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KAKADU kra sno g∏o wa
(Cal lo ce pha lon fim bria tum)
na por ce la no wym na parst ku

Joanna Karocka

DDzi siaj chcia ∏a bym przed sta wiç coÊ wy jàt -
ko we go, a mia no wi cie na par stek z wi ze -
run kiem ka ka du kra sno g∏o wej. Por ce la -

no we na parst ki od daw na sà przed mio ta -
mi ko lek cjo ner ski mi, a ta kie z pa pu ga mi mo -
gà byç ozdo bà ko lek cji pa pu zich bi be lo -
tów ka˝ de go mi ∏o Êni ka tych ptaków.

Na zwa ro dza jo wa ka ka du kra sno g∏o wej
– Cal lo ce pha lon – po cho dzi od grec -
kich s∏ów ozna cza jà cych pi´k noÊç i g∏o -
w´, czy li mo˝ na jà t∏u ma czyç ja ko „pi´k -
na g∏o wa”. Na zwa ga tun ko wa – fim bria -
tum – po cho dzi od ∏a ciƒ skie go fim bra -
tus, co ozna cza „ob szy ty fr´dz la mi”.

Jest to pa pu ga Êred niej wiel ko -
Êci (32-37 cm) na le ̋ à ca do gru py ka ka du. Ge -
ne ral nie upie rze nie ma sza re, po szcze gól -
ne piór ka sà ko lo ro wo obrze ̋ o ne. Sa -
miec ma g∏ów k´ i czu bek czer wo ne, sa mi -
ca – sza re. Po dob ne ró˝ ni ce ubar wie nia mi´ -
dzy sam cem i sa mi cà wy st´ pu jà u nim -
fy, z któ rà ka ka du kra sno g∏o wa jest bli -
sko spo krew nio na. M∏o de sà po dob ne do sa -
micz ki, jed nak sam czy ki ma jà na g∏ów ce lek -
kie Êla dy czer wo ne go. Do ro s∏e upie rze -
nie osià ga jà w wie ku 3-4 lat.

Pa pu gi te za miesz ku jà po ∏u dnio wo -
-wschod nià Au stra li´ oraz pó∏ noc nà Ta sma -
ni´. Ga tu nek ten zo sta∏ in tro du ko wa -
ny na Wy spie Kan gu rzej i w po ∏u dnio wej Au -
stra lii.

Ka ka du kra sno g∏o we naj ch´t niej prze by -
wa jà w gór skich la sach i za le sio nych do li -
nach przy le g∏ych do nad brze˝ nych rów -
nin. Mo˝ na je spo tkaç tak ̋ e w sub al pej -
skich la sach Ênie˝ nych eu ka lip tu sów (Eu ca lyp -
tus pau ci flo ra), po ∏o ̋ o nych na wet po wy -
˝ej 2000 m n.p.m. W zi mie, aby unik nàç trud -
nych wa run ków pa nu jà cych o tej po rze ro -
ku na tych wy so ko Êciach, scho dzà ni -

˝ej, do otwar tych la sów, ogro dów i par -
ków. W okre sie l´ go wym prze by wa jà w pa -
rach lub grup kach ro dzin nych, po -
za tym okre sem ∏à czà si´ w nie wiel kie sta da.

Pta ki te ˝y jà na drze wach. Na zie mi´ scho -
dzà bar dzo rzad ko, w za sa dzie tyl -
ko po to, aby za spo ko iç pra gnie nie. ˚y -
wià si´ g∏ów nie na sio na mi eu ka lip tu sów i aka -
cji, a tak ̋ e ja go da mi, owo ca mi, orze cha -
mi oraz in sek ta mi i ich lar wa mi. Ma ∏a grup -
ka ka ka du co dzien nie wra ca na to sa mo drze -
wo lub w to sa mo miej sce, do pó -
ki jest tam po ̋ y wie nie. W cza sie, kie dy pa pu -
gi si´ po ̋ y wia jà, mo˝ na po dejÊç bar dzo bli -
sko, nie sà p∏o chli we. Za nie po ko jo ne naj cz´ -
Êciej je dy nie wdra pu jà si´ wy ̋ ej, ewen tu al -
nie prze la tu jà na sà sied nie drze wo. Stad -
ko po tra fi si´ jed nak po de rwaç do lo -
tu bez wy raê nej przy czy ny. Pa pu gi krà ̋ à wte -
dy nad oko li cà z g∏o Ênym krzy -
kiem, po czym zla tu jà na to sa mo drze -
wo. W cza sie opa dów desz czu lub Ênie gu pa -
pu gi cz´ sto la ta jà, za ta cza jàc kr´ gi nad drze -
wa mi i co ja kiÊ czas nur ku jàc po mi´ dzy ni -
mi. W le cie, w naj -go r´t szych go dzi -
nach dnia, po tra fià wie le cza su prze sie -
dzieç bez ru chu lub czysz czàc si´ wza jem nie.

Ka ka du kra sno g∏o wa jest ga tun kiem ni˝ sze -
go ry zy ka (Le ast Con cern – LC – na Czer wo -
nej Li Êcie IUCN). Jej po pu la cj´ sza cu -
je si´ na 20 000 osob ni ków. W Au stra lii trak -
to wa na jest ja ko ga tu nek za gro ̋ o ny. Jed -
nym z jej g∏ów nych za gro ̋ eƒ jest de gra da -
cja Êro do wi ska. Wy ci na si´ sta re, du ̋ e drze -
wa eu ka lip tu so we, aby zro biç miej sce na pa -
stwi ska, co po wo du je kur cze nie si´ ob sza -
rów na da jà cych si´ na l´ gi dla te go ga tun -
ku oraz zmniej sza nie si´ do st´p no Êci po ̋ y -
wie nia. Nie któ re po pu la cje ka ka du kra sno g∏o -
wej po tra fi ∏y prze sta wiç si´ na in tro du ko wa -
ne g∏o gi. Ob ser wo wa no doÊç cie ka we za cho -
wa nia zwià za ne z po ̋ y wia niem si´ na krza -
kach g∏o gu. Stad ka ro dzi ców z m∏o dy mi przy -
la ty wa ∏y z gór i za trzy my wa ∏y si´ na wy so -
kich drze wach eu ka lip tu so wych, po czym ro -
dzi ce zla ty wa li ni ̋ ej na krze wy, a m∏o de cze -
ka ∏y na drze wach. Do pie ro po kil -
ku dniach m∏o de le cia ∏y za ro dzi ca mi w ni˝ -
sze par tie ro Êlin no Êci.

Na nie któ rych ob sza rach za gro ̋ e -
niem jest cir ko wi rus, na za ka ̋ e nie któ -
rym pa pu gi te wy ka zu jà zwi´k sza jà cà si´ po -
dat noÊç. Pro ble mem mo gà oka zaç si´ tak -
˝e zmia ny kli ma tycz ne, któ re mo -
gà mieç wp∏yw na pre fe ro wa ny przez ten ga -
tu nek ch∏od ny ha bi tat. Au stra lij skie mi ni ster -
stwo zaj mu jà ce si´ m.in. ochro nà Êro do wi -
ska opra co wa ∏o stra te gi´ ochro ny te go ga -
tun ku, a tak ̋ e pla ny po zna nia je go do k∏ad ne -
go sta tu su.

Jest to ga tu nek rzad ki w ho dow lach. Wy -
ma ga doÊç spe cy ficz nych wa run -
ków (m.in. spe cjal ne go po ̋ y wie nia, in ne -
go ni˝ pozosta∏e ka ka du, oraz du ̋ ych wo -
lier), co czy ni je go pra wi d∏o wà ho dow l´ bar -
dzo trud nà. W do mach pa pu gi te wy ka zu -
jà ten den cj´ do sku ba nia si´, lu bià si´ ba -
wiç, ale sà bar dzo nisz czy ciel skie.
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