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SRI LANKA TO POPULARNY WŚRÓD POLAKÓW
KIERUNEK TURYSTYCZNY. KOJARZY SIĘ GŁÓWNIE Z PIĘKNYMI PLAŻAMI, BUDDYJSKIMI ŚWIĄTYNIAMI I PLANTACJAMI HERBATY. MAŁO KTO
WIE JEDNAK, ŻE SKRYWA ONA TEŻ NIEZWYKŁE
PRZYRODNICZE SKARBY.

kręgowców dominują endemiczne gady (125 gatunków)
i płazy (95 gatunków), chociaż wiele tu też endemicznych
ryb (50 gatunków) i ssaków (21 gatunków) (Weerakoon,
2012). W awifaunie Sri Lanki także nie brak endemitów
– należą do nich 34 gatunki (według systematyki proponowanej przez Gilla i Donskera, 2017) oraz dodatkowo
blisko 70 endemicznych podgatunków (Warakagoda i in.,
2012). Wśród endemicznych ptaków występują tu m.in.
2 gatunki kuraków, z których jeden – kur cejloński (Gallus lafayetti), jest ptakiem narodowym Sri Lanki. Oprócz
nich awifauna Cejlonu liczy po 2 gatunki endemicznych
gołębi, papug, kukułek, sów, pstrogłowów, dzięciołów
oraz 1 gatunek dzioborożca i aż 19 ptaków wróblowych
z różnych rodzin. Poza endemitami znajdziemy tu również gatunki szeroko rozprzestrzenione w południowej
Azji oraz na subkontynencie indyjskim. Razem z nimi awifauna Sri Lanki liczy 454 gatunki, w tym 238 lęgowych
(Warakagoda i in., 2012). Pośród nich znajdziemy też takie, które co prawda nie są endemitami Cejlonu, ale poza

Endemiczny kur
cejloński (Gallus
lafayetti) jest ptakiem
narodowym Sri Lanki.

Na Sri Lance występują przynajmniej 943 endemiczne
gatunki roślin, 638 endemicznych bezkręgowców oraz 325
endemicznych kręgowców (Weerakoon, 2012). Trzeba
też zaznaczyć, że cały czas opisywane są nowe, nieznane
wcześniej gatunki, a więc ich liczba ciągle wzrasta. Wśród
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W KRAINIE ENDEMITÓW

Zwisogłówka złotawa
(Loriculus beryllinus)
to jedna z dwóch
endemicznych
papug Sri Lanki.
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S

ri Lanka, nazywana też Cejlonem, to wyspiarskie państwo leżące w południowej Azji,
na południowy wschód od Indii. Właśnie to
położenie i kształt wyspy, przypominający
spadającą kroplę, sprawia, że bywa ona nazywana łzą z policzka Indii. Wśród polskich
turystów jest to popularny kierunek dzięki dogodnym
połączeniom lotniczym (bezpośrednie czartery z Polski), tropikalnym plażom, wspaniałej kuchni i innym
egzotycznym atrakcjom. Niewielu turystów wie jednak,
że Cejlon skrywa także przyrodnicze skarby, a znaczna
część żyjących tu zwierząt to endemity niewystępujące
nigdzie indziej na świecie. Sri Lanka ma też największe
w Azji zagęszczenie gatunków zwierząt proporcjonalnie
do jej niewielkiej powierzchni (65 610 km2). Dotyczy to
również endemitów.

Dziwaczny gębal
cejloński (Batrachostomus
moniliger) jest dalszym
kuzynem żyjącego
w Polsce lelka.

nim występują tylko na niewielkim obszarze południowych Indii. To np. puchówka cejlońska (Phodilus assimilis) czy gębal cejloński (Batrochostomus monilger). Ptasi
świat Sri Lanki jest zdominowany przez rodzaje typowe
dla krainy orientalnej, ale nie brakuje też palearktycznych
migrantów zimujących na wyspie. Część gatunków jest
też, co ciekawe, spokrewniona z gatunkami afrykańskimi.
Ten barwny i niezwykle bogaty świat ukształtowały wyjątkowo dramatyczne zdarzenia z przeszłości.
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Sri Lanka, podobnie jak sąsiednie Indie, ma bardzo interesującą, lecz burzliwą prehistorię, której ślady możemy
zobaczyć i dziś. Większość obszaru wyspy (ok. 90 proc.)
pokrywają jedne z najstarszych skał na Ziemi – ich wiek
szacowany jest na 2–3 miliardy lat. Sri Lanka od zawsze
geologicznie związana była z Indiami, z którymi leży na
jednej płycie tektonicznej – płycie indyjskiej. Płyty tektoniczne są w ciągłym, choć bardzo powolnym ruchu. Dawniej płyta indyjska znajdowała się na półkuli południowej
i przez bardzo długi czas była połączona z Madagaskarem
i Antarktyką, które razem z Afryką, Australią i Ameryką Płd. tworzyły ogromny superkontynent – Gondwanę.
W jurze rozpoczął się jego rozłam, a Indie wraz z Cejlonem rozpoczęły bardzo szybki jak na warunki geologiczne (20 cm/rok) dryft w kierunku północnym. Pod koniec
panowania dinozaurów, ok. 66 Ma, znajdowały się mniej
więcej w miejscu dzisiejszego archipelagu Maskarenów.
Tu, przypuszczalnie w rejonie, gdzie dziś znajduje się wyspa Reunion, natrafiły na plamę gorąca*, która prawdopodobnie spowodowała wzmożony wulkanizm i według
niektórych naukowców była jedną z przyczyn najsłynniejszego wymierania w historii Ziemi – zagłady dinozaurów.
Wylewy lawy trwały bez przerwy przez przynajmniej
750 tys. lat i utworzyły warstwy o miąższości 2 km, pokrywające ponad 500 tys. km2 – tzw. trapy dekańskie.
Katastrofa miała więc z pewnością wpływ nie tylko na
klimat samej Sri Lanki i Indii, ale i na klimat całej planety. Jakby tego było mało, wkrótce nastąpił kolejny kata-
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Ścieżka przez
Rezerwat Leśny
Sinharaja.
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BURZLIWA PREHISTORIA

Należąca do krukowatych
endemiczna kitta ozdobna
(Urocissa ornata); jej najbliższych
kuzynów znajdziemy dopiero
w lasach u podnóży Himalajów.
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Kruczodzierzb
krótkosterny
(Tephrodornis
affinis) jako jedyny
ptasi endemit na
Cejlonie zamieszkuje
suche sawanny, a jego
kuzynów znajdziemy
w Afryce i na Madagaskarze.
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Endemiczny
pstrogłów
żółtoczelny
(Psilopogon
flavifrons)
jest kuzynem
tukanów.

klizm w tym regionie. Prawdopodobnie w wyniku uderzenia meteorytu u wybrzeży środkowych Indii powstał
krater Shiva o wymiarach 400 x 600 km. Choć jego sekrety dopiero zaczynamy poznawać, zapewne i on wywarł ogromny wpływ na klimat całej Ziemi (Chaterjee
i Mehrotra, 2009). Panujące powszechnie przekonanie,
że dinozaury zabił jeden meteoryt, który spadł w rejonie
płw. Jukatan, jest zapewne błędne, biorąc pod uwagę skalę tych katastrofalnych zdarzeń z rejonu Indii i czasową
zbieżność tych wszystkich kataklizmów. Jakby tego było mało, zaledwie 10 milionów lat po wielkim wymieraniu kredowym płyta indyjska zderzyła się z płytą euroazjatycką, powodując wypiętrzenie Himalajów. Szacuje
się, że eskalacja tego procesu miała miejsce w miocenie,
ok. 20 Ma, i całkowicie zmieniła klimat południowej Azji.
Wydarzenia te miały bezpośredni wpływ na powstanie
endemicznej fauny Indii i Sri Lanki i na obecny kształt
wyspy (Katupotha, 2013).

SRI LANKA DZISIAJ
Cejlon oddzielony jest dziś od Indii cieśniną Palk i zatoką Mannar, które powstały ok. 20 Ma (Cooray, 1967).
Jednak w następnych okresach geologicznych Indie kilkakrotnie łączyły się ponownie ze Sri Lanką. Tylko przez
ostatnie 2 miliony lat nastąpiło to przynajmniej 4 razy.
Te połączenia z pewnością stanowiły pomost dla lądowej
fauny, szczególnie dla ssaków, gadów i płazów. W wyniku
tego Sri Lankę skolonizowała megafauna (tzw. fauna Rathnapura), której kuzyni przetrwali do dziś w pobliskich

Odkryty dopiero
w 2001 r. endemiczny
syczek cejloński (Otus
thilohoffmanni) jest
najrzadszym ptakiem
Sri Lanki, a o jego biologii
wciąż niewiele wiadomo.
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Indiach. Niewielki Cejlon zamieszkiwały wtedy 2 endemiczne gatunki nosorożców oraz endemiczny hipopotam,
słoń, bawół, tygrys i lew, które kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy lat temu wyginęły (Sumanarthna i in., 2017).
Po ostatnim zamknięciu lądowego pomostu ok. 7500 lat
temu Sri Lanka przyjęła kształt, który znamy dziś, a ponadto zaczął się uwydatniać wyraźny podział klimatyczny wyspy. Dzisiaj dzieli się ona na dwie części – wilgotną południową i suchą północną. Południe, odizolowane
górami, jest w większości porośnięte (a przynajmniej do
niedawna było) tropikalnymi lasami, które są siedliskiem
większości endemicznych zwierząt, w tym wszystkich
endemicznych ptaków. Sucha północ jest natomiast ojczyzną gatunków, które spotkamy także w pobliskich
Indiach. Podobne leśne środowisko i spokrewnione endemiczne gatunki ptaków znajdziemy dopiero w kilku wyspowych pasmach górskich Indii (Ghaty Zachodnie) oraz
znacznie dalej, u podnóży Himalajów, skąd już ciągłym
pasem ich zasięgi obejmują Indochiny. Skąd więc na Sri
Lance wzięły się te niezwykłe gatunki, skoro są odizolowane od swoich kuzynów setkami kilometrów suchych
i niesprzyjających terenów, a na dodatek jeszcze morzem?

HIPOTEZA SATPURA I NOWE ODKRYCIA
Dzisiejszy kształt fauny Sri Lanki i Indii oraz mnogość
tutejszych endemitów jako pierwszy próbował wyjaśnić
indyjski ichtiolog Sunder Lal Hora (1896–1955), formując tzw. hipotezę Satpura (od nazwy pasma górskiego
w zach. Indiach; Hora, 1949). Według niej najbliżsi ku-

zyni lankijskich i indyjskich endemitów przywędrowali
na subkontynent indyjski z Indochin mniej więcej w późnym miocenie (ok. 10 Ma). W kolonizacji pomogły im
wilgotne górskie lasy Indii, zlokalizowane właśnie w górach Satpura (stąd nazwa) oraz w Ghatach Zachodnich.
Według autora stanowiły one wtedy ciągły i naturalny
pomost, który w miarę osuszania klimatu zniknął, a żyjące tam ptaki i inne zwierzęta zostały odizolowane, wykształcając unikalne, nigdzie indziej niewystępujące formy. Modelowym przykładem pasującym do teorii mogą
być dziwaczne gębale (Batrachostomus). Zamieszkują
one całe Indochiny i podnóże Himalajów, natomiast na
subkontynencie indyjskim znajdziemy je tylko na dwóch
odizolowanych obszarach – w Ghatach Zachodnich i na
Sri Lance. Podobnie jest w przypadku kitty ozdobnej
(Urocissa ornata), której najbliższą kuzynkę znajdziemy
dopiero u podnóży Himalajów.
W miarę rozwoju taksonomii okazało się jednak, że
wiele gatunków nie jest w istocie spokrewnionych z podobnymi gatunkami z Indochin, a jedynie upodobniło się
do nich w wyniku konwergencji (Karanth, 2003). Dotyczy to np. gatunków ryb, które S.L. Hora podawał jako
przykład swojej teorii. Dodatkowo najnowsze znaleziska paleontologiczne potwierdzają, że jeszcze 18–11 Ma
w wielu suchych dziś rejonach Indii rosły bujne i wilgotne lasy tropikalne. Możliwe więc, że prawie całe Indie
porastał bujny tropikalny las, który stopniowo znikał
w wyniku osuszania się klimatu. W myśl tej teorii endemity z Indii i Sri Lanki byłyby reliktową fauną – żywymi skamieniałościami. Możliwe też, że niektóre gatunki

Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Ptaki świata

37

Endemiczna modrówka
cejlońska (Eumyias
sordidus) należy
do muchołówek
i zamieszkuje
jedynie górskie
lasy Sri Lanki.

Park Narodowy
Horton Plains
tworzą górskie lasy
oraz rozległe
trawiaste polany.
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Bilbil żółtouchy
(Pycnonotus penicillatus)
zamieszkuje wyżynne
tereny południowej Sri
Lanki, np. rezerwat
Horton Plains.

zamieszkiwały suche tereny, ale przystosowały się do no- wo-zachodniej części wyspy wilgotnym lesie Morapitiyawych, wolnych nisz ekologicznych, zajmując je. Niedaw- -Runakanda natknął się na nietypowo wyglądającego syczno pojawiły się także prawdziwe awifaunistyczne zagadki. ka. Różnił się on od występujących na Sri Lance syczka
długouchego (Otus bakkamoena) i syczka indyjskiego (Otus
Do żadnej z teorii nie pasuje endemiczny kruczodzierzb
krótkosterny (Tephrodornis affinis) ani jego kuzyn kru- sunia). Był znacznie mniejszy, miał prawie jednolicie rude
upierzenie, słabo zdefiniowaną tarczę twarzową i niewielczynek białoskrzydły (Hemipus picatus), które, jak się
okazało, są najbliżej spokrewnione z afrykańskimi i ma- kie, słabo widoczne pęczki piór na głowie („uszy”). Niestety,
aby dokonać porównań i opisać naukowo gatunek, było kodagaskarskimi wangami (Fuchs i in., 2006). Czyżby więc
były reliktami Gondwany, których przodek przeżył kata- nieczne pozyskanie jednego okazu. Warakagoda wraz z prof.
Pamelą C. Rassmussen z Uniwersytetu Kansas dokonał
klizmy z przeszłości i skolonizował Azję po jej połączeniu
szczegółowych porównań z innymi gatunkami i niebawem
z Indiami? Żeby poznać odpowiedź, konieczne są dalsze
badania, np. takie jak przeprowadzone ostatnio i doty- ukazał się opis nowego gatunku – syczka cejlońskiego (Otus
czące kilku gatunków drozdów (Turdidae) i muchołówek thilohoffmanni, Warakagoda i Rassmussen, 2004). Choć
(Muscicapidae) ze wspomnianych Ghatów Zachodnich
nowy gatunek przypominał inne rude syczki z Azji i Afryki,
w Indiach. W wyniku tych badań ustanowiono 2 nowe
wykazywał wiele wyraźnych różnic, szczególnie osteologiczrodzaje (Sholicola i Montecicla) oraz wyróżniono gatunek nych, ponadto znacznie różnił się głosem. Rozbieżności były
nowy dla nauki – runniczka stalowego (Sholicola asham- tak duże, że gatunek, zdaniem autorów, może nawet zasłubuensis; Robin i in., 2017). Dodatkowo badania ujawni- giwać na umieszczenie w odrębnym rodzaju. Jednak aby
ły, że oba rodzaje skolonizowały Ghaty Zachodnie mniej
tak się stało, konieczne jest lepsze poznanie biologii tego
więcej w tym samym wilgotnym okresie 11–12 Ma. Od- skrytego malucha. Wiemy, że zamieszkuje większe obszary
krycia mogą więc potwierdzać hipotezę Satpura. Jednak wilgotnych tropikalnych lasów na wysokości 30–530 m i że
na nowe dla nauki gatunki natrafiono także na Sri Lance.
do tej pory został stwierdzony w 5 lokalizacjach. Dzień
spędza zazwyczaj doskonale zamaskowany na gęsto poroHISTORIA JEDNEJ SOWY
śniętym zboczu z systemem wczesnego ostrzegania w postaci lian i gałęzi – gdy zostaną poruszone, zaalarmowany
Nie tylko indyjskie, ale i cejlońskie lasy wciąż skrywa- ptak odlatuje. Bardzo utrudnia to pracę ornitologom, dlateją wiele tajemnic. Przekonał się o tym w 2001 r. lankijski
go jego dokładna liczebność nie jest znana i może wynosić
ornitolog Deepal H. Warakagoda. W leżącym w południo- 150–700 lub więcej osobników (Fjeldså, 2017).
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OCHRONA PRZYRODY I EKOTURYSTYKA
Może to wydawać się zaskakujące, ale niewielka Sri
Lanka ma jedne z najstarszych na świecie tradycji w dziedzinie ochrony przyrody. Dzięki jednemu z pierwszych
władców Sri Lanki, królowi Devanampiyatissie, już
w III w. p.n.e. ostoja dzikiej przyrody w rejonie Mihintale została objęta prawną ochroną (Pająk, 2007). Szacunek do przyrody i wszystkich istot żywych był głęboko
zakorzeniony w buddyzmie, który za panowania tego
króla stał się dominującą religią. Dziś przejawem tego
szacunku mogą być obszary chronione, których na Sri
Lance jest aż 554 (stan na 13.01.2016; Johnson i Gonzales, 2016). Pośród nich istnieje 17 parków narodowych
(np. Horton Plains, Yala, Bundala), 7 rezerwatów przyrody, 3 ścisłe rezerwaty, 56 sanktuariów dzikiej przyrody,
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Wiemy, że syczek cejloński najczęściej poluje w tym
samym środowisku, w którym spędza dzień, a jego zdobyczą są prawdopodobnie drobne kręgowce i owady. Poza
tym nie wiemy o nim praktycznie nic. Czy odbywa lokalne wędrówki? kiedy ma okres lęgowy? ile składa jaj
i gdzie? jaki ma sukces lęgowy i jak sprawuje opiekę nad
pisklętami? – do tej pory nie wiadomo. Pewne jest jednak, że podobnie jak inne lankijskie endemity, jest gatunkiem bardzo wrażliwym na niszczenie i fragmentacje
habitatu. Miejmy nadzieję, że nie utracimy tej niezwykłej
sowy wkrótce po odkryciu.

Endemiczny łączniak
cejloński (Pomatorhinus
melanurus) przypomina nieco
żyjące w Polsce pełzacze.

fot. Piotr Gryz

Szlarnik cejloński
(Zosterops ceylonensis) –
występuje w górskich
lasach Sri Lanki, ale można
go spotkać też w parkach
w wyżej położonych
miejscowościach.

1 obszar puszczy narodowego dziedzictwa, 1 leśny korytarz ekologiczny oraz 397 rezerwatów leśnych (Johnson
i Gonzales, 2016). Ponadto w ramach międzynarodowej
konwencji ramsarskiej chronionych jest 6 obszarów mokradeł o znaczeniu światowym, 4 obszary jako rezerwaty
biosfery UNESCO-MAB, zaś 7 miejsc wpisanych jest na
Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest wśród nich
wyjątkowy Rezerwat Leśny Sinharaja – miejsce, gdzie
można zobaczyć prawie wszystkie endemiczne ptaki Sri
Lanki. Pozytywnym zjawiskiem jest też fakt, że liczba
obszarów chronionych wciąż się powiększa i kolejne 105
proponowanych stanie się nimi zapewne w niedługim
czasie (Johnson i Gonzales, 2016).
Ponadto ptaki i inne zwierzęta cieszą się wciąż powszechną sympatią mieszkańców Sri Lanki. Przy ubogich
domostwach ustawione są karmniki dla ptaków, a one
same traktowane są jako pożądani goście i skrzydlaci
przyjaciele. Nie zakłóca się im spokoju i nie poluje na nie.
Dzięki temu nie są one płochliwe i dają się obserwować
z bliska, nawet te najrzadsze, endemiczne gatunki. Część
Lankijczyków żyje również z pokazywania cudzoziemcom uroków przyrody. Istnieją wyspecjalizowane firmy,
np. Birding Sri Lanka, zrzeszające profesjonalnych przewodników, którzy pokazują gościom prawdziwe skarby
Cejlonu. Dzięki nim w ciągu kilku lub kilkunastu dni
można zobaczyć wszystkie ptasie endemity bez szkody
dla nich samych. Niestety, ten sielski obraz burzy postępujące niszczenie siedlisk w wielu miejscach czy wycina-
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Wężojad (Spilornis
cheela spilogaster)
jest szeroko
rozprzestrzeniony
w południowej Azji,
ale na Sri Lance
tworzy lokalny
podgatunek.

Lankijska
forma
pospolitego
w Azji
trerona
zielonolicego
(Treron
bicinctus
leggei).
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nie skrawków unikalnych tropikalnych lasów, które nie
są objęte ochroną, np. pod plantacje herbaty. Niepokojący jest również wzrost liczby ludności, szczególnie na
najcenniejszym przyrodniczo południu wyspy, i związana
z tym antropopresja oraz fragmentacja lasów. Miejmy nadzieję, że te wyjątkowe przyrodniczo tereny nie znikną
z naszej planety, zwłaszcza że zapewne jeszcze wiele niezwykłych zwierząt czeka tam na odkrycie.

Bączek czarny (Dupetor
flavicollis) to typowy
przedstawiciel fauny
orientalnej, pospolity
w całej południowej Azji.
Na Sri Lance nie tworzy
żadnych lokalnych odmian.
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