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ciekawostki

DDzi siaj chcia ∏a bym przed sta wiç ar´ ró -
˝o wo okà, któ rej po do bi zn´ wy pa -
trzy ∏am na ozdob nym por ce la no wym

ta le rzu.
Na zwa ro dza jo wa ara po cho dzi praw -

do po dob nie z in diaƒ skich j´ zy ków ple -
mion Bra zy lii i Ka ra ibów, a do tar ∏a do Eu -
ro py po przez j´ zyk fran cu ski. Na zwa ga -
tun ko wa po cho dzi od ∏a ciƒ skie go s∏o wa
ru ber – czer wo ny i grec kie go ge nys – po -
li czek, gar d∏o.

Jest to ara Êred niej wiel ko Êci (55-60 cm).
Upie rze nie ma g∏ów nie zie lo ne, z czer wo -
nym na czo le, uszach i gó rze skrzy de∏. Lot -
ki pierw szo rz´ do we nie bie skie, po dob nie
cz´Êç ste ró wek. Do oko ∏a oczu ma nie -
opie rzo nà ró ̋ o wà skó r´, stàd pol ska na -
zwa ga tun ku. 

Ara ró ̋ o wo oka jest en de micz nym ga -
tun kiem dla Bra zy lii. Za miesz ku je nie wiel -
ki gór ski ob szar wschod nich sto ków An -
dów w cen tral nej Bra zy lii: od po ∏u dnio wej
Co cha bam ba i za chod nie go San ta Cruz
po przez pó∏ noc nà Chu qu isa ca do pó∏ noc -
no -wschod nie go Po tosí. Lo kal nie jest jesz -
cze w mia r´ licz na, ale li czeb noÊç po pu la -
cji ma ten den cj´ spad ko wà. Sza cu je si´, ˝e
˝y je ok. 1000–4000 pta ków.

Na tu ral nym sie dli skiem te go ga tun ku
jest su chy las an dyj ski, jed nak la ta go spo -
dar ki cz∏o wie ka do pro wa dzi ∏y do za ni ku
tej for ma cji le Ênej i wy two rze nia si´ na tym
miej scu kse ro fi tycz ne go, kol cza ste go skru -
bu po ro Êni´ te go kak tu sa mi i roz pro szo ny -
mi drze wa mi. Ary ró ̋ o wo okie gniaz du jà
na stro mych kli fach rzecz nych. Ich die ta
sk∏a da si´ z na sion i owo ców. Na tu ral ne
êró d∏a po ̋ y wie nia sà jed nak co raz mniej
do st´p ne i pa pu gi te zmu szo ne sà po ̋ y -
wiaç si´ na po lach orzesz ków ziem nych
i ku ku ry dzy, co nie ste ty po wo du je, ˝e sà

zwal cza ne przez far me rów. W pro gra -
mach ochron nych du ̋ ym pro ble mem jest
zna le zie nie al ter na tyw nych êró de∏ po ̋ y -
wie nia, tak aby ochro niç po la upraw ne,
a jed no cze Ênie za pew niç pa pu gom mo˝ li -
woÊç prze ̋ y cia.

Ara ró ̋ o wo oka jest wy mie nia na w I za -
∏àcz ni ku CI TES, co ozna cza, ˝e nie mo ̋ e
byç przed mio tem mi´ dzy na ro do we go ko -
mer cyj ne go han dlu. Ja ko za gro ̋ o ny ga tu -
nek jest chro nio na bra zy lij skim pra wem,
któ re za bra nia chwy ta nia pta ków, prze -
wo ̋ e nia i eks por tu. Âwia to wa Unia
Ochro ny Przy ro dy (IUCN) za li cza ar´ ró -
˝o wo okà do ga tun ków gi nà cych (EN), co
ozna cza, ˝e ry zy ko wy gi ni´ cia te go ga tun -
ku w wol nej przy ro dzie jest wy so kie.

Po za de gra da cjà Êro do wi ska za gro ̋ e -
niem dla ary ró ̋ o wo okiej jest nie le gal ny
od∏ów pta ków, g∏ów nie na ry nek lo kal ny.
Od kil ku lat pro wa dzo ny jest spe cjal ny
pro gram ochron ny dla te go ga tun ku. Po le -
ga on przede wszyst kim na do k∏ad nym
roz po zna niu sy tu acji i zwy cza jów pta ków,

a na st´p nie na opra co wa niu spo so bów
ochro ny. Pierw szym, co zo sta ∏o zro bio ne
w ra mach pro gra mu, by ∏o zin wen ta ry zo -
wa nie miejsc l´ go wych i do k∏ad ne roz po -
zna nie die ty pa pug. Po nie wa˝ obec nie naj -
wi´k sze za gro ̋ e nie dla te go ga tun ku jest
ze stro ny lo kal nych spo ∏ecz no Êci, ochro na
mu si byç pro wa dzo na w dia lo gu z ni mi.
Po wsta jà wi´c pro jek ty edu ka cji lo kal nej
lud no Êci do ro s∏ej oraz dzie ci w szko ∏ach.
Naj wa˝ niej sze, co mu si zo staç zro bio ne,
to uÊwia do mie nie tym lu dziom, i˝ pa pu gi,
b´ dà ce dla nich co dzien no Êcià, sà wy jàt ko -
we i wy st´ pu jà je dy nie w tym miej scu, i nie
ma ich ni gdzie in dziej na Êwie cie. Jak w in -
nych te go ty pu sy tu acjach, wa˝ ne jest
prze ko na nie, ˝e wi´k szy do chód przy nie -
sie eko tu ry sty ka ni˝ od∏a wia nie pa pug i za -
bi ja nie ich. ˚e by przy cià gnàç tu ry stów,
two rzy si´ dla nich spe cjal ne miej sca ob -
ser wa cji pa pug.

Ten za gro ̋ o ny w wol nej przy ro dzie ga -
tu nek jest jed nak w mia r´ po pu lar ny w ho -
dow lach.                        Fot. autorki
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