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To samo dotyczy innych organizmów. Zróżnicowany jest
świat grzybów i porostów (2071 gatunków) oraz mszaków
(766 gatunków). W królestwie zwierząt dominują bezkręgowce, których stwierdzono tu ok. 25 000 gatunków.
Do świata kręgowców Kenii należy 399 gatunków ssaków (w tym 22 endemiczne), 220 gatunków gadów, 110
płazów i 898 gatunków słodkowodnych i morskich ryb
(MEWNR 2015). Pośród tych ostatnich odpowiednio 27,
22 i 27 to gatunki endemiczne. Najliczniejszą grupą kręgowców Kenii są jednak ptaki.

PIOTR GRYZ
www.ornitofrenia.pl

KENIA TO JEDNO Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH
PAŃSTW AFRYKAŃSKICH, KTÓRE W POLSCE I NA
CAŁYM ŚWIECIE KOJARZONE JEST GŁÓWNIE
Z SAWANNAMI OBFITUJĄCYMI W WIELKIE SSAKI.
MNIEJ LUDZI WIE JEDNAK, ŻE OBOK NICH ŻYJE
TAKŻE MNÓSTWO RÓWNIE NIEZWYKŁYCH PTAKÓW. NIESTETY TEN RÓWNIKOWY RAJ JEST CORAZ BARDZIEJ ZAGROŻONY.
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enia to swojego rodzaju ikona Czarnego
Lądu. W większej części tego leżącego na
równiku kraju dominuje klimat suchy z jedną lub dwiema porami deszczowymi. Wyjątkiem są góry i część leżąca nad Oceanem
Indyjskim, gdzie nawet w porze suchej panuje klimat wilgotny. Na tym ogromnym obszarze, oprócz
różnych typów sawanny i innych terenów trawiastych, zajmujących aż 47,1 proc. powierzchni, znajdziemy także busz
(22,3 proc.), tereny uprawne (19,1 proc.), różnego typu lasy
(5,9 proc.) oraz mokradła (4,5 proc.), a także pustynie i półpustynie (ok. 1 proc.) (MEWNR 2015). Nic więc dziwnego,
że Kenia jest jednym z najbogatszych pod względem bioróżnorodności państw na Ziemi. Fundamentem tutejszej piramidy troficznej są rośliny, których w Kenii stwierdzono 7004
gatunki. Spośród nich aż 577 nie występuje nigdzie indziej
na świecie. Z pewnością jednak ta liczba wkrótce wzrośnie,
gdyż co roku opisywane są nowe gatunki.

PTASI ŚWIAT KENII
Kenia znajduje się w światowej czołówce pod względem
liczby występujących na jej terenie gatunków ptaków.
Łącznie do tej pory stwierdzono ich tu 1158 (Gill i Donsker 2019). Pośród tak ogromnej liczby gatunków aż 800
stanowią ptaki lęgowe, wśród których znajdziemy strusie,
wiele gatunków kuraków, blaszkodziobych, siewek, kraskowych. Zwraca uwagę również znaczna liczba różnych
ptaków szponiastych (63 gatunki) oraz sokołów (20 gatunków), co czyni Kenię jednym z najlepszych miejsc do
ich obserwacji na świecie. Jeszcze bardziej różnorodny
jest świat ptaków wróblowych, który obfituje w egzotyczne dzierzbiki, dzierzby, bilbile, chwastówki, nektarniki,
wikłacze, astryldy i wdówki.
Około 335 gatunków ptaków Kenii występuje w lasach,
230 jest całkowicie zależnych od lasów, a aż 110 to leśni
specjaliści – gatunki bardzo wrażliwe, wymagające nienaruszonego siedliska (Bennun i Njoroge 2001). Jakby tego
było mało, ten niezwykły ptasi świat wzbogacają gatunki
migrujące w obrębie Afryki i Madagaskaru (60 gatunków).
Kenia jest także miejscem zimowania i korytarzem migracyjnym dla 170 gatunków palearktycznych, głównie z Europy Wschodniej (także z Polski), Rosji, Bliskiego Wschodu i Syberii; 11 z nich ma także lokalne populacje lęgowe.
Główny korytarz migracyjny stanowi pas wybrzeża o długości 550 km, a ponadto łańcuch jezior rozciągających się
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wzdłuż doliny ryftowej – od jeziora Turkana na północy
do jeziora Magadi na południu.
W Kenii występuje przynajmniej 48 gatunków ptaków
globalnie zagrożonych wyginięciem, z których 7 jest krytycznie zagrożonych, 16 – zagrożonych, a 25 – narażonych
na wyginięcie. Tą listę powiększa 38 gatunków bliskich
zagrożenia oraz 2 – endemiczna chwastówka rzeczna Cisticola restrictus i skowroniec białowąsy Mirafra pulpa –
o których wiadomo tak mało, że nie można ich zaklasyfikować do żadnej z kategorii IUCN.
Na terenie Kenii wyróżniono 60 ostoi ptaków IBA (Important Bird Area), które obejmują łącznie ok. 7,7 mln ha,
czyli 10 proc. powierzchni państwa. Ostoje te są bardzo
zróżnicowane pod względem wielkości – od małych, obejmujących 1 ha, do ogromnych, zajmujących ponad 1 mln
ha. Wszystkie mają globalne znaczenie dla ochrony ptaków, a 47 z nich jest miejscem występowania gatunków
globalnie zagrożonych lub endemitów.

KENIJSKIE ENDEMITY
Pośród ptaków Kenii można znaleźć wiele gatunków
endemicznych. Zasięg większości z nich obejmuje terytorium Kenii i któregoś z sąsiednich państw, choć kilka
występuje jedynie w Kenii. W celu ochrony tych bardzo
rzadkich gatunków wydzielono kilka ostoi ptaków endemicznych EBA (Endemic Bird Area). Najcenniejszymi
obszarami są góry Kenii i wschodnioafrykańskie lasy przybrzeżne, gdzie występuje odpowiednio 9 i 7 gatunków endemicznych. Bardzo cenne są również wchodzące na teren
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Kenii fragmenty 3 innych ostoi: pasmo górskie ciągnące
się od Malawi, część słynnych równin Serengeti oraz
Jubba i dolina Shabeelle. Ważne obszary to również: lasy
Kakamega i Nandi, będące domem ginącej muchołówki brązowogrzbietej Muscicapa lendu, środkowo- i północnokenijskie równiny, gdzie żyje endemiczny skowroniec kenijski Mirafra williamsi, oraz góra Kulal, miejsce
występowania endemicznego szlarnika leśnego Zosterops kulalensis, którego populację szacuje się na 10 000
osobników i który jest uznany za gatunek bliski zagrożenia.
Wspomniany skowroniec kenijski Mirafra williamsi został
natomiast uznany za gatunek najmniejszej troski, mimo że
do tej pory nie jest znana wielkość jego populacji, nie znaleziono także żadnego gniazda tego gatunku.
Zarówno wspomniana wcześniej chwastówka rzeczna,
skowroniec, jak i szlarnik należą do 10 gatunków endemicznych, które występują jedynie na terytorium Kenii.
Jednym z gatunków tej listy jest także zagrożony wyginięciem wikłacz nadbrzeżny Ploceus golandi. Występuje
on jedynie na 3 skrawkach lasów na wybrzeżu, a jego liczebność ocenia się na 2000–4000 osobników. Pozostałe
6 endemitów występuje tylko na terenach górskich kraju,
a ich dalszy los budzi największe obawy.

PTAKI GINĄCYCH WZGÓRZ
Cały obszar Afryki można podzielić na biomy – rozległe
obszary o określonym klimacie, charakterystycznej szacie
roślinnej i specyficznej faunie (w tym awifaunie). Na terenie Kenii znajdziemy aż 6 biomów, co sprawia, że jest
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ona wyjątkowa w skali całej Afryki. Trzydzieści kenijskich
ostoi ptaków jest szczególnie ważne dlatego, że jest domem gatunków ograniczonych tylko do jednego z tych
biomów.
Jednym z najcenniejszych biomów są wyżyny afrotropikalne (Bennun i Njoroge 2001). Występuje tu lwia część endemitów Kenii. Jak dowodzą badania (np. Moreau 1963),
jeszcze podczas ostatniego zlodowacenia (68–18 tys. lat
temu) powierzchnia tego biomu była znacznie większa,
a część żyjących tu gatunków po zniknięciu ponad połowy
obszarów została odizolowana i przekształciła się w nowe,
endemiczne gatunki.
Wyżyny obejmują bardzo różne środowiska, m.in. unikalne afroalpejskie wrzosowiska, występujące jedynie
na wysokości powyżej 3000 m na górze Kenia, w górach
Aberdare, Cheranganis i na Mount Elgon. Górskie łąki,
często z turzycowiskami, występują powyżej 2400 m po
obu stronach doliny ryftowej i są domem kolejnego endemitu, kuzyna pliszek i świergotków – szponnika kenijskiego Macronyx sharpei, którego uznano za zagrożonego
wyginięciem, a wielkość jego populacji szacowana jest na
jedynie 10 000 osobników. Górskie łąki zamieszkuje również endemiczna chwastówka duża Cisticola aberdare,
o nieznanej liczebności, narażona na wyginięcie. Innym
środowiskiem jest wilgotny górski las, występujący między 1500 a 3000 m, który na wyższych wysokościach jest
często mozaiką lasu i zarośli bambusowych.
Najcenniejsze pod względem ornitologicznym są jednak
suche lasy wyżynne na szczytach wzgórz, a pośród nich –
ginące w zastraszającym tempie lasy wzgórz Taita. Mimo

że żyją tu ptaki charakterystyczne dla całego ciągnącego
się od Malawi łańcucha, jak np. górobilbil kreskolicy Arizelocichla striifacies, przynajmniej 3 gatunki ograniczone
są tylko do tego obszaru. Są to przepiękny drozd białobrzuchy Turdus helleri, nikornik ciemnogardły Apalis
fuscigularis oraz szlarnik ciemnobrzuchy Zosterops silvanus. Dwa pierwsze są krytycznie zagrożone wyginięciem,
a ich liczebność ocenia się na odpowiednio 930 i 210–430
osobników. Być może w nieco lepszej sytuacji, choć także
zagrożony wyginięciem, jest szlarnik ciemnobrzuchy, którego liczebność oceniana jest na 250–999 osobników.
Z innymi, środkowokenijskimi terenami wyżynnymi
związany jest ostatni kenijski endemit – tymal plamisty
Turdoides hindei. Choć został zaklasyfikowany jako narażony na wyginięcie, a liczebność populacji szacuje się na
1250–4500 osobników, niedawno zniknął z blisko połowy
obszarów, na których występował. Niższe tereny górskie,
takie, na jakich żyje ten gatunek, są najbardziej zagrożone.

RAJ NA SAWANNIE
Najrozleglejszym biomem Kenii jest sawanna masajsko-somalijska, i to właśnie z niej słynie ten kraj. W jej obrębie na terenie Kenii znajduje się 27 ostoi ptaków, pośród których są te największe i najcenniejsze przyrodniczo
obszary, jak na przykład słynne parki narodowe Tsavo
Zachodnie i Wschodnie, leżący u stóp Kilimandżaro Park
Narodowy Amboseli, słynące z ogromnej liczby flamingów okolice jeziora Baringo oraz Park Narodowy Meru
i rezerwaty Samburu i Shaba. Większość tych terenów to
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Ptaki biomu Jeziora Wiktorii

obszary trawiaste i suche zakrzewienia balsamowca Commiphora, poprzetykane akacjami Acacia, tworzące charakterystyczny kenijski krajobraz. To on jest domem stad
antylop, słoni, żyraf, zebr, lwów i także różnych ptaków.
Jednak biom ten tworzą też inne środowiska. Północno-środkowa i północno-zachodnia część pokryta jest półpustynną. W delcie rzeki Tana występują okresowo zalewane
łąki i tereny podmokłe, a wzdłuż rzeki Mara – lasy nadrzeczne. Bardzo ciekawym miejscem jest też las w rejonie
Kitovu, który istnieje tylko dlatego, że w tym miejscu wypływają ku powierzchni wody podziemne.
Gatunkami ptaków ograniczonymi do tego biomu są
np. jastrzębiak popielaty Melierax poliopterus, perlica sępia Acryllium vulturinum, stepówka czarnolica Pterocles
decoratus, afrykanka krasnopierśna Poicephalus rufiventris,
aż 4 gatunki dzioborożców z rodzaju toko Tockus, 3 gatunki brodali Trachyphonus, wiele gatunków skowronków,
dzierzb, dzierzyków, chwastówek, nektarników, kulczyków, astryldów, wdówek, wikłaczy i błyszczaków. Równie
niezwykłe są szerzej rozprzestrzenione strusie, sekretarze
oraz inne ptaki drapieżne, w tym zimujące tu orliki Clanga. Tereny te, a zwłaszcza parki narodowe Tsavo Wschodnie i Zachodnie, są także głównym obszarem zimowania
kraski Coracias garrulus. Dzieli je ona z kilkoma innymi
kuzynkami oraz wieloma gatunkami barwnych żołn.

DUCHY NADBRZEŻNYCH LASÓW
I KRAINA KRABOŻERÓW
Kenijskie wybrzeże to jeden z najważniejszych odcinków rozległego biomu wschodniego wybrzeża Afryki, rozciągającego się od RPA po Somalię. Spośród 38 gatunków
ptaków kluczowych dla całego tego biomu na jego kenijskiej części występuje aż 29. Dlatego jest on drugim po
masajsko-somalijskiej sawannie najważniejszym kenijskim
biomem. Wzdłuż tego wąskiego pasa rośnie kilka rodzajów przybrzeżnych lasów, charakterystycznych dla regionu. Niestety, wzrastająca antropopresja sprawia, że są to
głównie małe, reliktowe skrawki, będącą pozostałością
dawnego bogactwa przyrodniczego, podobnie jak wspomniane wcześniej tereny górskie. Są one domem najrzadszych i najcenniejszych gatunków wybrzeża, jak zagrożony
wyginięciem syczek brunatny Otus ireneae oraz świergotek białogardły Anthus sokokensis. Występują tu też ga-
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tunki bardzo rzadkie, narażone na wyginięcie, jak gadożer
krótkoskrzydły Circaetus fasciolatus, turak koroniasty
Tauraco fischeri, czołoczub modrooki Prionops scopifrons,
oliweczka cytrynowa Erythrocercus holochlorus i nektarzyk niebieskogardły Anthreptes reichenowi.
Innym tutejszym środowiskiem są nadbrzeżne wiecznie
zielone zarośla, tworzące mozaikę z terenami uprawnymi. Charakterystycznymi gatunkami są tu: bardzo rzadki,
występujący jedynie na terenie Kenii i Somalii świergotek
brzegowy Anthus melindae oraz wikłacz czarnobrzuchy
Euplectes nigreoventris. Linia brzegowa z zatoczkami, rafami i plażami jest głównym miejscem żerowania i koncentracji wędrownych ptaków siewkowych z Palearyktyki
oraz ich ciekawych kuzynów – krabożerów Dromas ardeola, gnieżdżących się w krajach arabskich. Kilka małych
wysp koralowych stanowi kolonie lęgowe kilku gatunków
rybitw i innych ptaków morskich. Plaże morskie i wydmy
stanowią w sumie 0,04 proc. powierzchni lądowej. Graniczą one często z jeszcze jednym środowiskiem – namorzynami, znikającymi w zastraszająco szybkim tempie.

KRAINA PAPIRUSU
Największym afrykańskim jeziorem i trzecim pod
względem wielkości na świecie jest Jezioro Wiktorii, zajmujące powierzchnię 68,8 tys. km². W basenie tego jeziora zlokalizowany jest kolejny biom afrykański ze swoją

Ptaki lasów tropikalnych

fot. Piotr Gryz

Fragment buszu
i suchej sawanny
u stóp Kilimandżaro

unikalną fauną i formacjami roślinnymi. Jest on stosunkowo młody, podobnie jak samo jezioro, które powstało
zaledwie 400 000 lat temu za sprawą ruchów tektonicznych spiętrzających wodę w rzekach. Jezioro, podobnie
jak cała afrykańska przyroda, przechodziło wiele dramatycznych zmian, w efekcie których przynajmniej 3 razy
wyschło całkowicie, ostatnio 14 700 lat temu. Dziś biom
ten tworzą unikalne zarośla papirusa (Cyperus) oraz bagna
występujące nieregularnie wokół brzegów, głównie wzdłuż
dopływów rzeki.
W Kenii ten biom rozciąga się wyspowo aż po jezioro
Naivasha, tworząc innego rodzaju mokradła, np. z pałkami (Typha) czy trzcinami (Phragmitres), jednak tylko bagna papirusowe Jeziora Wiktorii posiadają gatunki ptaków
wyspecjalizowane do życia w tym siedlisku. Gatunkiem
sztandarowym jest przepiękny dzierzyk papirusowy Laniarius mufumbiri, którego liczebność ocenia się na 2 mln,
lecz ze stałą tendencją spadkową. Innym niezwykłym
gatunkiem jest tymal maskowy Turdoides sharpei. Żyje
tu również wiele szerzej rozprzestrzenionych gatunków,
z których chyba najbardziej osobliwy jest trzewikodziób
Balaeniceps rex.

LASY DORZECZA KONGO
Afrykańskie nizinne lasy deszczowe Gwinei i Kongo,
rozciągające się dziś w pasie równikowym, są kolejnym
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biomem. Unikalna fauna i flora tego obszaru nie jest jednak tak liczna jak w innych lasach tropikalnych, np. Amazonii. Tłumaczy to ich przeszłość: lasy te wielokrotnie
się cofały, niekiedy prawie całkowicie znikając podczas
suchych okresów, jak ten, który miał miejsce ok. 14 700
lat temu (kiedy wyschło Jezioro Wiktorii). Po epoce lodowcowej znaczna część Afryki doświadczyła gwałtownego przejścia do klimatu cieplejszego i bardziej wilgotnego niż dzisiaj, a okres ten trwał 11 000–4000 lat temu.
W szczytowym momencie (11 000–8000 lat temu) lasy
deszczowe rozciągały się 400–500 km na północ od ich
obecnej pozycji, a Saharę przecinały jeziora i rzeki (Willis
i in. 2013). W tym czasie nizinne lasy deszczowe sięgały do Kenii, na co dowodem są ich fragmenty istniejące
do dziś – wysunięte najdalej na wschód. Te relikty istnieją
jedynie w rejonie Kakamega i wokół niego (zach. Kenia),
natomiast na północ i południe od Nandi znajdują się lasy
przejściowe między nizinnymi a górskimi lasami tropikalnymi. Typowymi ich gatunkami występującymi w Kenii są
m.in. papuga żako Psittacus erithacus, dzioborożec baniastoczoły Bycanistes subcylindricus, kilka gatunków dzięciołów, 6 gatunków bilbili, kilka gatunków nektarników
i 2 gatunki wikłaczy.

SAWANNA SUDAŃSKO-GWINEJSKA
Ostatnim z biomów Kenii jest fragment suchej sawanny
sudańsko-gwinejskiej, rozciągającej się w pasie środkowej
Afryki od Senegambii aż po północno-wschodnią Etiopię.
Skrawki tego biomu znajdują się w północno-zachodniej
części kraju i znajdziemy w nim zaledwie 3 ptasie ostoje. W Kenii charakterystycznymi gatunkami ptaków tego
środowiska są dzierzbal kreskowany Corvinella corvina,
kilka gatunków astryldów i wikłaczy, błyszczaki purpurowy i spiżowosterny Lamprotornis purpureus i chalcurus
oraz kruczek Ptilostomus afer. W miejscach takich jak
pustynie Dida Galgalu i Chalbi oraz tereny wokół jeziora Turkana występują obszary jałowej ziemi z bardzo skąpą roślinnością i opadami co kilka lat. Szczególnie cenne
są tereny wokół jeziora Turkana, gdzie stwierdzono aż
43 gatunki palearktycznych migrantów, w tym 4 gatunki
sieweczek Charadrius. Nad jeziorem rokrocznie zimuje
113 000 biegusów malutkich Calidris minuta (czyli
10 proc. światowej populacji), a oprócz migrantów gnież-
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dżą się tu 23 miejscowe gatunki – głównie wodne, jak flaming mały Phoeniconais minor, występujący tu w wielotysięcznych stadach.
Innym środowiskiem wchodzącym w skład tego biomu
są tzw. busia grassland – trawiaste łąki (niektóre sezonowo zalewane) w zachodniej Kenii, otoczone obszarami
rolniczymi. Niektóre tereny stanowią mieszankę środowisk charakterystycznych dla kilku afrykańskich biomów.
Przykład mogą stanowić okolice Mount Elgon, gdzie
występuje las górski, łąki, gaje bambusowe i alpejskie
wrzosowiska. Jest to prastary, erozyjny wulkan z ogromną kalderą na szczycie. Żyją tu wspomniane wcześniej
endemity, jak szponnik kenijski, a ponadto chwastówka
górska Cisticola hunteri i bardzo rzadki szponiastonóg
kenijski Francolinus jacksoni, występujący tylko w rejonie tego wulkanu. Niestety, dwa gatunki – jasnobrzuch
oliwkowy Phyllastrephus baumanni i górodrozd szaroboczny Kakamega poliothorax – najprawdopodobniej
wymarły na tym terenie.

KONIEC RAJU?
Mimo podejmowanych działań ochronnych, los kenijskiej przyrody wciąż budzi obawy. Największym problemem są zmiany klimatyczne i antropopresja wynikająca
z gwałtownego przyrostu ludności. Najlepiej ten fakt obrazują liczby – na początku lat 60. XX w. ludność Kenii
liczyła ok 8,2 mln osób, a obecnie (2017) szacuje się ją
na 46,7 mln. Przyrost ludności powoduje wzrost liczby
siedlisk zmodyfikowanych przez człowieka, powstających
kosztem naturalnej roślinności. Takie środowiska występują w całym kraju, ale zwłaszcza w górach. Należą do
nich grunty uprawne (18 proc. powierzchni kraju), plantacje drzew, wtórne zarośla, zerodowane i pozbawione
wegetacji lasy oraz busz i pastwiska.
Obecnie w Kenii znajduje się 411 obszarów chronionych, zajmujących 72 544 km2 lądu i 904 km2 morza, co
stanowi odpowiednio 12,36 proc. i 0,8 proc. powierzchni
kraju. W ich skład wchodzą m.in. 23 parki narodowe, 31
rezerwatów, 6 rezerwatów biosfery UNESCO-MAB, 3
obszary światowego dziedzictwa oraz 6 obszarów mokradeł o znaczeniu światowym (UNEP-WCMC 2019). Niestety, tylko 35 ptasich ostoi, czyli nieco ponad połowa,
znajduje się na obszarach chronionych, co oznacza, że 25
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gatunek sawanny
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nie ma oficjalnej ochrony, a szanse na objęcie ich nią są
niewielkie. W przypadku większości stosuje się więc inne,
nieoficjalne formy ochrony, jednak najczęściej z mizernym
skutkiem.
W fatalnym stanie jest większość mokradeł i terenów
podmokłych. W obu przypadkach jest to efekt wcześniejszej polityki, skoncentrowanej głównie na ochronie
dużych ssaków na sawannie. Dwa wyjątkowo cenne typy
siedlisk – górskie łąki oraz bagna papirusowe – leżą całkowicie poza obszarami chronionymi.
Niestety, w praktyce także przebywanie ptaków w obszarze chronionym nie gwarantuje im bezpieczeństwa,
choćby ze względu na nielegalne niszczenie tamtejszych
siedlisk. Ponadto co najmniej 5 dodatkowych stanowisk
w Kenii zakwalifikowanych jako ważne ostoje ptaków nie
uwzględniono do tej pory na oficjalnej liście ostoi ptaków,
np. lasy Boni i Dodori, Mount Kasigau czy Mount Kulal.
Często dzieje się tak dlatego, że status taksonomiczny
kluczowych gatunków wciąż jest nierozwiązany. Problemem dla kenijskiej przyrody jest również ocieplenie klimatu i długotrwałe susze, które dotykają nawet nadmorskie namorzyny, powodując ich zanikanie. Tak więc mimo
ochrony, los niezwykłej kenijskiej przyrody budzi uzasadnione obawy.
Podziękowania dla Artura Bujanowicza.
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