
N ie dzi wià nas tru jà ce grzy by, ro Êli ny, ja do wi te w´ ̋ e,
owa dy czy ry by, ale tru jà cy ptak?! Oka zu je si´, ˝e na -

tu ra cià gle nas po tra fi za dzi wiç. Or ni to lo dzy z Uni wer sy te tu
Chi ca go, w desz czo wych la sach No wej Gwi nei od kry li tok -
sycz ne w∏a Êci wo Êci pta ka na zy wa ne go przez tu bul ców „pi to -
hui”. Jest on wiel ko Êcià zbli ̋ o ny do ko sa, nie co spo krew nio -
ny z na szy mi si ko ra mi i na le ̋ y do ro dzi ny fle tó wek Pa chy ce -
pha li dae, a ro dza ju Pi to hui, czy li fle tow ców. Tru jà ce sà praw -
do po dob nie wszyst kie ga tun ki fle tow ców (jest ich sie dem),
ale wy ma ga to dal szych ba daƒ. Tru ci znà jest neu ro tok sy -
na 250 ra zy bar dziej tok sycz na od strych ni ny. Or ga nizm pta -
ka nie pro du ku je jej sam, ale czer pie z po kar mu, po dob nie

jak ama zoƒ skie ˝ab ki. Zdu mie wa nie tyl ko sam fakt tok sycz -
no Êci upie rze nia i cia ∏a pta ka, ale to, ̋ e tru ci znà jest sub stan -
cja zbli ̋ o na do zna nej u ama zoƒ skich ˝ab na drzew nych. Tak
wi´c na tu ra za opa trzy ∏a w po dob nà groê nà tru ci zn´ ˝ab ki
w Ama zo nii i pta ki z No wej Gwi nei. Jak do te go do sz∏o?
Skàd pta ki czer pià tru ci zn´? Przed ja kim dra pie˝ ni kiem mu -
szà si´ chro niç? Py taƒ na ra zie jest wi´ cej ni˝ od po wie dzi,
ale na ukow cy in ten syw nie pra cu jà i pew nie nie d∏u go do wie -
my si´ wi´ cej o „pi to hui”. A po tem na tu ra znów nas czymÊ
za dzi wi. 
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Ciekawostk i

Odkryto trujàcego ptaka! 

D o Azy lu dla Pta ków w war szaw skim ogro dzie zoo lo -
gicz nym przy nie sio no pod lo ta sro ki o nie zwy k∏ym

ubar wie niu. Par tie upie rze nia, któ re po win -
ny byç czar ne, by ∏y z∏o ci sto brà zo we.
Ptak mia∏ czer wo ne oczy, bez pig -
men tu, stop nio wo tra ci∏ wzrok
i po mi mo usil nych sta raƒ nie
uda ∏o si´ utrzy maç go
przy ˝y ciu. Mia∏ po -
wa˝ ne zmia ny 

de ge ne ra cyj ne
w wà tro bie i ner -

kach. Mu ta cja ta
nie ma wi´c szans

prze trwa nia u srok,
cho cia˝ zna my spo ro

od mian barw nych, np.
man da ry nek, ka ro li nek,

nie któ rych pa pug, czy
dzwoƒ ców, któ re uda je si´

ho do waç od wie lu lat. A mo -
˝e ktoÊ z czy tel ni ków spo tka∏

si´ z ja kàÊ dziw nà mu ta cjà u in -
ne go dzi kie go pta ka? B´ d´
wdzi´cz ny za do nie sie nia w tej
spra wie. 
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Z∏o ta srocz ka 


