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D zi siaj chcia ∏a bym po ka zaç dwie
au stra lij skie pod staw ki pod pi -

wo, na któ rych przed sta wio ne sà dwa
ga tun ki pa pug z gru py ka ka du.

Na pierw szej przed sta wio no pa r´ ka -
ka du ró ̋ o wych (Eolo phus ro se ica pil lus)

Ka ka du ró ̋ o wà mo˝ na spo tkaç
w∏a Êci wie na ca ∏ym kon ty nen cie au -
stra lij skim i na wy spach na po ∏u dnio -
wym wscho dzie. Ja kiÊ czas te mu in -
tro du ko wa na zo sta ∏a na Ta sma nii.
Pod ga tu nek as si mil lis wy st´ pu je
w po ∏u dnio wo -za chod niej Au stra lii. 

Ka ka du ró ̋ o wa jest jed nym z nie -
licz nych ga tun ków, któ re sko rzy sta ∏y
na po ja wie niu si´ w Au stra lii Eu ro -
pej czy ków – na wad nia nie i zwi´k sza -
nie ob sza rów rol ni czych po zwo li ∏o im

opa no waç wi´k sze te re ny. Pier wot nie
pa pu gi te za miesz ki wa ∏y la sy i sa wan -
ny z po je dyn czy mi drze wa mi i za ro -
Êla mi, obec nie – wszyst kie otwar te te -
re ny; cz´ ste sà w par kach i ogro dach
wie lu miast au stra lij skich. Du ̋ e sta -
da nisz czà upra wy, co sta ∏o si´ przy -
czy nà wy po wie dze nia tym ka ka du
woj ny przez rol ni ków. 

Na dru giej pod k∏ad ce przed sta wio -
na jest ka ka du ogni sto czu ba (Ca ca -
tua le ad be ate ri), zwa na cza sem w Pol -
sce ka ka du In ka.

Jest to Êred niej wiel ko Êci pa pu ga
(35 cm) o upie rze niu ge ne ral nie ró -
˝o wym, z bia ∏y mi skrzy d∏a mi i bia ∏o -
-czer wo no -˝ó∏ tym du ̋ ym czu bem.
Po dob nie jak u ka ka du ró ̋ o wej, sam -

ce ma jà brà zo we t´ czów ki, a sa mi ce
czer wo no ró ̋ o we.

Za miesz ku je za chod nià i po ∏u dnio -
wo -za chod nià Au stra li´. Naj bar dziej
lu bi otwar te te re ny au stra lij skich sa -
wann, za ro Êli aka cjo wych i la sy ste po -
we. Naj cz´ Êciej nie za pusz cza si´ na
ob sza ry nad mor skie.

Na ogó∏ pta ki te prze by wa jà w pa -
rach lub nie wiel kich grup kach, cz´ sto
mo˝ na je spo tkaç w to wa rzy stwie
oma wia nej wcze Êniej ka ka du ró ̋ o wej.

Oba ga tun ki ka ka du znaj du jà si´
w II za ∏àcz ni ku CI TES, ˝a den nie jest
uj´ ty w Czer wo nej Li Êcie, choç ka ka -
du ogni sto czu ba jest co raz rzad sza.

Jo an na Ka roc ka

Kolekcje z papugami
Ka ka du na au stra lij skich
pod k∏ad kach pod pi wo


