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ptaki egzotyczne

Al ter na tyw ne miej sca gniaz do wa nia
AMAZONEK p∏o mien no ster nych
(Ama zo na bra zi lien sis)

Da wid Waugh
Fun da cja Lo ro Pa rque

Pi skl´ ta w bud ce z ru ry PCV.

Fun da cja Lo ro Pa rque ju˝ od
po nad de ka dy wspie ra pro -
gram ochro ny ama zo nek p∏o -
mien no ster nych (Ama zo na
bra zi lien sis) na ob sza rach Sao
Pau lo i Pa raná w po ∏u dnio wo -
-wschod niej Bra zy lii. Pod j´ te
dzia ∏a nia oka za ∏y si´ na ty le sku -
tecz ne, ˝e ga tu nek z ka te go rii
„skraj nie za gro ̋ o ne i gi nà ce”
prze szed∏ do „na ra ̋ o ne na wy -
gi ni´ cie”. Prze wa ̋ a jà ca cz´Êç
po pu la cji, obec nie oce nia nej na
6600 osob ni ków, znaj du je si´
w Pa raná. 



PPta ki roz mna ̋ a jà si´ na ma ∏ych, po ro -
Êni´ tych la sem wy spach, któ re usy tu -
owa ne sà wzd∏u˝ wy brze ̋ a.

Nie ste ty roz wój tu ry sty ki oraz po zy ski -
wa nie nie zb´d nych im do roz mna ̋ a nia
drzew przy czy nia jà si´ do za ni ka nia do god -
nych miejsc l´ go wych. 

Fun da cja Lo ro Pa rque wspie ra ini cja ty w´
SPVS po le ga jà cà na mo ni to ro wa niu i ochro -
nie miejsc roz mna ̋ a nia te go ga tun ku.

Po mi mo i˝ sta no wià ma ∏y pro cent
drzew, ga tun kiem pre fe ro wa nym ja ko
miej sce gniaz do wa nia jest Cal lo phy lum bra -
zi lien se, praw do po dob nie z po wo du du -
˝ych roz mia rów. Ba da nia wy ka za ∏y, ˝e
60% gniazd ama zo nek p∏o mien no ster -
nych znaj du je si´ na drze wach o pier Êni cy
po mi´ dzy 32 a 48 cm, a 48% gniazd znaj -
do wa ∏o si´ w ˝y wych drze wach. Nie ste ty
du ̋ e drze wa sà naja trak cyj niej szym su -
row cem do po zy ski wa nia. Do dat ko wo co
ro ku, z przy czyn na tu ral nych, w∏a Ênie du -
˝e drze wa pa da jà ofia rà ulew nych desz czy
i burz, co wy klu cza je z u˝y cia przez pta ki,
po mi mo i˝ eki pa SPVS sta ra si´ cz´Êç
z nich na pra wiaç i ura to waç tym spo so -
bem gniaz da. I tym ra zem na tu ra po tra fi ∏a
nas za sko czyç. Pta ki bo wiem za cz´ ∏y po -
szu ki waç al ter na tyw nych miejsc do gniaz -
do wa nia. Oka zu je si´, ˝e Êwiet nie na da jà
si´ do te go ce lu bro me lie – epi fi tycz ne ro -
Êli ny z ro dza ju Vri sea (Ru zi ce). Pa pu gi bu -
du jà gniaz da we wnàtrz ro Êli ny, w miej scu,
gdzie sty ka si´ z drze wem -˝y wi cie lem. Te -
go ty pu gniaz do zna le zio no po raz pierw -
szy w 1999 r. Od tam te go cza su, co ro ku,
od kry wa ne sà na st´p ne. W bie ̋ à cym ro ku
zna le zio no ta kie gniaz do z dwo ma pi skl´ -
ta mi, nie ste ty spa d∏o pod czas ulew nych
desz czy. Na szcz´ Êcie uda ∏o si´ ura to waç
m∏o de.

In nym spo so bem na po ra dze nie so bie
z bra kiem miejsc do za ∏o ̋ e nia gniaz da jest
roz wie sza nie bu dek l´ go wych. W cià gu
ostat nich lat in sta lo wa no tra dy cyj ne bud ki
drew nia ne. Dzia ∏a nie to uwieƒ czy∏ je dy nie
cz´ Êcio wy suk ces. Pa pu gi tra ci ∏y m∏o de za -
rów no w l´ gach w dziu plach, jak i w bud -
kach. Na le ̋ y wspo mnieç, ˝e ga tu nek ten
na ra ̋ o ny jest na wy so ki po ziom dra pie˝ -
nic twa oraz sto sun ko wo ci´˝ kie wa run ki
po go do we, dla te go suk ces l´ go wy jest ra -
czej ni ski. Do dat ko wo ma te ria∏, z któ re go
zbu do wa ne by ∏y bud ki, ∏a two pod da wa∏
si´ wil got ne mu kli ma to wi, co mo g∏o przy -
czy niaç si´ do po gor sze nia wa run ków,

w ja kich prze by wa ∏y ja ja i pi skl´ ta. Stàd po -
mys∏, aby za in sta lo waç bud ki z ma te ria ∏u
od por ne go na wa run ki po go do we. Eki pa
SPVS wy bra ∏a ru ry PCV. We d∏ug te go po -
my s∏u wy ko na no i za wie szo no pierw sze
czte ry bud ki l´ go we. Mo˝ na mó wiç o du -
˝ym suk ce sie, po nie wa˝ za j´ te zo sta ∏y

3 z 4. W jed nej od cho wa ∏o si´ jed no,
a w po zo sta ∏ych dwóch po trzy pi skl´ ta.
Wska zu je to na ak cep ta cj´ po my s∏u przez
pta ki i da je na dzie j´ na przy sz∏oÊç, ja ko al -
ter na ty w´ dla du ̋ ych drzew, któ rych sys -
te ma tycz nie uby wa.

Fot. arch. Loro Parque
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Pro jekt bud ki wy ko na nej z PCV.

Ja ja w gnieê dzie znajdujàcym si´ we wnàtrz bro me lii. 


