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Ary b∏´kitne, 
palmy i ludzie
Da vid Waugh
Fun da cja Lo ro Pa rque 

Ara b∏´ kit na (Ano dor hyn chus 
le ari) – du ̋ a, nie bie ska ara
z ˝ó∏ tà skó rà na po licz kach,
cz´ sto by ∏a trak to wa na ja ko
ma ∏o in te re su jà cy ku zyn ary
hia cyn to wej (Ano dor hyn chus
hy acin thi nus) – cho cia˝ nie 
po win na. Ara b∏´ kit na jest wy -
jàt ko wym pta kiem, za le˝ nym
od ist nie nia pó∏ su chych sa wann
(ka tin ga) w pó∏ noc no -wschod -
niej Bra zy lii, dla któ rych to 
re jo nów jest en de mi tem.

Pa ra ar b∏´ kit nych ˝e ru jà cych na pal mie.
Fot. Karl -He inz Lam bert.
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AAra  b∏´kitna ˝yje w uza le˝ nie niu od pal my
z ga tun ku Sy agrus co ro na tus, któ ra pro du -
ku je twar de owo ce sta no wià ce pod sta -

w´ jej po kar mu w tym su ro wym sie dli sku.
Lu dzie z te go re gio nu sà pro Êci, upra wia jà ku -
ku ry dz´, ho du jà by d∏o i ko zy, przez co wiel kie
po ∏a cie te re nu za mie nia jà na pa stwi ska. Tra wa
ne ga tyw nie wp∏y wa na re ge ne ra cj´ palm Sy -
agrus, zmniej sza jàc ich li czeb noÊç, w wy ni ku
cze go ary prze rzu ca jà si´ na ̋ e ro wa nie na po -
lach ku ku ry dzy, co pro wa dzi cza sem do kon -
flik tów z ludê mi. Ta kie sy tu acje mu szà byç
roz wià za ne, aby ary b∏´ kit ne mo g∏y wspó∏ eg -
zy sto waç z cz∏o wie kiem i by mo g∏y prze -
trwaç. Fun da cja Lo ro Pa rque na Te ne ry fie,
w Hisz pa nii, we wspó∏ pra cy z bra zy lij skà
agen cjà rzà do wà IBA MA (Bra zy lij ski In sty tut
dla Âro do wi ska i Od na wial nych Za so bów Na -
tu ral nych) oraz in ny mi part ne ra mi, sta ra si´
re ali zo waç plan ochro ny te go ga tun ku.

Wol no ˝y jà ca gru pa A. le ari zo sta ∏a od kry ta
w 1978 ro ku, cho cia˝ na uce by ∏a zna na przed
150 la ty z oka zów w ho dow li. DziÊ wie my
o dwóch ko lo niach – w To ca Vel ha oraz Ser -
ra Bran ca, na po ∏u dniu wy ̋ y ny Ra so da Ca ta -
ri na, w pó∏ noc no -wschod niej Ba hias, w Bra -
zy lii. Do dziÊ nie od na le zio no jesz cze in nych
ko lo nii, cho cia˝ pta ki mu szà po ko ny waç
znacz ne od le g∏o Êci, by do cie raç do owo cu jà -
cych palm Sy agrus. W ro ku 1995 od na le zio no
miej sce no co wa nia 22 pta ków w Sen to Sé,
200 km na wschód od Cam po For mo so. Pta -
ki te po cho dzà z ko lo nii w To ca Vel ha lub Ser -
ra Bran ca. Tak ̋ e w ro ku 2006 ary b∏´ kit ne
by ∏y ob ser wo wa ne w znacz nych od le g∏o -
Êciach od ko lo nii. 

Ara b∏´ kit na jest chro nio na przez pra wo
bra zy lij skie, po za tym wy mie nio na jest w za -
∏àcz ni ku kon wen cji CI TES. Za kwa li fi ko wa na
jest ja ko „sil nie za gro ̋ o na” (Czer wo na Li sta
IUCN – www.bir dli fe.org), po nie wa˝ re pre -
zen to wa na jest przez nie licz nà, roz mna ̋ a jà cà
si´ po pu la cj´, na ogra ni czo nym te re nie
(3900 km2). Bio ràc pod uwa g´, ˝e za si´g 
pal my Sy agrus obej mo wa∏ wcze Êniej te ren
250 000 km2, a dziÊ zo sta∏ znacz nie zre du ko -
wa ny przez two rze nie pa stwisk dla by d∏a, ary
b∏´ kit ne sà za gro ̋ o ne przez za ni ka nie 
na tu ral nych sie dlisk. Po za tym za gra ̋ a im nie -
le gal ne wy ∏a py wa nie na han del (Bir dLi fe In -
ter na tio nal 2000, 2006) oraz strze la nie do
nich przez rol ni ków, gdy ˝e ru jà na po lach ku -
ku ry dzy. W ob r´ bie ka tin gi ary b∏´ kit ne trzy -
ma jà si´ g∏ów nie w po bli ̋ u spek ta ku lar nie
wy glà da jà cych ska∏ pia skow ca, w któ rych ko -
pià tu ne le osià ga jà ce do 7 me trów d∏u go Êci,

s∏u ̋ à ce za miej sce noc le gu i gniaz do wa nia.
Kli fy te sà trud no do st´p ne dla dra pie˝ ni ków,
ale ta kie kon cen tra cje wie lu pta ków w jed -
nym miej scu sà atrak cyj ne np. dla han dla rzy
zwie rzàt. Wia do mo, ˝e mi´ dzy ro kiem 1992
a 1995 z∏a pa no 20 pta ków i sprze da no je
szmu gle rom z To ca Vel ha lub Ser ra Bran ca,
a w ro ku 1996 – przy naj mniej 19 pta ków
(Bir dLi fe In ter na tio nal 2006). W na st´p nych
la tach skon fi sko wa no przy naj mniej 33 ko lej -
ne pta ki, z cze go 2 w ro ku 2006. 

Mi mo znacz ne go za gro ̋ e nia, spo wo do wa -
ne go za ni ka niem na tu ral nych sie dlisk oraz nie -
le gal nego han dlu zwie rz´ ta mi, cie szy nas fakt,
˝e glo bal na po pu la cja ar b∏´ kit nych zda je si´
zwi´k szaç li czeb noÊç. W ro ku 2001 sza co wa -
na by ∏a na 246 pta ków, 400-500 w ro ku 2004,
570 w ro ku 2005, a naj now sze sza cun ki na
rok 2006 wy no szà 632 osob ni ki. Po nad to CE -
MA VE (Cen trum Ba daƒ i Ochro ny Dzi kich
Pta ków – od dzia∏ IBA MA) prze pro wa dzi ∏o ba -
da nia nad roz ro dem ar b∏´ kit nych, któ rych

Kli fy, w któ rych gnie˝ d˝à si´ ary b∏´ kit ne. Fot. Karl -He inz Lam bert.

Para ar b∏´kitnych przy gnieêdzie w klifie. Fot. Karl -He inz Lam bert.
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wy ni ki po ka zu jà, ˝e Êred nio na jed no gniaz do
przy pa da 1,83 pi skl´ cia, a w ro ku 2005 ogó -
∏em do wy lo tu z gniaz da do ̋ y ∏o 80 m∏o dych,
od po wied nio 1,46 oraz 63 w ro ku 2006.
Mo˝ li we, ̋ e wy ni kiem te go wzro stu li czeb no -
Êci po pu la cji b´ dzie mo g∏a byç zmia na stop nia
za gro ̋ e nia ary b∏´ kit nej na ga tu nek „za gro ̋ o -
ny”. Mi mo to nie jest pew ne, na ile ten wzrost
li czeb no Êci po pu la cji jest re al nym wzro stem,
a na ile wy ni kiem ulep sze nia me tod li cze nia
lub zwi´k sze nia ob sza ru ob j´ te go ba da niem.
Dla te go Bir dLi fe In ter na tio nal, opie ra jàc si´ na
za le ce niach Ko mi sji Ochro ny Ary B∏´ kit nej,
usta lo nych w cza sie zgro ma dze nia w li sto pa -
dzie 2006, po stu lu je, by na ra zie nie ze zwa laç
na zmia n´ sta tu su ga tun ku, ale po cze kaç pi´ç
lat od mo men tu, gdy li czeb noÊç pta ków zdol -
nych do roz ro du prze kro czy wy ma ga nà war -
toÊç (da ta nie zo sta ∏a jesz cze do k∏ad nie okre -
Êlo na). Nie ma wàt pli wo Êci, ˝e me to dy s∏u ̋ à -
ce zre du ko wa niu za k∏ó ceƒ oraz nie le gal ne go
han dlu pta ka mi w ostat nich la tach sta ∏y si´
bar dziej efek tyw ne, ale na dal wa˝ ne jest, by
pro wa dziç za bie gi ochron ne.

W ce lu pod kre Êle nia ko niecz no Êci po dej -
mo wa nia Êrod ków ochron nych, wkrót ce zo -
sta nie wdro ̋ o ny Plan Ochro ny Ga tun ku
(IBA MA 2006), któ re go po wo dze nie, przy
u˝y ciu wy zna czo nych Êrod ków ochro ny
i dzia ∏aƒ, ma ko lo sal ne zna cze nie dla prze ̋ y -
cia ga tun ku. W la tach 2006 i 2007 Fun da cja
Lo ro Pa rque wspar ∏a Ko mi sj´ Ochro ny Ary
B∏´ kit nej (któ rej jest cz∏on kiem) do ta cjà
o war to Êci 50.000 eu ro dla prze pro wa dze nia
nie zb´d nych dzia ∏aƒ ochron nych. Pie nià dze
te zo sta ∏y wy ko rzy sta ne przez Pro aves 
(Bra zy lij skie To wa rzy stwo Ochro ny Pta ków)
we wspó∏ pra cy z CE MA VE. W ro ku 2006
prze pro wa dza no dwa ro dza je dzia ∏aƒ: pierw -
szy ob szar dzia ∏aƒ obej mu je edu ka cj´ eko lo -
gicz nà oraz for mo wa nie Êwia do mo Êci lud no -
Êci lo kal nej, by wy two rzyç prze ko na nie o ko -
niecz no Êci ochro ny ar b∏´ kit nych. Dru gi – zaj -
mu je si´ d∏u go ter mi no wà ochro nà g∏ów ne go
êró d∏a po kar mu ar – palm Sy agrus. 

An kie ty prze pro wa dzo ne wÊród spo ∏ecz -
no Êci za miesz ku jà cej te re ny, na któ rych wy -
st´ pu jà ary b∏´ kit ne, po ka zu jà, ˝e spo ra cz´Êç
spo ∏e czeƒ stwa zda je so bie spra w´ ze spe cy -
ficz no Êci ar b∏´ kit nych dla za miesz ki wa ne go
sie dli ska. Âwia do moÊç ta mu si byç pod sy ca na
przez dzia ∏a nia, mo gà ce po móc rol ni kom,
któ rych upra wy ku ku ry dzy zo sta ∏y znisz czo -
ne przez ary. W tym ce lu Pro aves zor ga ni zo -
wa ∏a otwar te pre zen ta cje w szko ∏ach, w cza -
sie któ rych sà roz da wa ne ko szul ki, cza so pi -

sma o arach b∏´ kit nych oraz ka len da rze. Ka -
len da rze za wie ra jà ry sun ki ar b∏´ kit nych wy -
ko na ne przez lau re atów kon kur su prze pro -
wa dzo ne go wÊród lo kal nych uczniów. W tym
re gio nie, gdzie nie ma kin, Pro aves zor ga ni zo -
wa ∏o pro jek cje fil mów po ka zu jà cych ary i in -
ne dzi ko ˝y jà ce zwie rz´ ta. Od nio s∏y one
znacz ny suk ces, tak sa mo jak warsz ta ty ar ty -
stycz ne, któ re by ∏y bar dzo obie cu jà cym pro -
jek tem dla wspar cia lo kal nej sztu ki i rze mio -
s∏a, two rzàcego wyroby z frag men tów
(przede wszyst kim li Êci) palm Sy agrus, a jed -
no cze Ênie po mo g∏y zdo byç na uko wà wie dz´
na te mat r´ ko dzie∏.

Prze pro wa dzo no ba da nia nad do st´p no -
Êcià palm Sy agrus, któ re obej mo wa ∏y tak ̋ e
spo rzà dze nie map u˝yt ko wa nia prze strze ni
w re gio nie. Po ka za ∏y one, ˝e na dal do mi nu jà
tu pa stwi ska dla by d∏a do mo we go oraz po la

ku ku ry dzy. Trwa jà pra ce nad osza co wa niem
za g´sz cze nia palm Sy agrus oraz zmien no Êci
osob ni ków tych ro Êlin w ró˝ nych sta no wi -
skach, by móc prze wi dy waç no we miej sca
˝e ro wa nia pta ków i wspo móc na tu ral nà re -
ge ne ra cj´ palm oraz in nej ro Êlin no Êci ro dzi -
mej. Po za tym pro wa dzo ne sà grun tow ne ba -
da nia na te mat wy st´ po wa nia wy˝ szych ni˝
prze ci´t ne drzew, któ re s∏u ̋ à arom ja ko
miej sca „stró ̋ o wa nia”. Pta ki sie dzà na ich ga -
∏´ ziach i ostrze ga jà resz t´ sta da przed nie bez -
pie czeƒ stwem. P∏a ty te re nów po ro Êni´ tych
przez pal my, na wet z doj rza ∏y mi owo ca mi,
mo gà byç nie atrak cyj ne dla ar, gdy sà znacz nie
od da lo ne od wy˝ szych drzew. W cià gu ostat -
nich dwóch lat pró bo wa no w dwóch far mach
(San ta na i Ser ra Bran ca) prze sa dza nia palm,
jed nak pro cent prze ̋ y wa jà cych ro Êlin by∏ nie -
wiel ki, co cz´ Êcio wo ma swà przy czy n´ w za -

Ozna cza nie pól ku ku ry dzy w ce lu ba daƒ nad ˝e ro wa niem ar b∏´ kit nych na pal mach i ku ku ry dzy. 
Fot. Pro aves/Fun da cja Lo ro Pa rque.

Dzie ci nie cier pli wie cze ka jà ce na pro jek cj´ fil mu o arach b∏´ kit nych w pro wi zo rycz nym ki nie. 
Fot. Pro aves/Fun da cja Lo ro Pa rque.
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bu rze niu sto sun ków wod nych w cza sie prób
prze no sze nia. Przy sz∏o Êcio wà opcjà mo g∏a by
byç ochro na kie∏ ku jà cych w na tu rze palm
przed spa sa niem, a˝ b´ dà na ty le du ̋ e, by
móc prze ̋ yç ob cià ̋ e nie zgry za niem. 

Po szu ki wa ne sà te˝ in ne êró d∏a po kar mu
dla ar, ale na dal za pod sta w´ ich ˝y wie nia
uwa ̋ a si´ pal my, co wy ka za ∏y do k∏ad ne ba da -
nia sprzed 20 lat (Brandt & Ma cha do 1990,
Yama shi ta 1987). Po ka zu jà one po nad to, ˝e
do ro s∏a ara po trze bu je oko ∏o 25 se kund, by
otwo rzyç owoc pal my i usu nàç biel mo. Ta
czyn noÊç mo ̋ e byç wstrzy ma na na kil ka se -
kund, gdy zwie rz´ ob ser wu je oto cze nie i zaj -
mu je si´ in ny mi czyn no Êcia mi. W kon se -
kwen cji ara kon su mu je Êred nio 118 owo ców
na go dzi n´ w cza sie in ten syw ne go ˝e ro wa -
nia, co, bio ràc pod uwa g´ iloÊç cza su sp´ dza -
nego na tej czyn no Êci, da je dzien nie oko ∏o
350 owo ców. We d∏ug now szych ba daƒ (M.
Staf ford, in for ma cje ust ne) ara b∏´ kit na mo ̋ e
spo ̋ y waç mniej sze ilo Êci owo ców, z ko lei sa -
mi ce, któ re kar mià pi skl´ ta, nie d∏u go po
opusz cze niu gniaz da, mo gà przyj mo waç na -
wet po dwo jo nà daw k´ po kar mu. Dal sze ba -
da nia nad kon sump cjà owo ców palm Sy agrus
sà na dal ko niecz ne.

Ana li za war to Êci od ̋ yw czej owo ców palm
Sy agrus, prze pro wa dzo na przez Cre pal die go
i in. (2001), po ka zu je, ˝e na sio no jest g∏ów -
nym êró d∏em li pi dów (49,2%), za wie ra tak -
˝e bia∏ ka (11,5%) oraz w´ glo wo da ny
(9,7%). Gdy ara roz ∏u pie twar dà ∏u pi n´, do
jej dys po zy cji jest wa˝ ne êró d∏o cen nych

sk∏ad ni ków od ̋ yw czych. Ze wn´trz na owoc -
nia za wie ra o wie le wi´ cej wo dy i tyl ko 4,5% 
li pi dów, 3,2% bia ∏ek oraz 13,2% w´ glo wo -
da nów. Jed nak wy da je si´ byç wa˝ nym êró -
d∏em be ta ka ro te nu (26,1 μ g. g –1) i pro wi ta -
mi ny A (4,4 ekwi wa lent re ti no lu), po za tym
za wie ra al fa to ko fe rol (3,8 μ g. g –1).

Na lo ty ar b∏´ kit nych na po la ku ku ry dzy
naj cz´ Êciej zda rza jà si´ w lip cu – w tym cza -
sie do dys po zy cji pta ków jest nie wiel ka iloÊç
owo ców palm. Brant i Ma cha do (1990) mó -
wi li o tym pro ble mie ju˝ przed 15 la ty, obec -
nie sy tu acja jest co raz gor sza, bo li czeb noÊç
dzi kiej po pu la cji ro Ênie, dla te go rol ni cy de cy -
du jà si´ strze laç do pta ków. To oczy wi ste, ˝e
rol ni cy po sia da jà cy nie wiel kie po la, mo gà
w krót kim cza sie stra ciç wi´k szà cz´Êç swe -
go zbio ru z po wo du na lo tu ar. By za po biec
wyj Êciu sy tu acji spod kon tro li, two rzo ny jest
sys tem re kom pen sat dla rol ni ków (fi nan so -
wa nie strat przez fun da cje Par rots In ter na tio -
nal oraz Fun da˜ão w wy so ko Êci 2000 dol.
ame ry kaƒ skich). Ka˝ dy far mer, któ ry udo -
wod ni spo wo do wa nie stra ty w ˝ni wach ku -
ku ry dzy przez ary b∏´ kit ne, do sta nie re kom -
pen sa t´ w wy so ko Êci do 110%.

W przy sz∏o Êci ce lem Fun da cji Lo ro Pa rque
b´ dzie po moc przy ochro nie kli fów ja ko
miejsc roz ro du i no co wa nia pta ków. Po za
tym prio ry te tem jest po wi´k sze nie ist nie jà -
cych stref ochron nych. Czyn no Êci sty mu lu jà -
ce Êwia do moÊç i do kszta∏ ca jà ce lo kal nà lud -
noÊç b´ dà da lej wspie ra ne. B´ dà one zwià za -
ne z bu do wà cen trum w gmi nie Je re mo abo,

do któ rej na le ̋ y spe cjal na stre fa cen trum
kszta∏ ce nia. Od cza su do cza su ran ne i uwal -
nia ne z ràk k∏u sow ni ków ary b´ dà prze trzy -
my wa ne w cen trum i dla te go wy bu do wa na
tam zo sta nie kli ni ka dla dzi kich ar. Ko lej nym
ulep sze niem b´ dzie po sta wie nie wo lie ry, któ -
ra po win na staç w po bli ̋ u cen trum szko leƒ
i prze zna czo na b´ dzie dla ar, któ re nie b´ dà
w sta nie wró ciç na wol noÊç. Nie za pa d∏a jesz -
cze de cy zja, czy pta ki te b´ dà wy ko rzy sty wa -
ne do ofi cjal ne go pro gra mu roz ro du ar b∏´ -
kit nych w nie wo li. Obej mu je on 43 pta ki za -
re je stro wa ne w mi´ dzy na ro do wej Ksi´ dze
Ho dow li Ar B∏´ kit nych (Mat thias Rhe in sch -
midt, Fun da cja Lo ro Pa rque), jest jesz cze we
wcze snej fa zie re ali za cji i obej mu je sie dem in -
sty tu cji. Pierw szy za re je stro wa ny 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. 

Fun da cja Lo ro Pa rque pro po nu je po nad to
lu dziom za miesz ku jà cym te re ny, na któ rych
wy st´ pu jà ary, szko le nia, g∏ów nie w za kre sie
ochro ny przy ro dy, eko tu ry sty ki i me dy cy ny
pta siej, po nie wa˝ za uwa ̋ y li Êmy, ˝e przy -
sz∏oÊç ar b∏´ kit nych za le˝ na jest nie tyl ko od
palm, ale tak ̋ e od go to wo Êci i kom pe ten cji
miej sco wej lud no Êci do po mo cy pta kom. 

Pro wa dze nie dzia ∏aƒ s∏u ̋ à cych ochro nie ar
b∏´ kit nych jest mo˝ li we dzi´ ki do bro wol nym
do ta cjom wie lu osób, je Êli czy tel ni cy chcie li by
nam po móc, pro si my o skon tak to wa nie si´
z au to rem ar ty ku ∏u: Fun da cja Lo ro Pa rque,
Pu er to de la Cruz 38400, Te ne ry fa,
Hisz pa nia (tel: +34 922 374081; fax:
+34 922 373110; envi ron ment@lo ro -
pa rque -fun da cion.org).

Je dna z lo kal nych rze mieÊl ni czek po ka zu jà ca
dzie ∏a wypro du ko wa ne z frag men tów palm. 
Fot. Pro aves/Fun da cja Lo ro Pa rque

Stu den ci – po moc ni cy w eki pie te re no wej pro jek tu „Ara b∏´ kit na”. Fot. Pro aves/Fun da cja Lo ro Pa rque


