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Ho dow la ar b∏´ kit nych
Da vid Waugh oraz Mat thias Re in sch midt
Fun da cja Lo ro Pa rque 

sà g∏ów nym êró d∏em jej po kar mu. Po nie wa˝ ta pal ma, któ ra wcze -
Êniej zaj mo wa ∏a ob szar 250 tys. km2, zo sta ∏a znacz nie zre du ko wa na
przez wy pa sa nie by d∏a, ara b∏´ kit na sta ∏a si´ za gro ̋ o na ze wzgl´ du na
zmniej sze nie do st´p no Êci sie dlisk. Po za tym jest nie le gal nie wy ∏a py -
wa na na po trzeby han dlu (Bir dLi fe In ter na tio nal 2000, 2006), a tak ̋ e
strzelajà do niej far me rzy, gdy ob sia da po la ku ku ry dzy. Wed∏ug
najnowszych danych ocenia si´, ˝e na wolnoÊci ˝yje 632 pta ki. 

Od kil ku lat po dej mo wa ne sà dzia ∏a nia s∏u ̋ à ce ochro nie wol no ˝y -
jà cych ar oraz ich sie dlisk, a nie ba wem opra co wa ny zo sta nie plan
pod kre Êla jà cy i wy ró˝ nia jà cy prio ry te ty tego dzia∏ania (IBA MA 2006).
Plan ten bie rze tak ̋ e pod uwa g´, ja ko in stru ment ochro ny ex -si tu,
ho dow l´ ar w nie wo li. Fun da cja Lo ro Pa rque z Te ne ry fy (Hisz pa nia)
wspó∏ pra cu je z bra zy lij skà agen cjà rzà do wà IBA MA (Bra zy lij ski In sty -
tut Âro do wi ska i Od na wial nych Za so bów Na tu ral nych) oraz in ny mi
part ne ra mi nad tym pro jek tem. Ku ra tor Lo ro Pa rque Mat thias Rhe in -
sch midt, przy wspar ciu Onil do Ma ri ni -Fil ho z IBA MA oraz Ry ana Wat -
so na z To wa rzy stwa Ochro ny Przy ro dy Al Wa bra, od po wia da za pro -
wa dze nie mi´ dzy na ro do wej ksi´ gi rodowej. Ten ar ty ku∏ przed sta wia
ak tu la ne in for ma cje na te mat po pu la cji ar b∏´ kit nych w nie wo li.

W ksi´ dze ho dow li (Re in sch midt 2006) fi gu ru je sie dem in sty tu cji
cz∏on kow skich z 43 ofi cjal nie wpro wa dzo ny mi do ba zy pta ka mi (Ta -
be la 1). Sà to pta ki, któ re two rzà re gu lo wa nà po pu la cj´ ˝y jà cà obec -
nie w nie wo li, ko or dy no wa nà przez IBA MA. Pta ki te po zo sta jà w po -
sia da niu rzà du bra zy lij skie go. Jest jesz cze je den okaz, któ ry zo sta∏
skon fi sko wa ny przez od po wied nie or ga ny w paê dzier ni ku 2006 r.
w Bra zy lii i b´ dzie do ∏à czo ny do kon tro lo wa nej po pu la cji roz rod czej.
Dwa ko lej ne oka zy p∏ci ̋ eƒ skiej te˝ pew nie zo sta nà w ∏à czo ne do ofi -
cjal nej po pu la cji. Po za tym nie zna na licz ba ar b∏´ kit nych trzy ma na
jest w Szwaj ca rii. Nie wia do mo, czy te pta ki zo sta nà przy ∏à czo ne do
sta da roz rod cze go. 

Z de mo gra ficz ne go punk tu wi dze nia kon tro lo wa na po pu la cja wy -
ma ga przede wszyst kim po ja wie nia si´ za cho waƒ roz rod czych, by
do star cza ∏a pi skl´ ta, co wi docz ne jest w pi ra mi dzie wie ko wej (Ry ci na
1) oraz po pra wie nia pro por cji p∏ci, któ ra obec nie wy no si 0,74, przez
do star cze nie wi´k szej licz by sam ców. Pro gram ho dow li wcià˝ jest
w fa zie po czàt ko wej. Po nie wa˝ wi´k szoÊç po pu la cji sta no wià pta ki
skon fi sko wa ne ja ko m∏o de, ist nie jà do k∏ad ne sza cun ki wie ku, cho cia˝
jed no cze Ênie w ksi´ gach rodowych pta ki te za re je stro wa ne sà ja ko
z∏o wio ne na wol no Êci. Po nad to ba da nia en do sko po we or ga nów roz -
rod czych tych pta ków po ka zu jà, ˝e uzy sku jà one doj rza ∏oÊç do roz -
ro du do pie ro w wie ku 7–8 lat (L. Cro sta oraz L. Ti mos si, in litt.). Da -

AAra b∏´ kit na (Ano dor hyn chus le aeri), wy mie nio na w pierw szym
za ∏àcz ni ku CI TES, en de micz ny ptak pó∏ noc no -wschod niej Bra -
zy lii, zo sta ∏a za li czo na do ga tun ków za gro ̋ o nych wy gi ni´ ciem

(Czer wo na Li sta IUCN – www.bir dli fe.org) ze wzgl´ du na bar dzo ni skà
li czeb noÊç po pu la cji oraz nie wiel ki ob szar wy st´ po wa nia (3 900 km2).
Na pó∏ su chym te re nie ka tin gi – kol cza stej sa wan ny – ˝y je w znacz nym
stop niu uza le˝ nio na od pal my (Sy agrus co ro na tus), któ rej twar de owo ce



ne te po twier dza fakt, ˝e pierw szy za re je stro wa ny w ksi´ dze rodowej
l´g na stà pi∏ w ro ku 2006 w To wa rzy stwie Ochro ny Przy ro dy Al Wa bra
w Ka ta rze, gdzie prze trzy my wa ne sà naj star sze pta ki.

Bio ràc pod uwa g´ fakt, ˝e 42 pta ki za pi sa ne w ksi´ dze rodowej,
two rzà ce pod sta w´ sta da roz ro do we go, by ∏y uro dzo ne na wol no Êci
i sta no wià 97,6% te go sta da, sy tu acja po pu la cji jest po zy tyw na. Jed nak
przez to, ˝e pta ki za bie ra ne by ∏y z gniazd, a na st´p nie cz´ sto ra zem
sprze da wa ne, ist nie je du ̋ e praw do po do bieƒ stwo, i˝ pod sta w´ sta da
roz ro do we go (któ ra we dle de fi ni cji nie po win na si´ sk∏a daç ze zwie -
rzàt spo krew nio nych) two rzà pa ry ro dzeƒ stwa. Gdyby nie braç te go
pod uwa g´, to sy tu acja ge ne tycz na w po pu la cji ar b∏´ kit nych jest po zy -
tyw na, co stwier dza pra ca prof. Cri sti ny Miy aki i jej ze spo ∏u z In sty tu -
tu Ge ne ty ki Mo le ku lar nej (Uni wer sy tet w Sao Pau lo). Dr Miy aki po -
bra ∏a prób ki krwi i za na li zo wa ∏a DNA ob j´ tych pro gra mem ar, dzi´ ki
cze mu uda ∏o si´ wy li czyç in deks ge ne tycz ne go po do bieƒ stwa wszyst -
kich oka zów. Po zwo li ∏o to skla sy fi ko waç po szcze gól ne mo˝ li wo Êci pa -
ro wa nia pta ków, dzi´ ki wy li cze niu sta ty stycz nych wspó∏ czyn ni ków ich
po kre wieƒ stwa ge ne tycz ne go (po wsta ∏o pi´ç klas, od naj mniej sze go
po kre wieƒ stwa = A, do naj wy˝ sze go = E). Ogól nie ozna cza to, ˝e
(Miy aki et. al. in prep.): ob j´ te te sta mi ary (17,21) po sia da jà 357 mo˝ -
li wo Êci pa ro wa nia, z któ rych 115 (32,2%) na le ̋ y przy po rzàd ko waç do
ka te go rii o naj mniej szym po do bieƒ stwie ge ne tycz nym (A, B), 131 (36,7%)
do ka te go rii po Êred niej (C), a 11 (31,1%) do tej o wy so kim po do bieƒ -

stwie (D, E). Obec nie wszyst kie 17 sam ców, o zna nym po do bieƒ -
stwie, krzy ̋ o wa ne jest z sa mi ca mi o sto sun ko wo nie wiel kim stop niu
ge ne tycz ne go po kre wieƒ stwa, co po ka za no w ta be li 2. Ta sa ma ta be -
la po ka zu je zmia ny pa ra me trów, gdy by ∏à czyç pta ki w in ne pa ry, w ob -
r´ bie tych sa mych in sty tu cji, a wi´c gdy by nie za cho dzi ∏a wy mia na pta -
ków mi´ dzy in sty tu cja mi. Pa ra me try pa ro waƒ w ob r´ bie po szcze gól -
nych in sty tu cji po ka zu je ta be la 3.

Ze wzgl´ du na to, ̋ e ∏a twiej jest kie ro waç lo sem po pu la cji w da nym
re gio nie, sen sow na by ∏a by wy mia na pta ków do dal szych krzy ̋ o waƒ
mi´ dzy po szcze gól ny mi in sty tu cja mi w Bra zy lii. Z 11,15 ˝y jà cych
w nie wo li ar b∏´ kit nych, znaj du jà cych si´ obec nie w tym kra ju, mo˝ li -
we jest do prze pro wa dze nia 11 krzy ̋ ó wek o nie wiel kim wspó∏ czyn -
ni ku po kre wieƒ stwa. Gdy po wsta je za miar prze pro wa dza nia dal szych
krzy ̋ ó wek, na le ̋ y przede wszyst kim zwró ciç uwa g´ na od por noÊç
i kon dy cj´ po szcze gól nych pta ków, za cho wu jàc na st´ pu jà ce re gu ∏y:

1. Pta kom, któ re bu do wa ∏y pa ry, a nie do cze ka ∏y si´ po tom stwa,
daç mo˝ li woÊç sa mo dziel ne go wy bra nia part ne ra. Na le ̋ y jed nak za -
wsze wcze Êniej do brze roz wa ̋ yç sen sow noÊç roz dzie le nia tej, która
nie re pro du kowa∏a. 

2. Ce lem jest zna le zie nie pa ry, któ ra da naj lep szà ge ne tycz nie krzy -
˝ów k´, ale za nim roz dzie li my two rzà cà si´ pa r´, na le ̋ y wziàç pod
uwa g´ wcze Êniej sze suk ce sy l´ go we pta ków oraz ich wiek.

Po dzi´ ko wa nia
Dzi´ ku je my prof. Cri sti nie Miy aki za przy go to wa nie da nych do ty -

czà cych po kre wieƒ stwa i mo˝ li wo Êci pa ro wa nia pta ków. 
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Ry ci na 1.
Pi ra mi da wie ku po pu la cji ary b∏´ kit nej prze trzy my wa nej w nie wo li.

Ta be la 2. Pa ro wa nie ar b∏´ kit nych trzy ma nych w nie wo li: sto pieƒ
po kre wieƒ stwa ge ne tycz ne go. 

Sto pieƒ po kre wieƒ stwa pa ro wa nie al ter na tyw ne
ge ne tycz ne go pa ro wa nie

licz ba % licz ba %
rzad kie (A, B) 5 29,4 11 64,7
Êred nie (C) 3 17,7 5 29,4
cz´ ste (D, E) 9 52,9 1 5,9
Ra zem 17 100,0 17 100,0

Ta be la 3: Sto pieƒ po kre wieƒ stwa w mo˝ li wych krzy ̋ ów kach ar b∏´ kit nych 
w ob r´ bie po szcze gól nych in sty tu cji. 

Na zwa in sty tu cji Po kre wieƒ stwo
w pa ro wa niu

To wa rzy stwo Ochro ny Przy ro dy Al Wa bra 1A, 1B, 2C
To wa rzy stwo Ba daw cze Crax 1E
Ha re wo od Hall N/A
Fun da cja Lo ro Pa rque 1B, 1C
Fun da cja Ly ming ton 1A, 1C or 2B
Ogród Zoo lo gicz ny Rio de Ja ne iro 4A, 1C
Ogród Zoo lo gicz ny Sao Pau lo 3A
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Ta be la 1. Li czeb noÊç ar b∏´ kit nych w ho dow lach po szcze gól nych in sty tu cji

Na zwa in sty tu cji Kraj Licz ba

osob ni ków *

To wa rzy stwo Ochro ny Przy ro dy

Al Wa bra Ka tar 4.5.0

To wa rzy stwo Ba daw cze Crax Bra zy lia 1.1.0

Ha re wo od Hall Wiel ka Bry ta nia 1.2.0

Fun da cja Lo ro Pa rque Hisz pa nia 2.2.0

Fun da cja Ly ming ton Bra zy lia 2.4.0

Ogród Zoo lo gicz ny Rio de Ja ne iro Bra zy lia 6.5.0

Ogród Zoo lo gicz ny Sao Pau lo Bra zy lia 3.5.0 

Ra zem: 19.24.0

* (sam ce, sa mi ce, osob ni ki o nie ozna czo nej p∏ci).


