
Ko gu ty naj cz´ Êciej ˝y jà w mo no ga mii
i ∏à czà si´ tyl ko z jed nà ku rà. Nie któ re
sam ce mo gà prze by waç jed nak z dwo -
ma sa mi ca mi. Bu do wà gniaz da, in ku -
ba cjà jaj i opie kà nad pi skl´ ta mi zaj -
mu je si´ wy ∏àcz nie ku ra. Gniaz do to
p∏yt ki do ∏ek w zie mi, wy Êcie lo ny ob -
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PierÊ i brzuch sa mi cy po ra sta jà ciem niej sze pió ra. PierÊ i brzuch sam ca sà znacz nie ja Êniej sze ni  ̋sa mi cy. 

Uwa ga!
W nu me rze 4/2006, przy ar ty ku le pt. „Roz po zna wa nie p∏ci u m∏odych osob ników olÊnia ka hi -

ma laj skie go”, przy dwóch zdj´ciach zo sta∏y za mie nio ne pod pi sy. Prze pra sza my. Po ni˝ej pre zen -
tu je my jesz cze raz te zdj´cia, tym ra zem pod pi sa ne pra wid∏owo.



umar ∏y mi ga ∏àz ka mi, ∏o dy ga mi bam -
bu sa, su chà tra wà, opa d∏y mi li Êç mi
i pió ra mi. Jest zwy kle do brze ukry te
przez cier ni stà ro Êlin noÊç lub ska ∏y.
Cz´ sto znaj du je si´ w wy drà ̋ o nych, le -
˝à cych drze wach. Sa mi ce przy st´ pu jà
do l´ gów w pier-wszym ro ku ˝y cia.
Zno szà od 3 do 10 bia ∏ych jaj, któ re
wy sia du jà przez 26–28 dni. Pi skl´ ta
sta jà si´ sa mo dziel ne po up∏y wie
6 mie si´ cy. Doj- rza ∏oÊç p∏cio wà osià -
ga jà po ukoƒ-czeniu pierw szego ro ku
˝ycia. 

W cza sie to ków ko gut roz k∏a da skrzy -
d∏a i ogon w po bli ̋ u ku ry. P∏at ki skór ne
po wi´k sza jà si´ i cza sa mi fur ko cze
skrzy d∏a mi. W kul mi na cyj nym mo men -
cie bie ga za sa mi cà, któ ra pró bu je si´
schro niç w naj bli˝ szej kry jów ce. 

W Pol sce mo˝ na go spo tkaç w jed -
nym ogro dzie zoo lo gicz nym (∏ódz -
kim). Po nad to doÊç cz´ sto wy st´ pu je
w ama tor skich ho dow lach. Po mi mo
za miesz ki wa nia cie plej sze go re gio nu,
do sko na le zno si na sze zi my. Naj cz´ -
Êciej ho do wa ny jest pa ra mi, choç nie -
któ rzy ho dow cy trzy ma jà jed ne go ko -

gu ta z dwo ma, trze ma, a na wet czte re -
ma ku ra mi. W okre sie roz ro du sam ce
mo gà za cho wy waç si´ agre syw nie
w sto sun ku do sa mic. Zda rza si´, ˝e
za bi ja jà swo je part ner ki. ¸à cze nie ko -
gu ta z kil ko ma ku ra mi zmniej sza pre -
sj´. Du ̋ a wo lie ra, z ró˝ ny mi kry jów ka -
mi, umo˝ li wia sa mi cy ukry cie si´. 

Pi skl´ ta ˝y wi si´ jaj kiem, mie szan -
kà pa szo wà z do dat kiem wi ta min
oraz drob no po sie ka nà zie lon kà. Do -
ro s∏ym po da je si´ mni szek, krwaw nik,
ko ni czy n´, bab k´, tar te wa rzy wa
i owo ce, ja go dy, pro so, psze ni c´, ku -
ku ry dz´ i s∏o necz nik.

Ba ̋ ant taj waƒ ski jest ga tun kiem
za gro ̋ o nym. Kur czy si´ je go po pu la -
cja po za ob sza ra mi ochron ny mi.
Obec nie li czeb noÊç w Par ku Na ro do -
wym Yushan oce nia si´ na 10 tys.
osob ni ków. Znaj du je si´ na „Czer wo -
nej li Êcie za gro ̋ o nych zwie rzàt”
IUCN i w za ∏àcz ni ku I CI TES. 

Po wa˝ nym za gro ̋ e niem jest utra ta
na tu ral ne go Êro do wi ska, spo wo do wa na
wy cin kà la su pod plan ta cje i upra wy.
Rów nie˝ dra pie˝ ni ki oraz kl´ ski przy -

rod ni cze, ta kie jak la wi ny czy osu wi ska,
ogra ni cza jà li czeb noÊç. W prze sz∏o Êci
du ̋ ym pro ble mem by ∏o in ten syw ne
k∏u sow nic two i po lo wa nia. G∏ów nà
przy czy nà ich za bi ja nia by ∏y pi´k ne ste -
rów ki ko gu tów, któ ry mi abo ry ge ni
przy stra ja li g∏o wy. By ∏y tak ̋ e êró d∏em
po kar mu dla lu dzi. 

Ba ̋ ant ten jest chro nio ny w nie któ -
rych par kach na ro do wych i re zer wa -
tach. Po za Par kiem Na ro do wym
Yushan doÊç du ̋ à ro l´ w za cho wa niu
po pu la cji od gry wa Park Na ro do wy Ta -
ro ko i She ipa. Na ob sza rach ochron -
nych za ob ser wo wa no sta bi li za cj´ li -
czeb no Êci, a w nie któ rych miej scach
na wet nie wiel ki wzrost. Prio ry te to -
wym ce lem po zo sta je szu ka nie ta kie go
roz wià za nia, któ re po zwo li na ko eg zy -
sten cj´ lu dzi z przy ro dà i umo˝ li wi
w kon se kwen cji utrzy ma nie si´ przy
˝y ciu te go ga tun ku. 

Ar ka diusz Za jàc
Fot. au to ra

Pta ki na zdj´ ciach po cho dzà z ho -
dow li Pa na Zdzi s∏a wa Wa chy.
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