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WWy spy Âw. To ma sza i Ksià ̋ ´ ca wy da -
∏y w 1993 ro ku se ri´ pi´ ciu znacz -
ków przed sta wia jà cych pta -

ki, na jed nym z nich jest nie roz ∏àcz ka czer wo -
no li ca.

Na zwa ro dza jo wa – Aga por nis po cho -
dzi od grec kich s∏ów aga pe – mi ∏oÊç i or -
nis – ptak. Na zw´ ga tun ko wà – pul la rius mo˝ -
na prze t∏u ma czyç ja ko „po dob ny do pi skl´ -
cia”, „wy glà da jà cy jak pi skl´”.

Nie roz ∏àcz ka czer wo no li ca wy st´ pu -
je w dwóch pod ga tun kach: A. p. pul la -

rius i A. p. ugan dae. Za miesz ku je Afry k´ Ârod -
ko wà i cen tral nà cz´Êç Za chod niej, a tak ̋ e nie -
któ re wy spy Za to ki Gwi nej skiej, w tym Wy -
sp´ Âw. To ma sza i Ksià ̋ ´ cà.

Pa pu gi te naj ch´t niej prze by wa jà we wtór -
nych la sach ni zin nych, ra czej nie prze kra cza -
jà wy so ko Êci 1400 m n.p.m. Przy la tu jà tak -
˝e na sa wan ny i in ne ob sza ry tra wia ste, zw∏asz -
cza te po ∏o ̋ o ne w sà siedz twie ob sza rów rol ni -
czych. La sy pier wot ne od wie dza jà tyl ko wte -
dy, gdy znaj du jà si´ tam tra wia ste po la ny i prze -
sie ki. ˚y jà w pa rach i grup kach od 15 do 20 pta -

Nie roz ∏àcz ka czer wo no li ca
(Aga por nis pul la rius)
na znaczku z Wysp Âw. Tomasza i Ksià˝´cej

ków, w pew nych oko licz no Êciach mo gà si´ ∏à -
czyç w du ̋ e sta da. W cià gu dnia w´ dru jà na du -
˝e od le g∏o Êci w po szu ki wa niu po ̋ y wie nia, wie -
czo ra mi po wra ca jà na ulu bio ne drze wa noc le -
go we. Pa pu gi te bar dzo cz´ sto pod czas je dze -
nia wi szà do gó ry no ga mi na k∏o -
sach traw. W nie wo li cz´ sto ob ser wo wa -
nym za cho wa niem jest spa nie w ta kiej po zy -
cji (czy li wi sze nie g∏o wà w dó∏) na pr´ tach klat -
ki, po dob nie jak to jest u zwi s∏o g∏ó wek. W na tu -
rze sà bar dzo ostro˝ ne i trud no si´ do nich zbli -
˝yç. ˚y wià si´ g∏ów nie na sio na mi, a tak ̋ e owo -
ca mi, ja go da mi i pàcz ka mi. Cza sem mo˝ -
na je spo tkaç na plan ta cjach owo ców.

W na tu rze pa pu gi te za k∏a da jà gniaz da w ter -
mi tie rach, drà ̋ àc w nich g∏´ bo kie tu ne le. W ta -
kich kop cach utrzy mu je si´ doÊç wy so ka sta -
∏a tem pe ra tu ra, w zwiàz ku z czym obo je ro dzi -
ce mo gà spo koj nie zo sta wiaç jaj ka, a po -
tem m∏o de, i le cieç na po szu ki wa nie po ̋ y wie -
nia.

Li czeb noÊç po pu la cji nie roz ∏àcz ki czer wo no -
li cej wa ha si´ w za le˝ no Êci od lo ka li za cji, ostat -
nio jed nak ich ogól na licz ba zmniej sza si´. Ga tu -
nek jest na Czer wo nej Li Êcie IUCN.

Nie roz ∏àcz ki czer wo no li ce by ∏y w du ̋ ej licz -
bie im por to wa ne z Afry ki, nie sta ∏y si´ jed -
nak tak po pu lar ne, jak nie któ re in ne ga tun -
ki nie roz ∏à czek, z po wo du trud no Êci w ho dow li.

Kolekcje z ptakami

Joanna Karocka

W gru dnio wej „Wo lie rze” pi sa ∏am o bar -
win ce; na pi sa ∏am, ˝e ga tu nek ten jest w Pol -
sce od nie daw na. Ju˝ po opu bli ko wa niu ar ty -
ku ∏u otrzy ma ∏am od Pa ni Ewy Gor -
gosz z KSH Ki PE in for ma cj´, ˝e przy naj -
mniej dwóch ho dow ców mia ∏o bar win -
ki ju˝ kil ka na Êcie lat te mu. W zwiàz -
ku z tym prze pra szam Czy tel ni ków za nie -
Êwia do me wpro wa dze nie w b∏àd.
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