
K a˝ dy je wi dzia∏ choç raz: w ksià˝ -
kach, cza so pi smach, w ZOO –

naj wi´k sze ze wszyst kich pa pug – ary.
Ja sno czer wo ne ary ˝ó∏ to skrzy d∏e

wi dzia ∏em po raz pierw szy w Par ku
Na ro do wym Cor co va do na Ko sta -
ry ce, póê niej w tro pi kal nym le sie
desz czo wym w Pe ru i na s∏yn nym
urwi sku „Col ca”, ra zem z wie lo ma
in ny mi ga tun ka mi du ̋ ych i ma ∏ych
pa pug. By ∏o to dla mnie naj wi´k sze
prze ̋ y cie w cià gu mo ich wie lo let -

nich po dró ̋ y fil mo wych – móc
w na tu rze po dzi wiaç te im po nu jà ce
pta ki o ochry p∏ym, skrze kli wym
g∏o sie i prze pi´k nie wy bar wio nym
upie rze niu.

Sil ny zwià zek lu dzi z ty mi prze -
pi´k ny mi stwo rze nia mi roz wi ja si´
od wie lu lat, ju˝ przed ty sià ca mi lat
lu dzie zaj mo wa li si´ pa pu ga mi. Za -
li cza jà si´ one do naj star szych zwie -
rzàt do mo wych. Do Eu ro py pierw -
sze pa pu gi – alek san dret ty ob ro˝ ne,

przy wióz∏ One skri tos, na wi ga tor
flo ty Alek san dra Wiel kie go.

Ju˝ 200 lat przed na szà erà w sta -
ro ̋ yt nym Rzy mie ho do wa no pa pu -
gi. Pli niusz Star szy pi sa∏ o na uce
mó wie nia pa pug i da wa∏ ra dy, jak
mo˝ na zmu siç te pta ki do po wta rza -
nia s∏ów: wziàç kij tak twar dy jak
dziób pa pu gi i ude rzaç nim pta ka
w g∏o w´…

Na tu ral nie w tych cza sach nie ho -
do wa no jesz cze ˝ad nych ga tun ków
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ame ry kaƒ skich, ale In ko wie prze -
szu ki wa li la sy wschod nie go Pe ru
przede wszyst kim z po wo du pa pug.
Tak ̋ e dziÊ ko lo ro we pió ra ar sà
wÊród In dian po ̋ à da ny mi ozdo ba -
mi. DziÊ, jak daw niej, w in diaƒ skich
wio skach ˝y jà ary. Opo wia da si´, 
˝e te du ̋ e pa pu gi kie dyÊ w Pa na mie
ura to wa ∏y ˝y cie miesz kaƒ ców pew -
nej ka ra ib skiej wio ski. Gdy Hisz pa -
nie chcie li na paÊç na wio sk´, oswo -
jo ne ary wzbi ja ∏y si´ z drzew nad

zbli ̋ a jà cy mi si´ ob cy mi, i za czy -na -
∏y krzy czeç. Tak ostrze ga ∏y miesz -
kaƒ ców wio ski. Ist nie je za tem ame -
ry kaƒ ski od po wied nik s∏aw nych g´ -
si, któ re ura to wa ∏y Ka pi tol w Rzy -
mie. 

Pra wie wszyst kie ary miesz ka jà
w la sach. Du ̋ ym dzio bem mo gà
roz ∏u py waç twar de jak ka mieƒ orze -
chy, naj cz´ Êciej naj pierw uszka dza -
jàc w jed nym miej scu sko rup k´.
Dziób jest tak ̋ e przy sto so wa niem

do wspi nacz ki, ja ko prze wa ̋ a jà ce go
spo so bu prze miesz cza nia si´; jest
jak u pra wie wszyst kich pa pug u˝y -
wa ny ja ko „trze cia no ga”. Gdy
w cza sie mo jej po dró ̋ y do Pe ru g∏´ -
bo ko w tro pi kal nym le sie desz czo -
wym na po tka ∏em po lan k´, za uwa ̋ y -
∏em nie da le ko dziu pli l´ go wej
w drze wie ce iba przy tu lo nà do sie -
bie pa r´ ar. By ∏o ju˝ za póê no na
uru cho mie nie ci´˝ kiej ka me ry, wi´c
„strze la ∏em” w ko chan ków apa ra -
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tem fo to gra ficz nym i mo g∏em udo -
ku men to waç kom plet ny prze bieg
to ków: je den z part ne rów (sam ce
i sa mi ce nie ró˝ nià si´ od sie bie)
pró bo wa∏ przy kuç uwa g´ zdo by wa -
ne go, za wi sa jàc g∏o wà do do ∏u tyl ko
na jed nym pa zu rze na lia nie i roz -
k∏a da jàc przy tym skrzy d∏a. Za raz
po tym ten dru gi przy le cia∏ do nie go
i oba z∏à czy ∏y si´ pa zu ra mi na po -
zio mej lia nie i kr´ ci ∏y si´ wo kó∏ w∏a -
snej osi, wi szàc do do ∏u g∏o wa mi sil -
nie ude rza jàc skrzy d∏a mi i krzy czàc.
Jed no cze Ênie pró bo wa ∏y si´ na wza -
jem szczy paç dzio ba mi. Po tem je -
den po de rwa∏ si´ z ga ∏´ zi i od le cia∏
z g∏o Ênym skrze kiem w las, dru gi
po dà ̋ y∏ za nim. Ta kie spo tka nia
rzad ko zda rza jà si´ w gàsz czu d˝un -
gli. Mo ̋ e kie dyÊ wró c´ w to miej sce,
by do k∏ad niej przyj rzeç si´ pa rze za -
ko cha nych ar? 

Dr Wie land Lip pold mü l ler
Mo na chium, Niemcy

Dr Wielnd Lip poldmüller jest zna -
nym w Niem czech fil mow cem fo to -
gra fi kiem dzi kiej przy ro dy. Na kr´ ci∏
rów nie˝ kil ka fil mów przy rod ni czych
w Pol sce. Tym ra zem zgo dzi∏ si´ na pi -
saç dla Wo lie ry.
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