
6listopad 2006

ciekawostki

Po ly te lis ale xan drae
– ksi´˝ nicz ka wspa nia ∏a

na znacz ku z Au stra lii

W2005 ro ku pocz ta au stra lij ska wy -
da∏a se ri´ pi´ ciu znacz ków z pa pu ga -

mi Au stra lii. Dzi siaj chcia∏abym przed sta -
wiç zna czek z ksi´˝ niczkà wspa nia∏à.

Jest to jed na z trzech pa pug ro dza ju Po ly te -
lis – ksi´˝ ni czek.

Na zwa ro dza jo wa po cho dzi od grec kie -
go s∏owa po ly te lis – wspa nia∏y. Na zwa ga tun ko -
wa – alek san drae, jest nazwà od imiennà, po -
cho dzi od imie nia ksi´˝ nej Wa lii Alek san -
dry (1844–1925), cór ki duƒ skie go kró la Chry -
stia na IX, ˝ony ksi´ cia Wa lii i póê niej sze go kró -
la Wiel kiej Bry ta nii, Edwar da VII. Stàd te˝ an -
giel skie na zwy tej pa pu gi: Prin cess Par rot, Qu -
een Ale xan dra’s Pa ra ke et, Prin cess of Wa -
les Par rot. Daw na pol ska na zwa te go pta -
ka to ksi´˝ nicz ka Wa lii.

Ksi´˝ nicz ka wspa nia∏a to ok. 45-cen ty me tro -
wa pa pu ga z wyjàtko wo d∏ugim ogo nem, któ -
ry osià ga d∏ugoÊç od 26 do na wet 29 cen ty me -
trów (sa mi ce majà tro ch´ krót sze).
Ma doÊç nie zwyk∏e jak na pa pu gi pa ste lo -
we bar wy. Jest to oliw ko wo zie lo ny ptak z nie -
bieskà g∏owà i kar kiem, gard∏o ma ró˝owe, 
pierÊ i brzuch nie bie ska wo -zie lon ka wo -oliw ko -
we, po kry wy na do go no we i ku per fio le to wo -
nie bie skie, po kry wy pod ogo no we oliw ko -
wo˝ó∏ te, ty∏ i oko li ce skrzy de∏ oliw ko wo zie lo -
ne, po kry wy skrzyd∏owe ja sno˝ó∏ to -zie lo -
ne, lot ki trze cie go rz´ du z wyd∏u˝eniem, 
spód ogo na czar nia wy z ró˝owa wym Êrod -
kiem, dziób czer wo na wy, no gi sza ra we, po ma -
raƒ czowà t´ czów k´. Sa micz ka ma g∏ów k´ bar -
dziej szarà – lek ko prze bi ja nie bie ski; zde cy do -
wa nie sza ro nie bie skie po kry wy na do go no -
we, nie ma wyd∏u˝eƒ lo tek trze cie go 
rz´ du, po kry wy skrzyd∏owe ma in ten syw -
niej zie lo ne, krót szy ogon. M∏ode pa pu˝ -
ki wyglà dem przy po mi najà sa micz ki. Sa -
miec uzy sku je do ros∏e upie rze nie w wie -
ku 14–18 mie si´ cy. 

W Au stra lii ga tu nek ten za -
miesz ku je te re ny su che, po -
roÊni´ te aka cja mi, eu ka lip tu sa -
mi, sa wan ny z drze wa -
mi wzd∏u˝ cie ków wod -
nych. Pre fe ru je piasz czy ste pu -
sty nie, pa gór ko wa te ste py po -
roÊni´ te pu styn ny mi d´ ba -
mi (Al lo ca su ari na), za -
roÊla kwitnà cych krze wów. Lu -
bi te re ny otwar te. Jest to 
ptak ra czej w´ drow ny. G∏ów -
na po pu la cja za miesz ku je oko li -
ce je zio ra To bin we wschod -
nim re gio nie Za chod nio au stra -
lij skiej Wiel kiej Pu sty ni Piasz -
-czy stej (Car ter 1993).

Ksi´˝ nicz ka wspa nia∏a ˝yje
prze wa˝ nie w pa rach oraz
ma∏ych gru pach. Oka zjo nal -
nie ∏à czy si´ w du˝e sta da. Sfru -
wa na zie mi´ by szu kaç po kar -
mu, jest wte dy ma∏o p∏ochli -
wa. Kie dy in dziej po zo sta -
je w szczy tach drzew. Pa pu -
gi te du˝o w´ dru jà i sà Êwiet ny -
mi lot ni ka mi. La tajà zwin nie i szyb ko.
Na ogó∏ d∏ugie od leg∏oÊci po ko -
-nujà na du˝ych wy so koÊciach, krót kie lo ty od -
by wajà tu˝ nad zie mià. G∏os ksi´˝ nicz ki wspa -
nia∏ej jest ra czej szorst ki i nie me lo dyj ny, ale od -
zy wa si´ ona nie zbyt cz´ sto. ˚ywi si´ g∏ów -
nie na sio na mi traw, ale te˝ owo ca mi, ja go da -
mi, kwia ta mi, nek ta rem, praw do po dob nie zja -
da tak˝e owa dy i lar wy.

Jest to rzad ka pa pu ga. Na nie któ rych te re -
nach nie jest no to wa na przez kil ka lat, a po -
tem po ja wia si´ po now nie.

Ga tu nek ten zo sta∏ okreÊlo ny ja ko za -
gro˝ony przez IUCN. W przesz∏oÊci ob ser wo -
wa no du˝o l´ gów, obec nie iloÊç ta znacz -

nie spad∏a. Za gro˝enia wy ni kajà g∏ów -
nie ze zmian w ha bi ta cie – po opusz cze -
niu piasz czy stych pu styƒ przez Abo ry ge -
nów za nie cha no wy pa leƒ, wpro wa dzo no roÊli -
ny in ne ni˝ lo kal ne, zwi´k szy ∏a si´ iloÊç i do st´p -
noÊç wo dy. Po wo du je to wy pie ra nie ksi´˝ nicz -
ki wspa nia∏ej przez in ne, bar dziej za le˝ -
ne od wo dy pa pu gi. Do dat ko wym za -
gro˝eniem sà ko ty i li sy.

W ho dow lach uzy ska no kil ka ko lo ro -
wych mu ta cji. Naj cz´ Êciej spo ty ka ne to nie bie -
ska i lu ti no. Po zo sta∏e mu ta cje – pa ra nie bie -
ska, szek, czer wo na wa i przy ga szo na – sà no to -
wa ne, nie zo sta∏y jesz cze jed nak do koƒ -
ca utrwa lo ne.
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