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N a tak po sta wio ne py ta nie jest
tyl ko jed na od po wiedê:

do Êmier ci i ani chwi li d∏u ̋ ej. In ne sà
bo wiem bio lo gicz ne gra ni ce d∏u go -
wiecz no Êci u ma ∏ych lo rek, a in ne
u du ̋ ych ar, czy ka ka du. Od mien ne
wa run ki ˝y cio we tak ̋ e prze k∏a da jà
si´ na d∏u go wiecz noÊç. Zwy kle, gdy
je stem wy py ty wa ny o mak sy mal ny
wiek pa pug, od po wia dam py ta niem
na py ta nie: a ile ˝y je cz∏o wiek? ¸a -
twiej wte dy mo je mu roz mów cy
uzmy s∏o wiç ró˝ ni ce w ja ko Êci ˝y cia,
bo prze cie˝ in na jest tzw. ocze ki wa -
na Êred nia wie ku u m´˝ czyzn ni˝
u ko biet, na do da tek od mien na dla
po pu la cji nor we skiej, a zu pe∏ nie in -
na – po nad dwu krot nie ni˝ sza  – dla
miesz kaƒ ców Pa ki sta nu. Z oczy wi -
stych wzgl´ dów pa pu ga utrzy my wa -
na na s∏o necz ni ko wej mo no die cie nie
mo ̋ e do ̋ yç s´ dzi we go wie ku swej
ku zyn ki kar mio nej naj wy˝ szej ja ko Êci
gra nu la tem z do dat kiem sze ro kiej
pa le ty ró˝ no rod nych owo ców i wa -
rzyw. Przejdê my jed nak do sed -
na spra wy. Co wie my o d∏u go wiecz -
no Êci pa pug? 

Ogól nie rzecz bio ràc du ̋ e pa pu gi
˝y jà d∏u ̋ ej od ma ∏ych. WÊród re kor -
dzi stów mo˝ na wy mie niç 63-let nià
ama zon k´ ˝ó∏ to g∏o wà o imie niu Ami -
go i 89-let nià ama zon k´ skrom nà
imie niem Fan ny, a tak ̋ e 70-let nià ar´
˝ó∏ to skrzy d∏à zwa nà Geo r ge. Uwa -
˝a si´, ˝e ary i ka ka du mo gà w sprzy -
ja jà cych wa run kach do ̋ y waç wie -
ku 60-65 lat, ˝a ko i zbli ̋ o ne do nich
wiel ko Êcià ma ∏e ama zon ki do 50 lat,
alek san dret ty i ro zel le do 30, a pa -
pu˝ ki fa li ste i nim fy do 20 lat. Skàd
wi´c bio rà si´ do nie sie nia o po -
nad stu let nich pa pu gach? Ano z po li -

ty ki, a ra czej dy plo ma cji. W XVIII,
ale jesz cze bar dziej w XIX wie ku
mod ne by ∏o wr´ cza nie wy so ko po sta -
wio nym go Êciom eg zo tycz nych zwie -
rzàt. Czy ni li to zw∏asz cza kró lo wie
i ksià ̋ ´ ta z eg zo tycz nych, pod da nych
mo car stwom kra jów. Pa pu gi pod bi ja -
∏y ser ca dwo rzan i by ∏y przez nich lu -
bia ne. Wie lu je zna ∏o i si´ do py ty wa -
∏o o ich zwy cza je. Co po czàç, gdy pa -
pu ga – dy plo ma tycz ny pre zent – prze -
no si ∏a si´ w za Êwia ty? Po wia da miaç
dar czyƒ c´? Na ra ziç si´ na oskar ̋ e nie
o brak po sza no wa nia dla cen ne go da -
ru? Pro Êciej by ∏o jed nà pa pu g´ za stà -
piç in nà – mniej wi´ cej ta kà sa -
mà. I tak to funk cjo no wa ∏o. Po tem
kro ni ka rze od no to wy wa li fakt,

˝e prze cie˝ t´ pa pu g´ po da ro wa no
ksi´ ciu, czy kró lo wi przed 150 la ty.
Ten fakt roz no si∏ si´ sze ro kim echem,
bo do brze Êwiad czy∏ o sza cun ku dla
oso by dar czyƒ cy. Nad szed∏ jed nak
czas na we ry fi ka cj´ ta kich da nych.
Pta ki sà in dy wi du al nie zna ko wa ne,
a ich lo sy le piej zna ne. Przy oka zji
mo ̋ e si´ oka zaç, ˝e obo wià zek re je -
stra cji pa pug przy czy ni si´ w przy sz∏o -
Êci do pod nie sie nia ich d∏u go wiecz no -
Êci. Za nim to jed nak na stà pi, b´ d´
bar dzo zo bo wià za ny za wszel kie,
w mia r´ pew ne in for ma cje o d∏u go -
wiecz nych pta kach ozd-ob nych, nie
tyl ko pa pu gach. 
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Jak d∏u go mo ̋ e ˝yç 
pa pu ga?

Ta amazonka ma oko∏o 30 lat, wi´c do rekordu jej jeszcze daleko.


