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ABC hodowcy

˚y wie nie ar
Co ary je dzà w swo im na tu ral nym Êro do wi sku?

Cz. I

dr n. przyr. Iwo na Pal czew ska

Fot. C. Korkosz

Jo di Gian ni ni z Ma caw So cie ty of Ame ri ca w jed nym ze swo ich ar ty ku ∏ów na pi sa -
∏a, ˝e ary je dzà wszyst ko, w∏àcz nie z me bla mi i ma ∏y mi dzieç mi. To oczy wi -
Êcie ˝art, choç mo ̋ e, gdy by tak by ∏o, ˝y wie nie ar w pol skich wa run kach nie by ∏o -
by tak trud ne?

Ary na le ̋ à do ga tun ków pa pug o bar -
dzo spe cy ficz nych wy ma ga niach ˝y wie nio -
wych. Oczy wi Êcie ary nie sà wy jàt -

kiem, ka˝ dy ga tu nek pa pug ma swo je in dy wi -
du al ne po trze by, dla te go za wsze iry tu -
je mnie wi dok opa ko wa nia mie szan ki zia -
ren czy gra nu la tu, na któ rym sà obok sie bie ob -
raz ki ˝a ko, ama zon ki i ary lub jest na pi sa -
ne: „dla Êred nich pa pug”, „dla du ̋ ych pa pug” itp.

Ary to gru pa spo krew nio nych ze so bà ga -
tun ków pa pug, na le ̋ à cych do 6 ro dza jów: ro -
dzaj Ano dor hyn chus, li czà cy dwa wspó∏ cze -
Ênie ˝y jà ce ga tun ki: naj wi´k szà z ar i z pa -
pug w ogó le, li czà cà pra wie metr d∏u go -
Êci, ar´ hia cyn to wà (Ano dor hyn chus hy acin thi -
nus) oraz po dob nà do niej, znaj du jà -
cà si´ na gra ni cy wy t´ pie nia, ar´ b∏´ kit nà (Ano -
dor hyn chus le ari); trzy ro dza je za wie ra jà ce tyl -

ko po jed nym ga tun ku – ro dzaj Cy anop sit -
ta z arà mo drà (Cy anop sit ta spi xii), za li cza -
nà do ga tun ków kry tycz nie za gro ̋ o nych wy -
mar ciem, ro dzaj Diop sit ta ca z naj mniej -
szà z ar, arà epo le to wà (Diop sit ta ca no bi -
lis) i ro dzaj Or thop sit ta ca z nie wie le wi´k -
szà arà ˝ó∏ to li cà (Or thop sit ta ca ma ni la ta); ro -
dzaj Pri mo lius (do 2001 ro ku obo wià zy wa -
∏a na zwa Pro pyr r hu ra) z ma ∏o zna ny mi ga tun -
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ka mi: sto sun ko wo licz nà arà ̋ ó∏ to szy jà (Pri mo -
lius au ri col lis), arà nie bie sko g∏o wà (Pri mo -
lius co ulo ni) oraz co raz rzad szà arà ma ra ka -
na (Pri mo lius ma ra ca na); i oczy wi Êcie ro -
dzaj Ara, od któ re go na zw´ w j´ zy ku pol -
skim wzi´ ∏a ca ∏a gru pa ga tun ków tych pa -
pug. Do cza sów wspó∏ cze snych do ̋ y ∏o 8 ga -
tun ków z ro dza ju Ara, m.in. naj pow szech -
niej chy ba zna ne i jesz cze doÊç licz ne w na tu -
rze: ara rau na (Ara ara rau na), ara ˝ó∏ to skrzy -
d∏a (Ara ma cao), ara zie lo no skrzy d∏a (Ara chlo -
rop te rus), ara kasz ta no wo czel na (Ara se ve -
rus), za gro ̋ o ne wy gi ni´ ciem: ara oliw ko -
wa (Ara am bi gu us), ara zie lo na (Ara mi li ta -
ris) i ara ró ̋ o wo oka (Ara ru bro ge nys) oraz kry -
tycz nie za gro ̋ o na ara sza fi ro wa (Ara glau co gu -
la ris), któ rej po pu la cja naj praw do po dob -
niej nie prze kra cza 200-250 osob ni -
ków. W su mie ˝y je na Êwie cie 16 ga tun ków ar.

By po znaç zwy cza je ˝y wie nio we pta -
ków, naj le piej przyj rzeç si´ ich ˝y ciu w Êro -
do wi sku na tu ral nym. Ary, choç wszyst kie za -
miesz ku jà po dob ny bio top – ko ro -
ny drzew la sów desz czo wych Ame ry ki Po ∏u -
dnio wej – wy kszta∏ ci ∏y co naj mniej trzy od -
mien ne stra te gie ˝y wie nio we. Dzi´ ki te -
mu, za miesz ku jàc ten sam ob szar geo gra ficz -
ny, zaj mu jà ró˝ ne ni sze eko lo gicz ne i nie kon -
ku ru jà ze so bà o po ̋ y wie nie.

Naj bar dziej skraj nym przy k∏a dem stra te -
gii ˝y wie nio wej wÊród ar jest bar dzo wà -
ska spe cja li za cja, wy st´ pu jà ca m.in. u ary b∏´ -
kit nej, hia cyn to wej i ˝ó∏ to li cej. W Êro do wi -
sku na tu ral nym 90% die ty ary b∏´ kit nej sta -
no wià owo ce pal my Sy agrus co ro na ta, zwa -
nej li cu ri. Owo ce te, wiel ko Êci Êliw ki mi ra bel -
ki, przy po mi na jà mi nia tu ro we ko ko sy. Ro -
snà w gro nach, ma jà w∏ók ni stà zie lo nà os∏on -
k´, a w Êrod ku tkwi „pest ka” wiel ko Êci orze -
cha la sko we go o bar dzo gru bej i twar dej sko -
ru pie. Os∏on ka jest bar dzo bo ga ta w be ta -ka -
ro ten, czy li pro wi ta mi n´ A, zaÊ jà dro orze -
cha to „bom ba ka lo rycz na” (527 kcal/ 100 g),
sk∏a da jà ca si´ w 50% z t∏usz czu, w 12% z bia∏ -
ka i za le d wie w 10% z w´ glo wo da -
nów. T∏uszcz orze chów li cu ri to
w 80% t∏uszcz na sy co ny.

Ary hia cyn to we, choç tak ̋ e pra wie wy -
∏àcz nie ˝y wià si´ owo ca -
mi palm, nie sà tak wy spe cja li zo wa ne. Ich die -
ta sk∏a da si´ g∏ów nie z 4 ro dza jów orze -
chów: acu ri (At ta lea pha le ra ta lub Sche -
elea sp.), bo ca iu va (Acro co mia acu le ata), ba -
bas su (Or bi gnia mar tia na) i ca ran da (Co per ni -
cia al ba). Naj rza dziej zja da ne sà ca ran -
da, bo sà zbyt w∏ók ni ste oraz ba bas su, naj -

praw do po dob niej dla te go, ˝e za wie ra -
jà tzw. go itro ge ny – zwiàz ki che micz ne nie -
zdro we dla tar czy cy, a tak ̋ e sà zbyt du ̋ e na -
wet dla dzio ba naj wi´k szej z ar. Ary hia cyn to -
we cz´ sto scho dzà na zie mi´ i ˝e ru -
jà wÊród opa d∏ych owo ców.

Ara oliw ko wa przy j´ ∏a jesz cze in nà stra te -
gi´. W Ko sta ry ce pa pu gi te uza le˝ nio -
ne sà nie mal wy ∏àcz nie od drzew Dip te -
ryx pa na men sis, ˝y wià si´ ich owo ca mi, mi -
gru jà wraz z asyn chro nicz nym ich doj rze wa -

niem w ró˝ nych re jo nach, gniaz du -
jà w ich dziu plach. Na to miast po pu la -
cja ekwa dor ska gniaz du je w mar -
twych pniach drze wa Ca va nil le sia plan ta ni fo -
lia, a jed na z par tych pa pug, ob ser wo wa -
na w Ekwa do rze, ˝y-wi ∏a si´ pra wie wy ∏àcz -
nie... stor czy ka mi. Ary te je dzà rów -
nie˝ orze chy pal my ma qu enque (So cra -
tea exhor ri za) oraz  na sio na drzew Sa co glot -
tis tri cho gy na i Le cy this am pla, któ re go mi -
secz ko wa te owoc nie, o Êred ni cy 20 cm, mo -
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Die t´ ar b∏´ kit nych w 90% sta no wià owo ce pal my li cu ri. O ich ˝y wie niu w na tu rze i pro ble mach
z nim zwià za nych opu bli ko wa li Êmy w nu me rze 3/2007 „Wo lie ry” ar ty ku∏ na pi sa ny przez Da vi da 
Wau gha z Fun da cji Lo ro Pa rque. Fot. Karl-Heinz Lambert

Ro la glin ki zja da nej przez ary na dal nie jest do koƒ ca wy ja Ênio na. 
Fot. To masz Ty ra no wicz (www. pl -TV. com).



gà s∏u ̋ yç za ca∏ kiem po jem ne na czyn ka.
Naj bar dziej skraj nà stra te gi´ spe cja li za -

cji przy j´ ∏a jed na z naj mniej szych ar, ara ˝ó∏ -
to li ca – 96% jej die ty sta no wià owo ce pal -
my Mau ri tia fle xu osa, zwa nej bu ri ti. So czy -
ste jà dra tych orze chów, o kon sy sten cji su ro -
we go ziem nia ka, za wie ra jà bar dzo ma -
∏o t∏usz czu, bo za le d wie 4,5%, a za to du -
˝o w´ glo wo da nów. Olej z tych orze -
chów sk∏a da si´ z t∏usz czów na sy co -
nych i nie na sy co nych w pro por cji 1: 3, za -
wie ra du ̋ o wi ta mi ny E i ma nie zwy k∏y czer -
wo no -po ma raƒ czo wy ko lor, któ ry za wdzi´ -
cza ol brzy miej za war to Êci ka ro te no -
idów (1700 ppm, czy li 30 ra zy wi´ -
cej ni˝ w mar chew ce!). Ary ˝ó∏ to li ce nie tyl -
ko od ̋ y wia jà si´ pra wie wy ∏àcz nie orze cha -
mi pal my bu ri ti, ale tak ̋ e gniaz du jà gro mad -
nie w spróch nia ∏ych pniach tych drzew. Je ̋ e -
li do tak spe cy ficz nej die ty do daç nie zwy -
k∏e za cho wa nia spo ∏ecz ne i bar dzo wra˝ li -
wà psy chi k´ tych pa pug, po dat -
noÊç na stres, trze ba przy znaç, ˝e stwo rze -
nie opty mal nych wa run ków dla ho dow li te -
go ga tun ku w wa run kach sztucz nych jest jed -
nym z naj wi´k szych wy zwaƒ dla ho dow cy.

Sà wÊród ar ga tun ki mniej „wy brzy dza jà -
ce” na je dze nie. Na le ̋ à do nich na przy -
k∏ad ara rau na i ara zie lo na. Ich die ta jest du -
˝o bar dziej zró˝ ni co wa na, bar dziej przy po -
mi na to, co so bie wy obra ̋ a prze ci´t ny opie -
kun pa pu gi: owo ce, zie lo ne cz´ Êci ro -
Êlin, pàcz ki, kwia ty, na sio na, cza sa mi t∏u -
sta lar wa, ale i tu udzia∏ orze chów o du ̋ ej za -
war to Êci t∏usz czów na sy co nych jest spo -
ro wi´k szy ni˝ np. u ama zo nek.

Ostat nià gru pà ar sà ga tun ki, któ re mo˝ -
na okre Êliç ja ko owo co ̋ er ne. Na le -
˝y do nich na przy k∏ad ara sza fi ro wa, któ -
rej g∏ów ne po ̋ y wie nie sta no wià mi´k kie owo -
ce palm At ta lea pha le ra ta, Acro co mia to -
lai i Sche elea prin ceps, ara zie lo no skrzy -
d∏a czy ma leƒ ka ara epo le to wa, któ rà cz´ -
sto mo˝ na spo tkaç ˝e ru jà cà na owo cach pal -
my Acro co mia acu le ata. Owo ce tej pal my ce -
nio ne sà tak ̋ e przez lu dzi, któ rzy p´ -
dzà z nich al ko hol zwa ny coy ol. Po dob -
no po wy pi ciu du ̋ ej ilo Êci coyl i wy trzeê wie -
niu, na wet po dwóch czy trzech dniach, wy -
star czy po staç tro ch´ w s∏oƒ -
cu i znów si´ jest pi ja nym. Ary oczy wi Êcie je -
dzà wy ∏àcz nie Êwie ̋ ut kie, nie sfer men to wa -
ne owo ce pro sto z drze wa.

Ro la gli ny z kli fów nad rzecz nych, zja da -
nej przez ary i in ne pa pu gi pod czas co dzien -
nych, gro mad nych se sji, po zo sta je na dal za -

gad kà. Za cho wa nie pa pug wska zu je, ˝e spo -
˝y wa nie glin ki pe∏ ni wa˝ nà funk cj´ w ich fi zjo -
lo gii. Jed nak nie wszyst kie po pu la cje ar je -
dzà glin k´, nie jest wi´c ona nie zb´d na do ˝y -
cia. Po ten cjal na ro la glin ki jest dwo ja ka, wià -
˝e ona tok sy ny ro Êlin ne w prze wo dzie po kar -
mo wym, unie mo˝ li wia jàc ich ab sorp cj´ i za -
tru cie or ga ni zmu pta ka, i sta no wi êró -
d∏o sk∏ad ni ków mi ne ral nych, g∏ów nie so -
du. Ba da nia ar zie lo no skrzy d∏ych i ̋ ó∏ to skrzy -
d∏ych z Tam bo pa ta w Pe ru wy ka za ∏y, ˝e glin -
kà kar mio ne sà ju˝ pi skl´ ta, co wi´ -
cej, przede wszyst kim te naj m∏od -
sze. Do 30 dnia ˝y cia wo la wszyst kich ba da -
nych pi sklàt za wie ra ∏y glin k´, mi´ -

dzy 30 a 50 dniem – zna le zio no jà tyl -
ko u 1/3, a po 50 dniu – u co dzie sià te go.

Zja da nie glin ki nie jest je dy nà rze czà w ˝y -
ciu dzi kich ar, któ ra sta no wi dla lu dzi za gad -
k´. Ba da nia bio lo gii pa pug w ich na tu ral -
nym Êro do wi sku sà pro wa dzo ne od nie daw -
na. Byç mo ̋ e jest to ostat ni mo ment, by ta -
kie ba da nia by ∏y mo˝ li we do prze pro wa dze -
nia – je ̋ e li de gra da cja na tu ral ne go Êro do wi -
ska ar b´ dzie po st´ po waç w do tych cza so -
wym tem pie, je dy nà szan sà utrzy ma nia ga -
tun ku przy ˝y ciu sta nie si´ ho dow la w wa -
run kach sztucz nych, w ce lu póê niej szej re in -
tro duk cji. Tyl ko czy b´ dzie go gdzie in tro du -
ko waç?
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Ary zie lo ne i ara rau ny ma jà bar dziej uroz ma ico nà die t´ w na tu rze, za tem ∏a twiej im stwo rzyç opty mal -
ne wa run ki ho dow li ni˝ in nym arom.

Fot. A. Dzia∏owski

Fot. A. Kruszewicz


