
W jed nym z po przed nich nu me -
rów Wo lie ry przed sta wi ∏am

dwa znacz ki z se rii czte rech znacz ków
WWF z Bra zy lii. Dzi siaj po ka ̋ ´ dwa
ko lej ne. Znacz ki zo sta ∏y wy da ne
3 czerw ca 2001 ro ku. Ko per ta FDC to
ko per ta pierw sze go dnia obie gu (First
Day Co ver) – sà to spe cjal ne ozdob ne
ko per ty, cz´ sto z mo ty wem ∏à czà cym
si´ te ma tycz nie ze znacz kiem, któ ry
jest na kle jo ny i stem plem oko licz no -
Êcio wym z da tà wy da nia znacz ków.

Jest to nie zbyt du ̋ a (27 cm) zie lo no -
˝ó∏ ta ama zon ka, o któ rej nie wie my zbyt
wie le. Jest ona en de micz na dla roz le g∏e -
go nie gdyÊ ob sza ru Cer ra do (su che ob -
sza ry le Êne) po ∏o ̋ o ne go we wn´ trzu
wschod niej Bra zy lii, wschod niej Bo li wii
i pó∏ noc ne go Pa ra gwa ju. W cià gu ostat -
nich 20 lat oko ∏o 60-70% te go ob sza ru
zo sta ∏o zmie nio ne w pla-n ta cje soi, co
po zba wi ∏o pa pu gi znacz nej cz´ Êci na tu -

ral nych sie dlisk. DziÊ ama zon ka ˝ó∏ to -
brzu cha wy st´ pu je je dy nie na te re nie
Bra zy lii. Jest ga tun kiem za gro ̋ o nym
i znaj du je si´ na Czer wo nej Li Êcie

IUCN. G∏ów nà przy czy nà za gro ̋ e nia
jest sta ∏a de gra da cja Êro do wi ska oraz
roz wój rol nic twa.

J est to ok. 30-cen ty me tro wa
ko nu ra za miesz ku jà ca wscho-

d nià Bra zy li´. Pier wot nie ob szar
jej wy st´ po wa nia by∏ znacz nie
wi´k szy, ale dziÊ na wie lu ob sza -
rach wy gi n´ ∏a. O jej ˝y ciu w na tu -
rze wia do mo bar dzo nie wie le.
Za miesz ku je la sy, otwar te ob sza -
ry le Êne i sa wan ny. Naj cz´ Êciej
pa pu gi te ob ser wu je si´ w pa rach
lub nie wiel kich grup kach, ale
bar dzo trud no za uwa ̋ yç je po -
Êród drzew. Nie ma ˝ad nych da -
nych na te mat ich zwy cza jów, die -
ty i l´ gów w na tu rze, ale w ho -
dow lach doÊç cz´ sto no tu je si´ l´ -
gi te go ga tun ku.

Znaj du je si´ na Czer wo nej Li -
Êcie za gro ̋ o nych ga tun ków. G∏ów ne
za gro ̋ e nia wià ̋ à si´ z nisz cze niem jej
sie dlisk w pro ce sie zmia ny ob sza rów le -
Ênych na plan ta cje soi, ka wy i trzci ny

cu kro wej. Na nie któ rych ob sza rach po -
wa˝ nym pro ble mem sà ho dow le by d∏a. Joanna Karocka
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Ciekawostk i

Ama zon ka ˝ó∏ to brzu cha (Ama zo na xan thops) 
na znacz ku i ko per cie FDC z Bra zy lii

Konura z∏otoczelna (Aratinga auricapilla 
= Aratinga solstitialis auricapilla)


