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ciekawostki

AAr´ sza fi rowà (Ara glau co gu la -
ris) po raz pierw szy opi sa no sto sun ko -
wo nie daw no, bo oko∏o 25 lat te mu, w re -

gio nie Be ni, znaj dujà cym si´ w p∏n.-wsch. Bo li -
wii. Ist niejà jed nak Êla dy Êwiadczà -
ce o tym, ˝e od daw na by∏a ona obiek tem han -
dlu. W ro ku 1992, na sku tek k∏usow nic -
twa oraz de gra da cji na tu ral nych sie -
dlisk, ptak ten zna laz∏ si´ na skra ju wy gi ni´ -
cia. Aby te mu za po biec, bo li wij ska or ga ni za -
cja Ar monía, b´ dà ca fi lià Birds In ter na tio -
nal w Bo li wii oraz Fun da cja Lo ro Pa rque roz po -
cz´ ∏y pro gram na rzecz ochro ny te go ga tun -
ku. Dzia∏ania obej mo wa∏y przede wszyst -
kim prze szu ki wa nie 213 645 km2, w ce lu wy -
kry cia pta ków lub Êla dów ich obec -
noÊci. A nie by∏o to ∏atwe za da nie, bo po mi -
jajàc roz miar ob sza ru, wi´k szoÊç te re -
nów by∏a te˝ okre so wo za le wa -
na. Tak oto pod ko niec ro ku 1999 or ga ni za -
cje dys po no wa∏y da ny mi Êwiadczà cy mi o obec -
noÊci za le d wie 36 pta ków w oko li cy miej sco -
woÊci Try ni dad – sto li cy re gio nu. Nie ste -
ty do chwi li obec nej nie ist niejà ˝ad ne re zer wa -
ty czy in ne ob sza ry ob j´ te ochronà ze wzgl´ -
du na wy st´ po wa nie tam ar sza fi ro wych. Dla te -
go wa˝ nym punk tem ochro ny tych pta -
ków jest Êcis∏a wspó∏ pra ca z lo kal ny mi w∏adza -
mi oraz far me ra mi, aby w przysz∏oÊci chro -
niç na tu ral ne sie dli ska tych pta ków. Pod j´ -
te dzia∏ania by∏y na ty le sku tecz ne, ˝e pod ko -
niec 2007 ro ku po sia da my da ne wska zujà -
ce na li czeb noÊç po pu la cji po mi´ -
dzy 150 a 250 osob ni ków. Prze∏omo wym mo -
men tem oka za∏o si´ ufun do wa nie przez Fun da -
cj´ Lo ro Pa rque po jaz du u∏atwiajà ce go pe ne tra -
cj´ trud ne go te re nu. Na efek ty nie trze -
ba by∏o d∏ugo cze kaç. Nied∏ugo po tem do ko na -
no sen sa cyj ne go od kry cia ko lo nii liczà -
cej 70 osob ni ków, któ ra wy st´ po wa ∏a na za -
chód od rze ki Río Ma moré. To od kry cie wie -
le zmie nia. Te raz li czeb noÊç po pu la cji oce -
nia si´ na 250-350 osob ni ków i cho -
cia˝ nie zmie nia to sta tu su ary sza fi ro wej ja -
ko kry tycz nie za gro˝onej wy gi ni´ ciem, to jed -
nak po ja wia si´ iskier ka na dziei. 

SENSACYJNE ODKRYCIE
no wej ko lo nii ar sza fi ro wych
w Bo li wii

Ary szafirowe z nowo odkrytej kolonii.

Ci´˝arówka u˝ywana do poszukiwaƒ ar w trudnym terenie.
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