
O

60maj/czerwiec 2008

ptaki egzotyczne

Od na le zie nie w Ko lum bii przez gru py
ba daw cze Fun da cji NGO oraz Pro Aves
osob ni ków na le ̋ à cych do gi nà ce go

ga tun ku ru do ster ki Tod da (Pyr r hu ra ca eru -
le iceps pant chen koi) zo sta ∏o udo ku men to -
wa ne fo to gra ficz nie. Ta cha rak te ry stycz na
pa pu ga, opi sa na w 1974 ro ku przez Tod da,
swo jà dru gà an giel skà na zw´ za wdzi´ cza
re gio no wi Pe rijá, w któ rym stwier dzo no
jej obec noÊç po raz pierw szy. Na zdj´ ciu
wi daç wy raê nie nie bie ski kark oraz bia ∏à
pierÊ, któ re sà cha rak te ry stycz ne dla do ro -
s∏e go pta ka. Do nie daw na Pyr r hu ra ca eru le -
iceps uwa ̋ a na by ∏a za pod ga tu nek ru do -
ster ki barw nej (Pyr r hu ra pic ta) i do pie ro
ostat nio zo sta ∏a wy dzie lo na ja ko od r´b ny
ga tu nek dzi´ ki pra com Jo seph’a i Stoc -
kwell’a. Au to rzy ci stwier dzi li tak ̋ e, ˝e
mo ̋ e ona wy st´ po waç na po ∏u dnie od
swo je go do tych czas stwier dzo ne go za si´ -
gu, czy li na po ∏u dnie od Sier ra de Pe rijá, do
pó∏ noc nej kra w´ dzi An dów w Ko lum bii.

W rze czy wi sto Êci pra wie nic nie wia do -
mo o tym ga tun ku. Nie zna ny jest tak ̋ e je -
go sta tus na wol no Êci. Jed nak w Êwie tle
po sia da nej wie dzy o po st´ pu jà cej de gra -
da cji wil got nych la sów ro snà cych po mi´ -
dzy 400 a 2 tys. me trów, któ re sta no wià
praw do po dob nie pre fe ro wa ne sie dli sko,
uza sad nio ne sta jà si´ oba wy o przy sz∏oÊç
te go ga tun ku. Z ana liz Fun da cji Pro Aves
wy ni ka, ˝e ta ru do ster ka mo ̋ e byç ga tun -
kiem kry tycz nie za gro ̋ o nym, dla te go w∏a -
Ênie roz po cz´ to po szu ki wa nia w ra mach
pro jek tu Pyr r hu ra fi nan so wa ne go przez
Fun da cj´ Lo ro Pa rque.

Po d∏u gich po szu ki wa niach ga tu nek
stwier dzo no na wy so ko Êci 1 tys. me trów,
kil ka go dzin od g∏ów nej dro gi. Zna le zio na
ko lo nia li czy 30-50 osob ni ków, stwier dza -
nych ka˝ do ra zo wo pod czas ko lej nych wy -
praw. Nie ste ty oka zu je si´, ˝e nie jest to
naj lep sza lo ka li za cja, bo po bli scy rol ni cy
re gu lar nie wy kra da jà m∏o de. Z roz mów
z miej sco wy mi wy ni ka, ˝e se zon l´ go wy

ma miej sce od stycz nia do ma ja. Praw do -
po dob nie pta ki te prze by wa jà ca ∏y rok
w tej sa mej oko li cy, dla te go w przy sz∏o Êci

miej sca, gdzie stwier dza no ich obec noÊç,
po win ny byç ob j´ te ochro nà.
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Pierw sze opu bli ko wa ne fo to gra fie 
gi nà ce go pod ga tun ku ru do ster ki 
Tod da

Do ro s∏a rudosterka Todda.

M∏o dy osob nik.

David Waugh


