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Cesarski
S¸OWIK

Wie lu czy tel ni ków za pew ne pa mi´ ta z dzie ciƒ stwa pi´k nà baÊƒ An der se na 
o ce sar skim s∏o wi ku. Jest ma ∏o praw do po dob ne, by ty tu ∏o wy bo ha ter, 
ulu bie niec chiƒ skie go ce sa rza, po cho dzi∏ z da le kiej Eu ro py i na le ̋ a∏ 
do jed ne go z trzech, wy st´ pu jà cych tak ̋ e w Pol sce, ga tun ków s∏o wi ków

Monika Krzemiƒska
Miejski Ogród Zoologiczny
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Na le ̋ y ra czej przy pusz czaç,
˝e by∏ to ptak azja tyc ki, byç mo -

˝e s∏o wikchiƒ ski lub je go ku zyn – s∏o -
wik srebr no uchy, od zna cza jà cy si´ tak -
˝e pi´k nym i do no Ênym Êpie wem. Oba ga -
tun ki sà od da wien daw na trzy ma ne w nie -
wo li ze wzgl´ du na swój Êpiew.

Pekiƒczyk srebr no uchy (Le io th rix ar gen -
tau ris), zwa ny tak ̋ e s∏owikiem srebr no -
uchym lub me zjà, jest przed sta wi cie lem
kur to droz dów (Ti ma lii dae), pod czas gdy s∏o -
wi ki wy st´ pu jà ce w Pol sce na le ̋ à do ro dzi -
ny droz dów (Tur di dae). Jest od nich nie -
co mniej szy (d∏u goÊç cia ∏a 15 cm, ma sa 15 g).
W sta nie wol nym wy st´ pu je w po ∏u dnio wo -
-wschod niej Azji, w do li nach Hi ma la -
jów, w pó∏ noc nych In diach (Pra desh, As sam),
Bir mie, po ∏u dnio wo -wschod nich Chi nach,
Taj lan dii, La osie, Wiet na mie, Ma le zji i na Su -
ma trze.

Te nie wiel kie ptasz ki sà wy jàt ko wo ∏ad -
nie ubar wio ne. G∏o w´, kark, grzbiet i bo -
ki cia ∏a ma jà oliw ko we, a spód szyi i pierÊ
po ma raƒ czo wo ̋ ó∏ te; brzuch ja sno ̋ ó∏ ty.
Wierzch g∏o wy czar ny, oko li ce uszu sre brzy -
ste, dziób i no gi ̋ ó∏ te. Oczy brà zo we, po kry -
wy skrzy de∏ oliw ko we, lot ki czer wo ne, czar -
no i ˝ó∏ to obrze ̋ o ne. U sie dzà ce go pta ka

jest to wi docz ne ja ko ko lo ro we prà˝ ki
na koƒ cach skrzy de∏. Pur pu ro we prà˝ ki wy -
st´ pu jà te˝ na ste rów kach. Sam ce sà ubar -
wio ne bar dziej ja skra wo, na to miast sa mi ce
ma jà upie rze nie mniej kon tra sto we, pierÊ ja -
Êniej szà, czer wieƒ na skrzy d∏ach i ogo nie jak -
by zga szo nà, wy bla k∏à. Sa miec, zw∏asz -
cza w okre sie go dów i gniaz do wa nia, pi´k -
nie i g∏o Êno Êpie wa; Êpiew ma bar dzo uroz -
ma ico ny, a fle to we gwiz dy prze pla ta jà
si´ z dêwi´cz ny mi tre la mi i klà ska niem. Sam -
ce i sa mi ce po ro zu mie wa jà si´ do no Ênym
Êwier go tem.

S∏o wi ki srebr no uche za miesz ku jà gór -
skie, cie ni ste la sy i g´ ste, wy so kie za ro Êla.
Sku pia jà si´ w nie wiel kie stad ka, w´ dru jà -
ce w po szu ki wa niu po ̋ y wie nia. Sà g∏ów nie
owa do ̋ er ne, die t´ uzu pe∏ nia jà jed nak ja go -
da mi i na sio na mi. Stad ka roz pra sza -
jà si´ na okres go dów i l´ gów.

Sa miec wy bie ra miej sce na gniaz do, zwa -
bia sa mi c´ i bro ni te ry to rium przed kon ku -
ren ta mi, cz´ sto przy tym Êpie wa jàc. Gniaz do
za k∏a da jà w wy so kich krze wach, ukry -
te wÊród ga ∏´ zi; bu du jà je wspól nie,
sa miec i sa mi ca, w kszta∏ cie p∏yt kiej, otwar -
tej czar ki, z gi´t kich ga ∏à zek, li Êci, traw,
ko rzon ków i w∏ó kien pal mo wych. Wy Êcie ∏a -

jà je mchem i li Êç mi. Sa mi ca zno si 3-5 jaj bar -
wy zie lon ka wo -nie bie skiej, w ciem niej sze
c´t ki. Ro dzi ce wy sia du jà je na zmia n´,
przez oko ∏o 2 ty go dnie. Pi skl´ ta po zo sta -
jà w gnieê dzie przez nie co po nad dwa ty go -
dnie i sà w tym cza sie kar mio ne przez obo je
ro dzi ców. Po opusz cze niu gniaz da pod lo ty,
jesz cze przez dwa/trzy ty go dnie, sà do kar -
mia ne przez ro dzi ców, póê niej usa mo dziel -
nia jà si´, ale sà to le ro wa ne w re wi rze l´ go -
wym a˝ do je sie ni. Barw nà sza t´ do ro s∏e go
pta ka uzy sku jà w wie ku trzech mie si´ cy.

Przez ca ∏y okres go dów, bu do wy gniaz -
da, wy sia dy wa nia jaj i opie ki nad m∏o dy -
mi, sa miec pi´k nie Êpie wa, ozna cza jàc w ten
spo sób swo je te ry to rium. Gdy m∏o de do ro -
snà, pa ra po na wia l´ gi al bo wraz z m∏o dy -
mi za czy na ko czo waç. 

Licz ne l´ gi s∏o wi ków srebr no uchych pa da -
jà ofia rà ma ∏ych dra pie˝ ni ków, w´ ̋ y, a tak -
˝e orien tal nych ga tun ków ku ku ∏ek. Nie zra -
˝a jàc si´ tym, s∏o wi ki cier pli wie po na wia jà
l´ gi, cza sem zmie nia jà tyl ko miej sce gniaz do -
wa nia. Jak na ra zie, ich po pu la cja w oj czyê -
nie nie jest za gro ̋ o na. 

Od bar dzo daw na s∏o wi ki srebr no -
uche i ich krew nia cy – s∏o wi ki chiƒ skie, zwa -
ne pe kiƒ czy ka mi ˝ó∏ ty mi, by ∏y od∏a wia ne
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i trzy ma ne w klat kach dla ich pi´k ne go Êpie -
wu. Da le ko wschod ni mo nar cho wie i mo˝ -
no w∏ad cy, w swych pa ∏a co wych ogro -
dach, ka za li roz wie szaç klat ki ze s∏o wi ka -
mi, by móc kon ten to waç si´ pta sià mu zy -
kà. Byç mo ̋ e ta ki w∏a Ênie s∏o wik sta∏ si´ bo -
ha te rem chiƒ skiej le gen dy, b´ dà cej kan -
wà zna nej ba Êni An der se na.

Trzy ma ne w klat kach s∏o wi ki z ro dza ju Le -
io th rix sà sto sun ko wo ∏a twe w ho dow -
li, trze ba im tyl ko za pew niç od po wied -
nie wa run ki, a mo˝ na do cze kaç si´ l´ gu i po -
tom stwa. Szyb ko oswa ja jà si´ i bio rà po karm
z r´ ki opie ku na. Wy ma ga jà ob szer nych kla -
tek (co naj mniej 75x45x65 cm). W nie wo -
li do ̋ y wa jà na wet dwu dzie stu lat. W po ̋ y -
wie niu na le ̋ y im po da waç mie szan k´ z roz -
drob nio nych, ugo to wa nych na twar do jaj,
tar tej mar chew ki, tar tej bu∏ ki i bia ∏e go se ra.
Po win no si´ te˝ do star czaç pta kom owa dy
(mszy ce, lar wy màcz ni ka), roz drob nio -
ne owo ce, kie∏ ko wa ne pro so, nie co ziar na
owsa, ko no pi, lnu, rze pi ku i ma ku. Âpiew s∏o -
wi ka jest tak do no Êny, ˝e w ma ∏ym po miesz -
cze niu by wa me czà cy. W le cie mo˝ na wi´c
wy sta wiç klat k´ na ta ras lub za wie siç
w oknie al bo w ogro dzie.

S∏o wik srebr no uchy Êwiet nie si´ ada ptu -
je do ˝y cia w du ̋ ych wo lie rach, wspól -

nie z in ny mi ga tun ka mi pta ków. W ta kim
przy pad ku war to po sa dziç hi bi sku sy, czy -
li chiƒ skie ró ̋ e, gdy˝ w nich naj ch´t niej bu -
du je swe nie wiel kie gniaz da. 

Ostat nio han del s∏o wi ka mi chiƒ ski -
mi i srebr no uchy mi pod le ga kon tro li i re je -
stra cji. W efek cie ich ce ny wzro s∏y. I s∏usz -
nie, bo tak pi´k ne i atrak cyj ne, a przy
tym d∏u go wiecz ne, pta ki nie po win ny byç ta -
nie, by nie tra fia ∏y w r´ ce po czàt ku jà cych ho -

dow ców. Kto nie chce mieç w∏a sne go s∏o wi -
ka, mo ̋ e przyjÊç do Ha li Wol nych
Lo tów w war szaw skim ogro dzie zoo lo gicz -
nym, gdzie mo˝ na je z bli ska ob ser wo -
waç i do wo li s∏u chaç ich Êpie wu. 

Fot. W∏. Kwiatkowski,
Andrzej Kruszewicz
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