
Ama zon ka w le sie desz czo wym
Do ro dza ju ama zon ki (Ama zo na) na le -

˝y 29 ga tun ków pa pug. Wi´k szoÊç z nich za -
miesz ku je wil got ne tro pi kal ne la sy desz czo -
we, a kon kret nie gór ne ich pi´ tro – ko ro -

ny drzew. Tam rów nie˝ zbie ra jà po ̋ y wie -
nie, rzad ko scho dzàc ni ̋ ej i prak tycz -
nie nie scho dzàc na zie mi´. Ty po wym przed -
sta wi cie lem miesz ka nek te go bio to -
pu jest ama zon ka nie bie sko skrzy d∏a (Ama zo -

na vit ta ta). Jest to ga tu nek en de micz ny, kry -
tycz nie za gro ̋ o ny wy gi ni´ ciem, wy st´ pu jà -
cy tyl ko na wy spie Pu er to Ri co, a kon kret -
nie na po wierzch ni 16 km2 (ob -
szar mniej wi´ cej wiel ko Êci Cie cho cin -
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Ama zon ka na die cie
cz. 1

Eko lo gia ˝y wie nia ama zo nek w na tu ral nym Êro do wi sku

Dr n. przyr. Iwo na Pal czew ska

W mo ich po przed nich ar ty ku ∏ach po Êwi´ co -
nych ˝y wie niu ar opi sy wa ∏am spo ty ka -
nà w tej gru pie pa pug wà skà spe cja li za cj´ ˝y wie -
nio wà. Ama zon ki przy j´ ∏y od mien nà stra te -
gi´. O ile wie le ga tun ków ar spe cja li zu je si´ wà -
sko w spo ̋ y wa niu okre Êlo ne go po kar -
mu, np. orze chów jed ne go ga tun ku pal -
my, to ama zon ki sta ra jà si´ wy ko rzy sty -
waç jak naj szer szy wa chlarz do st´p ne go po kar -
mu. Wszyst kie jed nak re pre zen tu jà spój nà „li -
ni´” die te tycz nà, któ ra bar dzo, ale to bar -
dzo przy po mi na lan so wa ne wÊród lu dzi mod -
ne tren dy „zdro we go” ˝y wie nia – die ty we ge ta -
riaƒ skie i ma kro bio tycz ne.
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ka), w Gó rach Lu qu il lo znaj du jà cych si´ w re -
zer wa cie Ca rib be an Na tio nal Fo rest. W ro -
ku 2004 na wol no Êci ˝y ∏o za le d -
wie 30-35 osob ni ków. Jest to i tak du ̋ e osià -
gni´ cie pro gra mów ochro ny ga tun ku, bo -
wiem w 1975 ro ku by ∏o za le d wie 13 osob ni -
ków! Szcze gó ∏o we ba da nia ˝y jà cych na swo -
bo dzie ama zo nek nie bie sko skrzy d∏ych wy -
ka za ∏y, ˝e ich die ta sk∏a da si´ z kwia -
tów (z nek ta rem), owo ców i na sion wiecz -
nie zie lo nych i okre so wo zrzu ca jà cych li -
Êcie drzew, krze wów i pnà czy oraz ko -
ry i war stwy ∏y ka z drzew. Wi´k szoÊç po kar -
mu zbie ra na jest w ko ro nach drzew i sk∏a da -
jà si´ na nià przede wszyst kim mi´ si -
ste owoc nie ota cza jà ce na sio na pal my Pre -
sto ea mon ta na, zie lo ne pest kow ce jed ne -
go z gi gan tów wÊród drzew, do ra sta jà ce -
go do 30 me trów wy so ko Êci Da cry -
odes excel sa, zwa ne go drze wem ter pen ty -
no wym ze wzgl´ du na aro ma tycz nà, pal -
nà ˝y wi c´, któ rà wy ko rzy sty wa no do wy ro -
bu Êwiec oraz krze wu Ma tay ba do min gen -
sis, zwa ne go na Pu er to Ri co z nie zna ne -
go po wo du ne gra lo ra, czy li czar na pa pu -
ga. Uzu pe∏ nia jà jà owo ce drzew i krze -
wów: po ma raƒ czo we ja go dy Rhe edia por to -
ri cen sis, skó rza ste to reb ki za wie ra jà ce okry -
te czer wo nym mià˝ szem na sio na Clu sia gun -
dla chii, ze bra ne w gro na bru nat nor dza we ja -
go dy krze wu Mi co nia sin te ni sii i szorst -
kie jak ma leƒ kie ki wi, ja sno brà zo we owo -
ce en de micz ne go na Pu er to Ri co drze -
wa lub krze wu Marc gra via sin te ni sii, zwa ne -
go po hisz paƒ sku ˝a bià trzci nà. Drze -
wo to do star cza pa pu gom tak ̋ e po ̋ y wie -
nia w po sta ci li Êci, ga ∏à zek i ko ry. Lu bia -
ne sà tak ̋ e owo ce, li Êcie, ga ∏àz ki i ko ra drze -
wa Clu sia gri se ba chia na, kwia ty krze wu Al -
chor nea la ti fo lia, któ re go li Êcie za wie ra jà po -
ten cjal ny lek prze ciw no wo two ro wy, kwia -
ty Ma gno lia splen dens, Mi cro pho lis gar ci nia -
efo lia, kwia ty, ga ∏àz ki i li Êcie pnà cza Pip to car -
pha te tran tha, ko ra krew nia ka ka wy, krze -
wu Psy cho tria ber te ria na oraz pàcz ki i s∏od -
kie na sio na za war te w strà kach drze wa In -
ga ve ra.

In nà ty po wà ama zon kà za miesz ku jà -
cà gór ne pi´ tro tro pi kal ne go la su desz czo -
we go w g∏´ bi là du jest ama zon ka do mi ni kaƒ -
ska (Ama zo na arau sia ca), dzie là ca miej -
sce za miesz ka nia – las desz czo wy po kry wa -
jà cy gó ry w g∏´ bi wy spy Do mi ni ka, z naj -
wi´k szà ama zon kà i jed nà z naj rzad szych pa -
pug Êwia ta – ama zon kà ce sar skà (Ama zo -
na im pe ria lis). Na Êwie cie ˝y je 750-800 ama -

zo nek do mi ni kaƒ skich, a ama zo nek ce sar -
skich na li czo no w 2003 ro ku za le d -
wie 150. O ile ama zon ka ce sar ska za miesz -
ku je szczy ty gór na wy so ko Êci
600-1300 m n.p.m., to ama zon ka do mi ni -
kaƒ ska rzad ko wkra cza na ob sza ry po ∏o ̋ o -
ne wy ̋ ej ni˝ 800 m n.p.m. Ulu bio nym po kar -
mem ama zon ki ce sar skiej sà owo ce i na sio -
na naj po pu lar niej szych drzew la su desz czo -
we go: drze wa Êred nie go pi´ tra Ta pu ra an til -
la na i Li ca nia ter na ten sis, no szà ce go lo kal -
nà na zw´ o groê nym brzmie niu – bo is dia -
ble, czy li dia bel skie drze wo, oraz z wy˝ sze -
go pi´ tra: zie lo ne owo ce Da cry odes excel -
sa, ciem no fio le to we Clu sia ve no sa, brà zo -
we lub ˝ó∏ te skó rza ste owo ce z 1-3 na sio na -
mi w Êrod ku, na le ̋ à ce do Sym pho nia glo bu -
li fe ra oraz owo ce i m∏o de li Êcie gór -
skich palm Eu ter pe do mi ni ca na i Eu ter -
pe glo bo sa. Do dat kiem do ta kiej die -
ty sà sma kiem i wy glà dem przy po mi na jà -
ce czar ne po rzecz ki owo ce lecz ni cze -
go drze wa Si ma ro uba ama ra oraz na le ̋ à ce -
go do ro dzi ny wil czo mle czo wa tych, wy dzie -
la jà ce go bia ∏e mlecz ko i sto so wa ne go na Ka -
ra ibach ja ko afro dy zjak, krze wu Ri che -
ria gran di. Uzu pe∏ nia jà ten ze staw owo -
ce i na sio na in nych krze wów, jak Chi mar r -
his cy mos i Po ute ria pal la dia, a tak ̋ e przy po -
mi na jà ce orzesz ki pi sta cjo we na sio na Ama -
noa ca ri ba ea.

Die ta ama zon ki do mi ni kaƒ skiej jest bo gat -
sza i oprócz wy ̋ ej wy mie nio nych zja -
da ona rów nie˝ zie lo ne owo ce ro Êli ny Cor -
dia el lip ti ca i jej krew nia ka Cor dia la evi ga -

ta oraz strà ki Pi the cel lo bium ju pun ba, drze -
wa o li Êciach przy po mi na jà cych na szà ro bi -
ni´. Ama zon ki do mi ni kaƒ skie je dzà te˝ pàcz -
ki na ner cza za chod nie go (Ana car dium oc ci -
den ta le), z któ re go my, lu dzie, ra czej wo li -
my na sio na, tzw. orze chy ner kow -
ce lub prak tycz nie w Pol sce nie zna ne, czer -
wo ne, zgru bia ∏e osad ni ki kwia to we, któ -
re co praw da sà cierp kie i gorz kie, ale bo ga -
te w ka ro te no idy i po spe cjal nym przy go to -
wa niu mo˝ na z nich ro biç d˝e my lub so -
ki. Ko lej nym da niem na ob fi tym tro pi kal -
nym sto le ama zo nek do mi ni kaƒ -
skich sà owo ce Po ute ria mul ti flo ra, któ re za -
nim doj rze jà, do z∏u dze nia przy po mi na jà nie -
doj rza ∏e, zie lo ne orze chy w∏o skie, ale cien -
ka war stwa s∏od ka we go mià˝ szu kry je kil -
ka pe stek, a po doj rze niu zmie nia ko -
lor na ˝ó∏ ty. W sk∏ad die ty ama zon ki do mi ni -
kaƒ skiej wcho dzà te˝ na sio na drzew i krze -
wów na le ̋ à cych do tej sa mej ro dzi ny co fa -
so la: Or mo sia mo no sper ma, któ rej ja skra -
we, czer wo no -czar ne, b∏ysz czà ce „fa sol -
ki” sà tak pi´k ne, ˝e wy ko rzy sty wa -
ne sà do wy ro bu bi ̋ u te rii 
i Or mo sia kru gii z bia ∏y mi na sio na mi, a tak -
˝e wiel kie brà zo we 
„fa so le” Dus sia mar ti ni cen sis. Me nu uzu pe∏ -
nia jà da nia doÊç ry zy kow ne dla zdro wia: nie -
po zor ne owo ce Bu che na via ca pi ta ta, drze -
wa, któ re go li Êcie za wie ra jà al ka lo idy o w∏a -
Êci wo Êciach cy to tok sycz nych i prze ciw wi ru -
so wych, ba da ne pod kà tem m.in. za sto so -
waƒ w le cze niu za ka ̋ e nia wi ru -
sem HIV, owo ce i pàcz ki Lon cho car -
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pus spp., któ re za wie ra jà tru ci zn´ – ro te -
non, wy ko rzy sty wa ny ja ko eko lo gicz ny in -
sek ty cyd oraz owo ce ostro krze wu Ilex mac -
fa de nii i an tu rium z ro dzi ny ob raz ko wa -
tych, An thu rium sp., krew nych do brze zna -
nych nam tru jà cych ro Êlin ozdob nych.

Nie ste ty ama zon ki do mi ni kaƒ skie nie gar -
dzà rów nie˝ upra wia ny mi przez cz∏o wie -
ka cy tru sa mi, co po wo du je, ˝e sà znie na wi -
dzo ne przez far me rów i nie sprzy ja to re ali -
za cji pro gra mów ochro ny ga tun ku. Ama zon -
ki do mi ni kaƒ skie ˝e ru jà za rów no na szczy -
tach drzew, jak i w Êrod ko wym pi´ trze la -
su. Wi dy wa ne by ∏y tak ̋ e na zie mi, gdzie po -
szu ki wa ∏y m∏o dych p´ dów.

Ama zon ki ce chu je du ̋ a ela stycz noÊç za -
cho waƒ, zdol noÊç do do sto so wa -
nia swej die ty do ak tu al nej po da ̋ y po kar -
mu okre Êlo ne go ro dza ju, zw∏asz -
cza tam, gdzie wa run ki Êro do wi sko we wy ka -
zu jà znacz nà se zo no woÊç. Przy k∏a -
dem jest ama zon ka li lio g∏o wa (Ama zo na fin -
schii), ko lej ny za gro ̋ o ny wy gi ni´ ciem ga tu -
nek za miesz ku jà cy za chod nie wy brze -
˝a Mek sy ku. Ama zon ki te po r´ su chà sp´ -
dza jà u pod nó ̋ a gór, na wy so ko -
Êci 500-1000 m n.p.m., w wil got nych la -
sach cz´ Êcio wo zrzu ca jà cych li Êcie, a z chwi -
là, gdy w su chych la sach nad brze˝ nych na sta -
nie po ra desz czo wa, mi gru jà na od le -
g∏oÊç 30–50 km ku wy brze ̋ om Pa cy fi ku. Ba -
da nia wa run ków ˝y cia po pu la cji ama zo nek li -
lio g∏o wych wy ka za ∏y znacz nà se zo no -
wà zmien noÊç do st´p no Êci po kar -
mu, jak rów nie˝ je go zró˝ ni co wa nie. By wa -
∏y la ta su che i ubo gie w in ne po kar my, w któ -
rych a˝ 60-70% die ty pi sklàt sta no wi ∏y na sio -
na spo krew nio ne go z na szym gra bem drze -
wa Astro nium gra ve olens. Ta ka huÊ taw -
ka wa run ków, w ja kich ˝y jà ama zon ki, wp∏y -
wa rów nie˝ na ich roz ród – w ro -
ku 1999 prze ci´t na pa ra wy pro wa dzi -
∏a 1,3 pi skl´ cia, a w na st´p nym, 2000 ro -
ku, za le d wie 0,3 pi skl´ cia. Da ne te wska zu -
jà, jak ci´˝ kie wa run ki stwa rza ama zon -
kom ta kie se zo no wo zmien ne 
Êro do wi sko. Sied mio let nie ob ser wa cje wy -
ka za ∏y, ˝e na prze ci´t nà pa r´ l´ go wà przy pa -
da rocz nie 2,6 ja ja, ale za le d wie 0,72 usa mo -
dziel nio ne go po tom ka. 

Jesz cze bar dziej za pa lo nym no ma -
dem jest ama zon ka ˝ó∏ to brzu cha (Ama zo -
na xan thops) za miesz ku jà ca bra zy lij ski in te -
rior, gdzie spo tkaç jà mo˝ na za rów -
no na z rzad ka za drze wio nych tra wia -
stych sa wan nach (cer rado), jak i w bu szu po -

ro Êni´ tym cier ni sty mi krze wa mi, w ga -
jach pal mo wych Mau ri tia sp. i w la sach ga le -
rio wych, gdzie ˝y wi si´ owo ca mi i na sio na -
mi drzew Ana car dium, Sa la cia cras si fo -
lia i Astro nium fra xi ni fo lium, pod kra da nie -
doj rza ∏e owo ce gu awa (Psi dium sp.) i sp´ -
dza ca ∏e ty go dnie na plan ta cjach, gdzie doj -
rze wa man go. B´ dàc cià gle w dro -
dze, jest w sta nie wy ko rzy staç ka˝ dà nada -
rza jà cà si´ oka zj´ do zdo by cia po ̋ y wie nia.

Ama zon ka na kak tu sie, czy li ama -
zon ki z ob sza rów pó∏ pu styn nych 

Ist nie jà ga tun ki ama zo nek, któ re za miesz -
ku jà ma ∏o go Êcin ne ob sza ry, w ogó le nie ko ja -
rzà ce si´ ze Êro do wi skiem tro pi kal nych pa -
pug – ska li ste wy sep ki i su che ob sza ry pó∏ pu -
styn ne po kry te su chy mi za ro Êla mi kol cza -
stych krze wów, kak tu sa mi i z rzad ka wi´k -
szy mi drze wa mi wy ra sta jà cy mi na piasz czy -
stej gle bie. Jed nà z nich jest ama zon ka we ne -
zu el ska (Ama zo na bar ba den sis). Cza sa -
mi w Pol sce mia nem ama zon ki we ne zu el -
skiej sà b∏´d nie okre Êla ne ama zon ki mo dro -
bre we (Ama zo na ama zo ni ca), jed -
nak, w prze ci wieƒ stwie do na dal doÊç po -
spo li tej ama zon ki mo dro bre wej, ama zon -
ka we ne zu el ska jest ga tun kiem za gro ̋ o -
nym wy gi ni´ ciem – zo sta ∏o tych pta ków nie -
wie le po nad 2 000. Sà roz sia ne na pó∏ noc -

nych wy brze ̋ ach We ne zu eli, po bli skich wy -
spach Mar ga ri ta, La Bla nqu il la i wy sep -
kach na le ̋ à cych do Pó∏ noc nych An ty li. 

Jak przy sta ∏o na miesz kan k´ kra iny kak tu -
sów, ama zon ka we ne zu el ska ma kak tu -
sy rów nie˝ w swo im ja d∏o spi sie: za rów -
no owo ce, jak i szczy ty m∏o dych p´ dów do -
ra sta jà ce go do 9 me trów wy so ko Êci Le ma -
ire oce reus gri seus, s∏od kie, o czer wo -
nej skór ce i bia ∏ym mià˝ szu owo ce osià ga jà -
ce go 10 m wy so ko Êci Ce reus re pan dus i ma -
∏e, po d∏u˝ ne owo ce wy ra sta jà ce z ce fa -
lium ku li stych kak tu sów z ro dza ju Me lo cac -
tus. Na wy spie Mar ga ri ta ob ser wo wa -
no ama zon ki je dzà ce na sio na, kwia ty, owo -
ce, nek tar i m∏o de p´ dy co naj mniej 5 ga tun -
ków kak tu sów: Rit te ro ce reus gri seus, Sub pi -
lo ce reus re pan dus, Pi lo ce reus la nu gi no -
sus, Me lo cac tus lo be lii i M. ca esius. W se zo -
nie owo ce ce reu sów mo gà sta no wiç g∏ów -
ny po karm ama zo nek, zw∏asz cza owo ce Rit -
te ro ce reus gri seus uwa ̋ a ne sà za kry tycz -
ne ca ∏o rocz ne êró d∏o po kar mu
– tam gdzie nie ma owo cu jà cych kak tu -
sów, nie ma i ama zo nek. Oprócz te go ama -
zon ki te ˝y wià si´ na sio na mi licz nych ro -
Êlin stràcz ko wych – na sio na mi wy ja da ny -
mi ze strà ków bre zyl ki Ca esal pi nia co ria -
ria, Cro ta la ria in ca na, Aca cia tor tu osa, Leu -
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ca ena leu co ce pha la, Pla ty mi scium dia del -
phum, Pi the cel lo bium ungu is -ca ti Pip ta de -
nia fla via i Pi sci dia pi sci pu la czy Pro so pis ju li -
flo ra, któ re za wie ra jà wy jàt ko wo du ̋ o tru -
cizn – in hi bi to rów tryp sy ny i fi to he ma glu ty -
nin. Die t´ uzu pe∏ nia jà: skrzy dla te na sio -
na Bul ne sia ar bo re; strà ki pi´k nie ˝ó∏ to kwit -
nà cej Ta be bu ia chry san tha; kwa Êne owo -
ce ni skie go drze wa lub krze wu Mal pi ghia pu -
ni ci fo lia; przy po mi na jà ce z wy glà du du -
˝e cze re Ênie z 3 pest ka mi w Êrod ku, ze bra -
ne w gro nach, jak ja rz´ bi na, czer wo ne owo -
ce Bo ur re ria suc cu len ta; wy glà da jà -
ce jak p´k ni´ te wzd∏u˝ na 3 cz´ Êci Êliw ki w´ -
gier ki owo ce Ca se aria tre mu la; zie lo ne, kan -
cia ste owo ce gwa ja kow ca (Gu aia cum of fi ci -
na le); ˝ó∏ te, o wy glà dzie ma ∏ych ja b∏u -
szek, owo ce cier ni ste go krze wu Zi zy -
phus spi na -chri sti i je go bli skie go krew ne -
go Zi zy phus mau re ta nia; owo ce krew ne -
go ja dal nych ka pa rów – Cap pa ris coc co lo bi -
fo lia i Cap pa ris odo ra tis si ma oraz bia ∏e, ob fi -
tu jà ce w nek tar i wy ra sta jà -
ce wprost z pnia kwia ty Cre scen tia cu je -
te, a tak ̋ e po ma raƒ czo we, grusz ko wa -
te owo ce mig da ∏ecz ni ka mor skie go (Ter mi -
na lia ca tap pa). Po wo dze niem cie szà si´ tak -
˝e po ̋ yw ne, za wie ra jà ce du ̋ o bia∏ ka i t∏usz -
czu (38%), oskrzy dlo ne na sio na drze wa Mo -
rin ga ole ife ra, któ re go trój dziel ne strà ki mo -
gà mieç d∏u goÊç na wet 120 cm oraz nie wiel -
kie, po d∏u˝ ne, o twar dej, skó rza stej, ˝ó∏ to -
-po ma raƒ czo wej skór ce i bar dzo aro ma tycz -
nym mià˝ szu owo ce drze wa Spon dias mom -
bin. Wy ciàg lecz ni czy z tej ostat niej ro Êli -
ny, spo ty ka ny w han dlu pod na -
zwà ubos, ma dzia ∏a nie prze ciw za pal -
ne, prze ciw bak te ryj ne, prze ciw u tle nia jà -
ce i prze ciw bie gun ko we (Êcià ga jà ce).

Nie ste ty ama zon ki we ne zu el skie gu stu -
jà rów nie˝ w upra wia nych przez cz∏o wie -
ka owo cach man go, gra na tach, pa pa -
jach i awo ka do, a tak ̋ e w upra wia nych lo kal -
nie owo cach pi gwi cy w∏a Êci wej (Ma nil ka -
ra za po ta), zwa nych sa po dil la, jed nych z naj -
s∏od szych owo ców na Êwie cie. Sà to ja go -
dy o bru nat nej, nie ja dal nej skór ce i czer wo -
no -brà zo wym mià˝ szu tak mi´k kim i de li kat -
nym, ˝e owoc ten nie na da je si´ do d∏u gie -
go trans por tu. Ogrom ne, o ci´ ̋ a rze do cho -
dzà cym do 7 kg, kol cza ste owo ce fla szow -
ca mi´k ko cier ni ste go (An no na mu ri ca -
ta), o zie lo nej skór ce, bia ∏ym mià˝ szu i licz -
nych czar nych tru jà cych pe stecz -
kach, sà nie tyl ko smacz ne. Sma ku jà jak de li -
kat ny krem po ziom ko wo -ana na so -

wy, ale drze wa upra wia ne sà tak ̋ e dla 
ce lów prze my s∏u far ma ceu tycz ne go i ko -
sme tycz ne go – wy cià gom z li Êci i sprosz ko -
wa nym p´ dom sprze da wa nym pod na -
zwà „Gra vio la” przy pi su je si´ cu dow ne w∏a -
Êci wo Êci prze ciw no wo two ro we i lecz ni -
cze. Nic wi´c dziw ne go, ˝e znisz cze nia po -
wo do wa ne przez ama zon ki we ne zu el -
skie nie sà mi le wi dzia ne przez plan ta to -
rów. Jed nak tym, co przy czy ni ∏o si´ do prze -
trze bie nia po pu la cji ama zo nek na wy -
spie Aru ba, by∏ ich ape tyt na… pro so. Ama -
zon ki we ne zu el skie ˝e ru jà tak ̋ e na po -
lach ku ku ry dzy, a w okre sach szcze gól nej su -
szy i g∏o du – za la tu jà do wsi i krad nà je dze -
nie wprost ze sto ∏ów. 

Nie one jed ne sà uzna wa ne za szkod ni -
ków zbio rów rol nych – ama zon ki skrom -
ne (Ama zo na fa ri no sa) sà t´ pio ne przez w∏a -
Êci cie li upraw ku ku ry dzy, bar dzo ju˝ rzad -
ki pod ga tu nek ama zon ki ku baƒ skiej (Ama zo -
na leu co ce pha la he ster na), ˝y jà cy na wy -
spie Cay man Brac, oskar ̋ a ny jest o nisz cze -
nie upraw man go, a ama zon ki mo dro bre -
we (Ama zo na ama zo ni ca), oprócz man -
go i po ma raƒ czy – tak ̋ e upraw ka ka ow ca.

W su chych re jo nach po ro Êni´ tych drze -
wa mi igla sty mi ama zon ki ˝y wià si´ na sio na -
mi wy ja da ny mi z szy szek, cz´ sto nie doj rza -
∏ych, ry zy ku jàc skle je nie dzio ba i piór wy cie -
ka jà cà ˝y wi cà. Tak po st´ pu je np. skraj nie za -
gro ̋ o ny wy gi ni´ ciem pod ga tu nek ama zon -
ki ku baƒ skiej (Ama zo na leu co ce pha la ba ha -
men sis), ˝y jà cy na wy spach Aba co i Wiel -
ka In a gua. Bio top za miesz ki wa -
ny przez te ama zon ki jest bar dzo nie go Êcin -
ny – sà to ska li ste wy sep ki, zbu do wa ne z ko -
ra lo wych ska∏ wa pien nych, po ro Êni´ te su -
chy mi la sa mi i za ro Êla mi tra cà cy mi li -
Êcie w po rze bez desz czo wej. La sy na wy -

spie Aba co sà tak znisz czo ne przez hu ra ga -
ny i cy klo ny, ˝e ama zon ki tam ˝y jà ce, z bra -
ku dziu pli, za k∏a da jà gniaz da na zie mi, mi´ -
dzy ka mie nia mi. Jest to je dy na na Êwie -
cie tak gniaz du jà ca po pu la cja ama zo nek. Kie -
dy Krzysz tof Ko lumb w 1492 ro ku wy là do -
wa∏ po raz pierw szy w No wym Âwie cie, opi -
sa∏ wiel kie sta da tych ama zo nek, a obec -
nie na wy spie Aba co ˝y je naj wy -
˝ej 1200, a na Wiel ka In a gua 400-500 osob -
ni ków. Oprócz nie doj rza ∏ych na sion so -
sny Pi nus ca ri ba ea var. ba ha men sis, ama zon -
ki te od ̋ y wia jà si´ tak ̋ e in ny mi, po ten cjal -
nie groê ny mi dla zdro wia ro Êli na mi, np. owo -
ca mi krze wu Me to pium to xi fe -
rum. Sam owoc, po ma raƒ czo wy pest ko -
wiec, Êred ni cy oko ∏o 1,5 cm, jest ja dal -
ny, ale kon takt z po zo sta ∏y mi cz´ Êcia mi ro Êli -
ny – li Êç mi i ko rà po kry ty mi ciem nà ˝y wi -
cà, gro zi po wa˝ nym po dra˝ nie niem skó -
ry i Êlu zó wek. Co wi´ cej, owo ce po zo sta -
jà na ro Êli nie d∏u go po osià gni´ ciu doj rza ∏o -
Êci i ju˝ w sierp niu i wrze Êniu rów nie˝ po kry -
wa jà si´ tru jà cà ˝y wi cà, wi´c po zy ska -
nie i wy bór te go po kar mu wy ma ga od pta -
ków du ̋ e go do Êwiad cze nia. Po zo sta -
∏à cz´Êç die ty ama zo nek z Ba ha mów sta no -
wià owo ce kil ku na stu lo kal nie ro snà -
cych drzew i krze wów, m.in. ˝ó∏ to po ma raƒ -
czo we ja go dy Du ran ta re pens, czar ne i czer -
wo ne pest kow ce Te tra zy gia bi co lor i Bur se -
ra si ma ru ba.

Ostat nie ba da nia ge ne tycz ne wy ka za -
∏y, ˝e ga tu nek ten ró˝ ni si´ bar dzo od in -
nych przed sta wi cie li ro dza ju Ama zo -
na, jest bli˝ szy pio nom (Pio nus) i po stu lo wa -
ne jest wy dzie le nie go do od r´b ne go ro dza -
ju pod na zwà Sa lva to ria xan thops
(przyp. aut.).

SKLEP WYSY¸KOWY
HURTOWNIA ZOOLOGICZNA
KANKAN - Wroc∏aw, Joanna Jeziorek
tel./fax. 071 354 36 98, 0601 57 38 18, 
w godz. 10.00-18.00

SPECJALIZUJEMY SI¢ W ASORTYMENCIE
DO CHOWU I HODOWLI PTAKÓW
EGZOTYCZNYCH:
Najlepsze europejskie karmy (Vadigran, CeDe, NatMin)
i wszelkie akcesoria. Kompletnà ofert´ wysy∏amy
hodowcom pocztà.

HODOWLA DU˚YCH PAPUG


