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Kolekcje z ptakami

WW1998 ro ku Ni ger, w se rii „Zwie rz´ -
ta Êwia ta”, wy da∏ znacz ki z pa pu ga -

mi. Je den ze znacz ków przed sta wia bar win -
k´ czar no g∏o wà (Pio ni tes me la no ce pha la).

Na zwa ro dza jo wa po cho dzi od ro dza ju Pio -
nus, koƒ ców ka –ites (j. grec ki) ozna cza coÊ po -
dob ne go do cze goÊ, czy li pa pu gi z ro dza ju Pio ni -
tes sà po dob ne do pa pug z ro dza ju Pio nus. Na -
zwa ga tun ko wa po cho dzi rów nie˝ z j´zy ka grec -
kie go i ozna cza „czar nà g∏o w´”.

Bar win ki czar no g∏o we sà to nie wiel -
kie, ok. 23-cen ty me tro we, pa pu gi. Jej ubar wie -
nie to ko lo ry: zie lo ny, bia ∏y, po ma raƒ czo wy (dru -
gi pod ga tu nek ˝ó∏ ty) i czar ny na g∏ów ce.

Wy st´ pu je w Ame ry ce Po ∏u dnio wej, na pó∏ -
noc od Ama zon ki. Za miesz ku je ob sza ry le -
Êne i za drze wio ne sa wan ny, lu bi wil got ne la -
sy i obrze ̋ a le Êne. Po za se zo nem l´go wym ˝y -
je w sta dach li czà cych 30 i wi´ cej pta -
ków. Jest doÊç g∏o Êna. Naj cz´ Êciej sta do sie -
dzi na gór nych ga ∏´ ziach wy so -
kich drzew i tam szu ka po ̋ y wie nia. Sà ostro˝ -
ne, a za nie po ko jo ne od la tu jà g∏o Êno skrze -
czàc. ˚y wi si´ owo ca mi, na sio na mi i ja go da -
mi. Cz´ sto ob ser wo wa no jà na drze wach z ro -
dza ju Gut te ria.

Bar win ka czar no g∏o wa od 1988 ro ku znaj du -
je si´ w Czer wo nej Ksi´ dze Ga tun ków Za gro -
˝o nych IUCN ja ko ga tu nek ni˝ sze go ry zy -
ka. Sà to ga tun ki, któ rych ak tu al nie nie mo˝ -
na za li czyç do bar dziej za gro ̋ o nych, ale na le -
˝y ob ser wo waç, bo wiem ist nie jà przy czy ny za -
gra ̋ a jà ce ich eg zy sten cji. Bar win ka czar no g∏o -
wa za miesz ku je roz le g∏y ob szar, nie jest zna -
na do k∏ad na li czeb noÊç jej po pu la cji, ale na wi´k -
szo Êci ob sza ru za miesz ki wa nia okre Êla na jest ja -
ko po wszech na. Nie jest te˝ zna ny do k∏ad -
ny stan glo bal nej po pu la cji, ale wy da -
je si´, ˝e jest ona, przy naj mniej na ra zie, sta bil na.

W USA pa pu gi te sà doÊç cz´ sto ho do wa -
ne i trzy ma ne w do mach. W Pol sce po ja wi -
∏y si´ do pie ro nie daw no.
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