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KK
ea jest symbolem Nowej Zelandii.
Jej wizerunek mo˝na spotkaç na wie-
lu przedmiotach pochodzàcych z te-

go kraju, tak˝e na znaczkach pocztowych
i kartach telefonicznych. Dzisiaj chcia∏abym
pokazaç kart´ telefonicznà z tà papugà z serii
„Ptaki Nowej Zelandii”.

Nazwa rodzajowa – Nestor – pochodzi od
imienia greckiego króla, który by∏ najstarszym
wodzem greckim pod Trojà. Dzisiaj ozna-
cza kogoÊ starego i màdrego. Nazwa gatun-
kowa – notabilis – pochodzi od ∏aciƒskiego
s∏owa, które oznacza coÊ wartego zauwa˝e-
nia, wyjàtkowego. Bo kea jest wyjàtkowym
ptakiem. Jest te˝ ewolucyjnie ptakiem bardzo
starym.

Zamieszkuje góry Wyspy Po∏udniowej
Nowej Zelandii od Fiordlandu na po∏udniu,
do prowincji Nelson i Marlborough na pó∏-
nocy.

Kee ˝yjà w subalpejskich regionach gór,
na wysokoÊci od 500 do 2000 m n.p.m., naj-
cz´Êciej na granicy lasów. Papugi te sà znako-
micie przystosowane do Êniegu. ˚yjà na ha-
lach wysokogórskich, gdzie wspinajà si´
wÊród pokrytych Êniegiem g∏azów. Cz´sto

przebywajà w pobli˝u ludzi, np. obok tere-
nów narciarskich. Kea jest jedynà papugà tak
naprawd´ górskà (czasem zwana jest nawet
po angielsku Mountain Parrot).

Po˝ywienie tego ptaka to g∏ównie jagody
i korzenie. W osiedlach ludzkich sà goÊçmi na
Êmietnikach. Dawniej oskar˝ano kee o mor-
dowanie owiec. Spowodowa∏o to masowe
zabijanie ich przez pasterzy. OpowieÊci
o tym, ˝e stado kei zap´dzi∏o stado owiec
nad urwisko i zepchn´∏o je w przepaÊç, choç
cz´sto powtarzane, nie mia∏y nic wspólnego
z prawdà. Dzisiaj wiadomo, ˝e tylko nieliczne
kee, i tylko w zimie, mogà napaÊç na owce.
Najcz´Êciej wydziobujà jednak tylko we∏-
n´, powodujàc niewielkie rany. Jedna, nie-
du˝a populacja kei poluje na piskl´ta burzy-
ków (ptaki morskie). Podobnie czyni miej-
scowa ludnoÊç.

Kee sà wyjàtkiem wÊród papug – sà poliga-
miczne. Jeden samiec znajduje sobie kilka sa-
mic, które równoczeÊnie, w kilku gniazdach,
opiekujà si´ jego m∏odymi.

Zaobserwowano, ˝e kee majà bardzo
skomplikowanà hierarchi´ stada, co jest wy-
jàtkowe wÊród papug. Ptak zdobywa sobie

Kea (Nestor notabilis)

pozycj´ z wiekiem. Starsze ptaki majà ju˝
ustalonà hierarchi´ i rzadko dochodzi mi´dzy
nimi do bitew, jednak m∏ode ptaki dopiero
muszà zdobyç pozycj´. Kee majà te˝ skom-
plikowany system porozumiewania si´. Du˝à
rol´ odgrywajà komunikaty dêwi´kowe
oraz mowa cia∏a: napuszenie pewnych piór
na g∏owie, odpowiednie u∏o˝enie konkret-
nych cz´Êci cia∏a. Bardzo cz´sto takie sygna∏y
sà wieloznaczne i interpretowane w zale˝no-
Êci od przynale˝noÊci do konkretnej grupy
wiekowej danego ptaka.

Kee znane sà z niezwyk∏ej, nawet dla pa-
pug, fantazji, sk∏onnoÊci do zabawy i ciekawo-
Êci wszystkiego. Potrafià si´ bawiç wszyst-
kim: prostymi kamykami i ga∏àzkami,
ale o wiele ciekawsze sà zabawy rzeczami tu-
rystów. Wszystkich idàcych w góry ostrzega
si´, ˝e nie wolno zostawiaç niczego na ze-
wnàtrz namiotu; buty, ubrania, plecaki, a na-
wet nie zabezpieczone samochody stanà si´
wyÊmienità zabawà dla kei. W ciàgu krótkie-
go czasu kee potrafià oddziobaç od samocho-
du wszystko, co si´ da: wycieraczki, listewki,
mi´kkie cz´Êci baga˝ników, uszczelki. W wy-
sokich górach buduje si´ specjalne sza∏a-
sy dla turystów. Kee potrafià dostaç si´ do
wn´trza nawet kominem. Sà bardzo ciekaw-
skie i nie bojà si´ ludzi.

Kee w hodowli sà rzadkie. Ich wywóz
z Nowej Zelandii jest bardzo ograniczony,
a sama hodowla wyjàtkowo trudna. Specjali-
styczne hodowle znajdujà si´ na Nowej Ze-
landii, trafiajà do nich jednak g∏ównie ptaki,
które z jakichÊ powodów nie mogà d∏u˝ej
˝yç w naturze.

W 1986 r. Wildlife Service oszacowa∏ po-
pulacj´ kei na 2000 ptaków. W tym samym
roku zosta∏y one obj´te ca∏kowità ochronà,
podobnie jak inne gatunki endemiczne na
Nowej Zelandii. Ta liczba zszokowa∏a wielu
Nowozelandczyków, którzy uwa˝ali kee za
naturalnà cz´Êç górskiego krajobrazu. W wie-
lu miejscach papugi te sta∏y si´ atrakcjà tury-
stycznà – to dla nich przyje˝d˝ajà turyÊci.

Kolekcje z ptakami

Joanna Karocka

03-5_ciekawostki  05.01.2007  14:48 : ]  Page 3




