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ptaki egzotyczne

ZZpo da nej przez en cy klo pe di´ de fi ni cji
zwie rz´ cia to wa rzy szà ce go wy ni ka, ˝e
jest to ka˝ de zwie rz´ (w tym ptak)

udo mo wio ne lub oswo jo ne, utrzy my wa ne
przez cz∏o wie ka do to wa rzy stwa lub dla
przy jem no Êci. Pa pu gi, w wi´k szo Êci d∏u go
˝y jà ce, ze swo im pi´k nym upie rze niem
i to wa rzy skim cha rak te rem nie wàt pli wie
sà do sko na ∏y mi zwie rz´ ta mi to wa rzy szà -
cy mi. Po sia da nie pa pu gi lub, jak wo là in ni,
˝y cie z pa pu gà wy ma ga od opie ku na pe∏ -
ne go za an ga ̋ o wa nia, aby ptak ˝y∏ w zdro -
wiu d∏u go i szcz´ Êli wie. Nie ste ty, wcià˝
zda rza jà si´ przy pad ki, kie dy ptak jest ni -
czym in nym jak cz´ Êcià wy stro ju miesz ka -
nia. Gdy jest trak to wa ny jak przed miot,
nie ma szans za spo ko iç swo ich pod sta wo -
wych po trzeb i wte dy prze sta je byç na -
szym to wa rzy szem. Czym lub kim w ta -
kim ra zie sà prze trzy my wa ne w z∏ych 
wa run kach pa pu gi? Z pew no Êcià nie sà
zwie rz´ ta mi to wa rzy szà cy mi. Ten ar ty ku∏
ma na ce lu po ka za nie, jak cz´ sto nie od -
wza jem nia my te go, co otrzy mu je my od
˝y jà cych w na szym to wa rzy stwie pa pug.
Chce my te˝ zwró ciç uwa g´ na to, ˝e 
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cz´ sto pta ki, któ re ska za ne sà póê niej na
we ge ta cj´, po zy ski wa ne sà wprost z ich
Êro do wi ska na tu ral ne go, przy czy nia jàc si´
tym do spad ku li czeb no Êci po pu la cji i za -
gro ̋ e nia ga tun ku. 

Na po czàt ku za po znaj my si´ z mo de lo -
wym przy k∏a dem ta kiej sy tu acji, któ ry ma
miej sce na wy spie Mar ga ri ta w We ne zu eli.
Nie przy pad ko wo wy bra ∏em t´ w∏a Ênie lo -
ka li za cj´, cho cia˝ po dob ne rze czy dzie jà
si´ na ca ∏ym Êwie cie. W∏a Ênie tam mo˝ na
spo tkaç lu dzi, któ rzy utrzy mu jà w tra gicz -
nych wa run kach po zy ska ne z wol no Êci pa -
pu gi. Ale, co gor sza, nie wy ni ka to z ce lo we -
go okru cieƒ stwa, ale z tra dy cji, norm mo ral -
nych oraz zwy k∏ej nie Êwia do mo Êci. Wy sp´
t´ za miesz ku jà ama zon ki we ne zu el skie
(Ama zo na bar ba den sis) oraz en de micz ny
pod ga tu nek ko nu ry nie bie sko czel nej (Ara -
tin ga acu ti cau da ta neo xe na). Oby dwie po -
pu la cje za gro ̋ o ne sà wy gi ni´ ciem, dla te go
Fun da cja Lo ro Pa rque, w po ro zu mie niu
z lo kal nà po za rzà do wà or ga ni za cjà Pro vi -
ta, usta no wi ∏a pro gram ochron ny. Zna czà -
cà cz´Êç dzia ∏aƒ sta no wi ak cja edu ka cyj na,
któ ra ma na ce lu uÊwia do mie nie miesz -
kaƒ com, ˝e oby dwie po pu la cje sà sym bo -
lem ich na tu ral ne go dzie dzic twa i wy ma -
ga jà ochro ny, a co za tym idzie, zmia ny 
lo kal nych zwy cza jów. Te re ny zaj mo wa ne
przez ama zon ki obej mu jà su che la sy ota -
cza jà ce za to k´ Ma ca nao na za cho dzie wy -
spy. Ko nu ry za si´g swo je go wy st´ po wa nia
ogra ni cza jà do ma ∏ych ob sza rów w la sach
na mo rzy no wych na za cho dzie oraz wi´k -
sze go ob sza ru, tak ̋ e w le sie na mo rzy no -
wym oto czo nym ochro nà, w gra ni cach
Par ku Na ro do we go La Re stin ga Lo go on.
Po mi mo i˝ wy mie nio ne sie dli ska sà w stre -
fach chro nio nych, wcià˝ do cho dzi do nie -
po ko je nia pta ków i nisz cze nia ich Êro do -
wi ska na tu ral ne go. 

Jed nak, wbrew po zo rom, to nie nisz -
cze nie ob sza rów wy st´ po wa nia jest g∏ów -
nym po wo dem za stra sza jà ce go spad ku 
li czeb no Êci po pu la cji tych pa pug. Naj wi´k -
sze stra ty po wo du je wy bie ra nie pi sklàt
i ich sprze da˝. Or ga ni za cja Pro vi ta, zna jàc
ska l´ pro ble mu, ja ko prio ry tet wska za ∏a
ochro n´ gniazd. Miej sco wi k∏u sow ni cy do -
ko nu jà kra dzie ̋ y pi sklàt no cà, dla te go po -
wsta∏ pro jekt, w ra mach któ re go pi skl´ ta
usu wa ne sà z gniazd o zmro ku i prze -
miesz cza ne do bez piecz ne go miej sca,
a o Êwi cie pod k∏a da ne z po wro tem. Spo -
sób ten oka za∏ si´ ry zy kow ny, i to nie dla

Zdrowy l´g amazonek (A. bar ba den sis) z szansà na pomyÊlne opuszczenie gniazda.
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pi sklàt. W ze sz∏ym ro ku do sz∏o do na pa du
z bro nià na miej sce noc ne go prze cho wy -
wa nia pi sklàt.

Po mi mo i˝ pod bie ra nie pi sklàt z gniazd
jest nie le gal ne, prze trzy my wa nie tych pta -
ków w do mach jest g∏´ bo ko za ko rze nio ne
w tra dy cji, wi´c zwal cza nie te go pro ce de -
ru jest trud ne i cza so ch∏on ne. M∏o dzi
ch∏op cy uczà si´ k∏u sow nic twa od star -
szych m´˝ czyzn, dla te go dzia ∏a nia sku pia jà
si´ na edu ka cji w∏a Ênie tej gru py. W przy -
sz∏o Êci pod j´ te zo sta nà dzia ∏a nia ma jà ce 
na ce lu re je stra cj´ ju˝ prze trzy my wa nych
pa pug, co po zwo li kon tro lo waç ska l´ pro -
ce de ru i mo ni to ro waç na p∏yw m∏o dych
pta ków. Bar dzo wa˝ na jest tak ̋ e edu ka cja
lu dzi i uÊwia da mia nie im, ˝e pta ki ma jà po -
trze by i ˝e po za pew nie niu im do brych
wa run ków, ma jà one szan s´ ˝yç d∏u ̋ ej
i przy no siç opie ku nom wi´ cej ra do Êci.
W ten aspekt ak cji za an ga ̋ o wa ∏a si´ w ze -
sz∏ym ro ku le karz we te ry na rii Mar Car ra sco
Muñoz. Sta ra ∏a si´ ona do ko naç prze glà du
sta nu zdro wia i wa run ków by to wych obu
ga tun ków pa pug. Ta kie dzia ∏a nia na po ty ka -
jà jed nak na du ̋ y opór, bo wiem utrzy my -
wa nie pta ków jest ofi cjal nie nie le gal ne
i cz´ sto zda rza jà si´ sy tu acje, ̋ e do mow ni -
cy za kli na jà si´ na wszyst kie Êwi´ to Êci, i˝
nie ma jà w do mu pa pu gi, a w tym sa mym
cza sie z po dwór ka do bie ga g∏os pta ka. Po -
mi mo pi´ trzà cych si´ trud no Êci uda ∏o si´
ze braç pew nà iloÊç in for ma cji. Ba da nia
prze pro wa dzo no na za cho dzie wy spy, bo
tam w∏a Ênie wy st´ pu jà obie po pu la cje.
W sied miu ob j´ tych ba da nia mi ob sza rach
stwier dzo no w do mo stwach obec noÊç za -
le d wie 15 ko nur i a˝ 253 ama zo nek. Prze -
wa ga tych dru gich wy ni ka praw do po dob -
nie z te go, ˝e sà one cie ka wiej ubar wio ne
i wy ka zu jà nie zwy k∏y ta lent do po wta rza -
nia s∏ów. Trze ba te˝ wziàç po praw k´ na
to, ˝e wie le osób nie wspó∏ pra co wa ∏o,
wi´c da ne przed sta wia jà ra czej za ni ̋ o nà
ska l´ zja wi ska. 

Spo Êród ama zo nek 49% znaj do wa ∏o si´
w mie Êcie Bo ca del Rio. W 70% do mostw
prze trzy my wa ny by∏ tyl ko je den ptak,
a mak sy mal na ich licz ba wy no si ∏a szeÊç
i do ty czy ∏a dwóch go spo darstw. G∏ów nym
êró d∏em ama zo nek by ∏a wy spa Mar ga ri ta,
dru gim wy spa La Bla nqu il la. Do wo dem na
g∏´ bo ko za ko rze nio nà tra dy cj´ jest to, ˝e
w 64% przy pad ków pa pu gi tra fi ∏y do do -
mostw ja ko pre zen ty, w po zo sta ∏ych przy -
pad kach po cho dzi ∏y z han dlu. Tyl ko dwa Oswojone papugi (A. bar ba den sis) zjadajà odpady kukurydzy w kuchni.

Ta klatka jest o wiele za ma∏a.

M∏odzi mi∏oÊnicy przyrody. Dzieci szkolne na wycieczce przyrodniczej w „PRO VI TA”
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ra zy by ∏o ina czej. Raz w∏a Êci ciel w∏a sno -
r´cz nie po zy ska∏ pi skl´, dru gi raz pa pu ga
sa ma wle cia ∏a do do mu. Praw do po dob nie
by∏ to oswo jo ny osob nik, któ ry ko muÊ
uciek∏. W 59% tra fia jà ce do do mów pa pu -
gi by ∏y osob ni ka mi m∏o dy mi, a w 27% pi -
skl´ ta mi pu cho wy mi. Nie uda ∏o si´ okre -
Êliç, ja ki jest pro cent Êmier tel no Êci, jed nak
wie le fak tów wska zu je na to, ˝e jest on
du ̋ y. Okre Êlo no za to wiek ama zo nek:
37% osob ni ków by ∏o w wie ku od 4 do
7 lat, 34% mia ∏o mniej ni˝ 3 la ta, a za le d -
wie 13,7% prze kro czy ∏o 15 lat. Roz k∏ad
wie ko wy pta ków mo ̋ e su ge ro waç na ra -
sta nie w ostat nich la tach pro ce de ru wy -
kra da nia pi sklàt oraz te go, ˝e nie wiel ki
pro cent pta ków do ̋ y wa s´ dzi we go wie -
ku, na co nie wàt pli wie ma jà wp∏yw z∏e wa -
run ki by to we oraz z∏a die ta. Oko ∏o 52%
pta ków la ta ∏o wol no po do mu, ale mia ∏y
one ru ty no wo pod ci na ne pió ra, 10% by ∏o

przy wià za nych do ˝er dzi lub in ne go miej -
sca od po czyn ku, 39% trzy ma no w klat -
kach, z cze go w 49% przy pad ków klat ki
by ∏y za ma ∏e i nie od po wied nio przy sto so -
wa ne. Po ra ̋ a∏ tak ̋ e dra stycz nie ni ski po -
ziom hi gie ny. W ta kich wa run kach nie ma
mo wy o pra wi d∏o wym roz wo ju i utrzy my -
wa niu do brej kon dy cji. Ana li zu jàc die t´,
oka za ∏o si´, ˝e 97,6% pta ków otrzy my -
wa ∏o owo ce, 75% wa rzy wa, 33,6% tak ̋ e
mi´ so, a 37,6% tak ̋ e ry b´. Spo ro pta ków,
bo a˝ 85,8%, otrzy my wa ∏o reszt ki ze sto -
∏u. Te wy ni ki nie sà du ̋ à nie spo dzian kà
i nie trze ba chy ba t∏u ma czyç, ˝e w ta kich
wa run kach nie ma mo wy o zdro wiu, a ju˝
na pew no o do bro sta nie pta ków i mu si si´
to skoƒ czyç tra gicz nie.

Po ra chy ba od nieÊç si´ do po da nej na
po czàt ku de fi ni cji. Czy rze czy wi Êcie, po -
mi mo tych wszyst kich za nie dbaƒ, lu dzie
prze trzy mu jà cy w do mu pa pu gi nie mie li

za spo ko jo nych po trzeb es te tycz nych i nie
czer pa li przy jem no Êci z ob co wa nia z ty mi
pta ka mi? Ta kie py ta nie mo ̋ e z pew no Êcià
za daç so bie Mar Car ra sco Muñoz. Fun da -
cja Lo ro Pa rque b´ dzie kon ty nu owaç
swo je dzia ∏a nia i wspie raç pa nià we te ry -
narz, aby mo˝ li we by ∏o pro wa dze nie tych
nie zwy kle cen nych ba daƒ. Ze bra ne in for -
ma cje po zwo là wy mu siç re je stra cj´ pta -
ków i umo˝ li wià re al nà kon tro l´ sta nu
zdro wia i wa run ków, w ja kich one ˝y jà.
Mo ̋ e z cza sem lu dzie od kry jà, ˝e o wie le
przy jem niej jest ob co waç ze zdro wym
i po god nym pta kiem i za uwa ̋ à, jak wie le
mo gà na tym zy skaç. 

Oka zu je si´, ˝e spa dek li czeb no Êci po -
pu la cji za gro ̋ o nych ga tun ków nie wy ni ka
g∏ów nie z de gra da cji Êro do wi ska na tu ral -
ne go, ale tak ̋ e z sys te ma tycz ne go uszczu -
pla nia ich li czeb no Êci przez lu dzi. Co cie -
ka we, nie wi dzà oni w tym nic z∏e go, wy -
ni ka to bo wiem z ich tra dy cji. Na Êwie cie
ma miej sce wie le po dob nych sy tu acji, kie -
dy do cho dzi do kon flik tu po mi´ dzy lo kal -
nà tra dy cjà, a pro gra ma mi ma jà cy mi na ce -
lu ochro n´ ga tun ku. Ce lem te go ar ty ku ∏u
jest po ka za nie, ˝e ma jà miej sce dzia ∏a nia
na rzecz pa pug, któ re przy no szà re al ne
ko rzy Êci i po wo li zmie nia jà men tal noÊç lu -
dzi, od któ rych prze cie˝ w du ̋ ej mie rze
za le ̋ y dal szy los tych pta ków.

Fot. Arch. Lo ro Pa rque

Papuga w brudnej, zanieczyszczonej klatce.


