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P rzed sta wia ny dzi siaj zna czek po -
cho dzi z se rii czte rech znacz ków

z pa pu ga mi wy da nych 13 stycz nia
2001 ro ku w Taj lan dii. Po zo sta ∏e
znacz ki przed sta wi´ za mie siàc. 

Mo dro rzyt ka jest je dy nym ga tun -
kiem ro dza ju Psit ti nus. ¸a ciƒ ska na -
zwa ro dza jo wa po cho dzi od ∏a ciƒ skie -
go s∏o wa Psit ta cus, któ re ozna cza pa -
pu g´, z kon ców kà „-inus”, któ ra ozna -

cza „po dob ny do”, „przy po mi na jà cy”,
zaÊ na zwa ga tun ko wa po cho dzi od
grec kich s∏ów: kyáneos – sta lo wo nie -
bie ski, sta lo wo czar ny, ciem ny, oraz
ourá – ogon. W przy pad ku tej pa pu gi

Kolekcje z papugami

Mo dro rzyt ka 
(Psit ti nus cy anu rus)
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wy ja Ênie nia wy ma ga tak ̋ e pol ska na -
zwa. Sk∏a da si´ ona z dwóch wy ra zów:
mo dry, czy li nie bie ski i rzyç – prze sta -
rza ∏e s∏o wo ozna cza jà ce tyl nà cz´Êç
cia ∏a, po Êlad ki, co u pa pu gi mo˝ na
po ∏à czyç z ku prem.

Mo dro rzyt ka za miesz ku je Taj lan di´,
In do ne zj´, Su ma tr´, Bor neo i nie któ re
oko licz ne wy spy. Wy st´ pu je na doÊç
roz le g∏ym ob sza rze, nie jest jed nak po -
wszech na. W nie któ rych miej scach za -
gro ̋ o na przez de struk cj´ Êro do wi ska
(wy ci na nie la sów). Ga tu nek ten po tra -
fi∏ si´ jed nak przy sto so waç do zmian
na ty le, ˝e praw do po dob nie nie gro zi
mu ca∏ ko wi ta za g∏a da. Lo kal nie jest
te˝ doÊç po pu lar nym pta kiem trzy ma -
nym w do mach, z te go po wo du cz´ sto
m∏o de sà wy cià ga ne z gniazd, do kar -
mia ne i sprze da wa ne. De struk cja Êro -
do wi ska oraz nie le gal ny od∏ów spo wo -
do wa ∏y, ˝e w wie lu miej scach, gdzie

daw niej ga tu nek ten wy st´ po wa∏ po -
wszech nie, ak tu al nie al bo jest za gro ̋ o -
ny, al bo wy mar∏ ca∏ ko wi cie. Ga tu nek
znaj du je si´ na Czer wo nej Li Êcie Za -
gro ̋ o nych Ga tun ków IUCN.

Jest to nie wiel ka (18-22 cm) krót -
ko ogo no wa pa pu ga. Upie rze nie tu ∏o -
wia i skrzy de∏ w prze wa ̋ a jà cej cz´ Êci
jest zie lo ne, sa miec ma sza ro nie bie -
ska wà, a sa mi ca brà zo wa wà g∏o w´. 

Za miesz ku je wszyst kie ro dza je la -
sów ni zin nych, ob sza ry cz´ Êcio wo za -
le sio ne, a tak ̋ e ob sza ry otwar te z izo -
lo wa ny mi grup ka mi drzew do wy so ko -
Êci 1000 me trów. Oka zjo nal nie mo˝ na
jà spo tkaç wy ̋ ej, do wy so ko Êci 1300
me trów. W nie któ rych miej scach przy -
la tu je tak ̋ e na ob sza ry rol ni cze,
zw∏asz cza plan ta cje palm ole istych.

Jest to ga tu nek cz´ Êcio wo no ma -
dycz ny, cz´ Êcio wo po dej mu jà cy se zo -
no we w´ drów ki. Naj cz´ Êciej pa pu gi te

prze by wa jà pa ra mi lub w nie wiel kich
grup kach, po za se zo nem l´ go wym ∏à -
czà si´ w wi´k sze gru py do 15 pta ków.
Pod ko niec se zo nu l´ go we go mo˝ na
spo tkaç du ̋ e gru py m∏o dych pa pug,
któ re wspól nie la ta jà. Gru py ta kie mo -
gà wy rzà dzaç wi´k sze szko dy na plan -
ta cjach. W na tu ral nym Êro do wi sku pa -
pu gi te sà bar dzo trud ne do wy pa trze -
nia, za rów no wÊród li Êci drzew, jak
i tra wy, ich ko lo ry sta no wià bo wiem
do sko na ∏y ka mu fla˝. Mo dro rzyt ka ˝y -
wi si´ przede wszyst kim owo ca mi palm
(doj rza ∏y mi i nie doj rza ∏y mi), fi ga mi,
na sio na mi i kwia ta mi. Gniaz da za k∏a -
da w dziu plach drzew w la sach. 

Spo ty ka na w ho dow lach, jed nak l  ́gi
no to wa ne tyl ko oka zjo nal nie. G∏ów nym
po wo dem sà pro ble my z do bra niem pa -
ry i agre syw noÊç sa mi cy w cza sie l  ́gów.

Jo an na Ka roc ka

74/2006

C i e k a w o s t k i

Biu ro Or ga ni za cyj ne: 
Fun da cja OÊrod ka Edu ka cji Eko lo gicz nej

Ul. Ra szyƒ ska 32/44, 
02-026 War sza wa, 

e -ma il: dzien zie mi@mro ee.pl

DZIE¡ ZIE MI – 23 KWIET NIA 2006 r. 
„RZE KA”

Ser decz nie za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych na Po le Mo ko tow skie w War sza wie,
w nie dzie l´ 23 kwiet nia 2006 r. w go dzi nach 10.00 – 22.00 na Fe styn ob cho dów Dnia Zie mi. W tym

ro ku ha s∏em prze wod nim ob cho dów b´ dzie RZE KA i wszyst ko to, 
co wià ̋ e si´ z tym te ma tem w spo sób bez po Êred ni i po Êred ni. 

WÊród przy go to wa nych atrak cji b´ dzie mo˝ na od wie dziç 
PRE ZEN TA CJ¢ POL SKICH PAR KÓW NA RO DO WYCH, 
skosz to waç wy ro bów re gio nal nych z eks po zy cji za ty tu ∏o wa nej 

PO MI¢ DZY PO LEM A STO ̧ EM, 
czy te˝ zdo byç sa dzon k´ do ogród ka, bio ràc udzia∏ w ak cji 
DRZEW KO ZA SZK¸O, MA KU LA TU R¢ I BA TE RIE. 

Wi´ cej in for ma cji od no Ênie te go rocz nych ob cho dów Dnia Zie mi 
mo˝ na zna leêç na stro nie in ter ne to wej: 

www. dzien zie mi. org. pl 


