
K ra ina orien tal na obej mu je po ∏u -
dnio wà cz´Êç kon ty nen tu Azji

wraz z licz ny mi gru pa mi wysp, z któ -
rych naj wa˝ niej sze to: Cej lon, Su ma -
tra, Ja wa, Bor neo, Taj wan i Fi li pi ny.
Ca∏ ko wi ta po wierzch nia là du, w ob r´ -
bie kra iny orien tal nej, wy no si 9 mln
km2. Wy st´ pu je tu za dzi wia jà ca ró˝ no -
rod noÊç kli ma tów i ty pów kra jo bra -
zów. Znaj du je my w tej kra inie la sy tro -
pi kal ne, la sy desz czo we, du ̋ e ob sza ry
la sów mon su no wych, su che, wiecz nie
zie lo ne la sy na ni zi nach. 

W kra inie orien tal nej wy st´ pu je
1900 ga tun ków pta ków. W Êro do wi -
skach le Ênych ty po wy mi pta ka mi sà
bro da cze (153 ga tun ki) i ba ̋ an ty (57
ga tun ków), z któ rych s∏y nie to miej sce.
I, w za sa dzie, tyl ko tu znaj dzie my 14
ga tun ków tur ku Êni ków (Ire ni dae). 

Paskownik zmienny (Aegi thi na ti -
phia) to naj mniej szy przed sta wi ciel tur -
ku Êni ków, mie rzà cy za le d wie 12 cm
i wa ̋ à cy 10 g, na to miast tur ku Ênik in -
dyj ski (Ire na pu el la) jest naj wi´k szym
ga tun kiem z tej ro dzi ny. Je go d∏u goÊç
osià ga 27 cm a wa ga 70 g. 

Tur ku Ênik in dyj ski za miesz ku je la sy
po ∏u dnio wo -wschod niej Azji: od pod nó -
˝y Hi ma la jów, gdzie wy st´ pu je do
1800 m n.p.m., po przez pó∏ noc ne In die,
Bir m´, Sri Lan k´, Ma le zj´, a˝ po Ar chi -
pe lag In do ne zji. Jest to naj barw niej szy
przed sta wi ciel azja tyc kiej ro dzi ny Ire ni -
dae. Sam ce te go ga tun ku zwra ca jà uwa -
g´ ja skra wym, me ta licz nie b∏ysz czà cym
upie rze niem. Je go nad zwy czaj ny po ∏ysk
ujaw nia si´ w pe∏ nym s∏oƒ cu. Wierzch
szyi, grzbiet, ku per i wierzch nie pió ra
okry wo we ogo na sà b∏ysz czà co tur ku so -
we, po zo sta ∏e upie rze nie ciem ne, ko bal -
to wo -gra na to we lub czar ne. Sa mi ca ma
upie rze nie ma to we, gra na to wo -zie lo ne
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lub pur pu ro we. Sa miec i sa mi ca
ma jà czer wo ne t´ czów ki oczu.
Dziób moc ny, Êred ni, ostro
za koƒ czo ny, z ∏u ko wo za -
gi´ tym grzbie tem, gór na
kra w´dê dzio ba za opa -
trzo na w zàb ko wa nie.
Skrzy d∏a krót kie, za -
okrà glo ne, lot szyb ki
i zwin ny. Ogon Êred -
niej d∏u go Êci, rów no
Êci´ ty lub za okrà glo -
ny.

Tur ku Êni ki prze -
by wa jà, pra wie wy -
∏àcz nie, wy so ko
w ga ∏  ́ziach wiecz -
nie zie lo nych
drzew, bli sko rzek
i stru mie ni. Bar dzo
trud no je zo ba czyç,
gdy  ̋sà ostro  ̋ne i skry -
te. Je dy nie w tych mo -
men tach, gdy scho dzà do
wo dy, by si  ́na piç lub wy -
ka paç, mo  ̋na je ob ser wo -
waç. ¸a two na to miast je us∏y -
szeç. Po ro zu mie wa jà si  ́ ostry -
mi, g∏o Êny mi, dwu sy la bo wy mi
gwiz da mi.

˚y jà w pa rach, cza sem two rzà ma ∏e
gru py ro dzin ne. W po szu ki wa niu po -
kar mu od by wa jà se zo no wo krót kie
w´ drów ki, kie ru jàc si´ ob fi to Êcià
owo ców. 

W za sa dzie, po za okre sem
gniaz do wa nia, nie wy ka zu jà
agre sji wo bec in nych pta ków.
Wi dy wa no je w gru pach z in ny -
mi tur ku Êni ka mi, jak i bro da cza -
mi, dzio bo ro˝ ca mi, go ∏´ bia mi,
kie dy wszyst kie zgod nie ˝e ro wa -
∏y na jed nym drze wie fi go wym,
któ re go owo ce sà ich wiel kim przy -
sma kiem. 

Po za tym ˝y wià si´ in ny mi owo ca -
mi le Ênych drzew i krze wów, nek ta -
rem kwia tów oraz drob ny mi bez kr´ -
gow ca mi. W nie wo li kar mio ne sà

wszel kie go ro dza ju owo ca mi, ta ki mi
jak po sie ka ne jab∏ ka, wi no gro na,

ki wi, pa pa ja, a tak ̋ e go to wy -
mi mie szan ka mi. W okre -
sie wy cho wu m∏o dych mu -
szà byç kar mio ne lar wa mi
musz ki owo ców ki, màcz ni -

ka m∏y nar ka i Êwiersz cza mi, któ -
ry mi kar mià pi skl´ ta.

Przy st´ pu jàc do roz ro -
du sta da, roz pra sza jà

si´, do bie ra jàc pa ra mi.
Sam ce wa bià sa mi ce,

wy da jàc g∏o Êne
okrzy ki. Sa mi ca

wy bie ra miej sce
na gniaz do na

ró˝ nej wy so -
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ko Êci, od 3 do 7 m nad zie mià. Bu du -
je je w roz wi dle niach ga ∏´ zi. Zwy kle
jest to otwar ta czar ka, sple cio na
z gi´t kich w∏ó kien ro Êlin nych, ko rzon -
ków i cien kich ga ∏à zek lub pry mi tyw -
na plat for ma. Gniaz do ma sku je
mchem.

Z re gu ∏y sa mi ca zno si 2 zie lon ka wo -
-bia ∏e owal ne ja ja, ob fi cie zdo bio ne
sza ry mi i brà zo wy mi smu ga mi oraz
pla ma mi. L´g wy sia du je sa mi ca lub
obo je ro dzi ce. Jak u ty po wych gniaz -
dow ni ków, m∏o de wy l´ ga jà si´ nie do -
∏´˝ ne, ca∏ ko wi cie zda ne na opie k´ ro -

dzi ców. A˝ do wy lo tu m∏o dych z gniaz -
da, pi skl´ ta mi zaj mu je si´ za rów no sa -
miec, jak i sa mi ca, kar miàc je i ogrze -
wa jàc.

Na zdj´ ciu poni ̋ ej wi dzi my   tygo-
dnio we pi skl´ ta tur ku Êni ka in dyj skie go,
któ re wy klu ∏y si´ w kwiet niu te go ro ku

w war szaw skim zoo. Jest to ko lej ny uda -
ny l´g tej pa ry, któ ra miesz ka w na szej
pta szar ni, w ha li wol nych lo tów.

Mo ni ka Krze miƒ ska 
War szaw ski Ogród Zoo lo gicz ny 

Fot. A. Kru sze wicz
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