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En de micz ne ga tun ki pa pug
na znacz kach z No wej Ka le do nii

Tomasz Doroƒ

No wa Ka le do nia jest wy spà po ∏o ̋ o -
nà w za chod niej cz´ Êci Oce anu Spo koj -
ne go, w Me la ne zji. Two -

rzy ona wraz z przy brze˝ ny mi wy spa -
mi (m.in. Wy spy Lo jal no Êci, Pins, Che ster -
field) fran cu skie te ry to rium za mor -
skie o tej sa mej na zwie. Po wierzch nia ca ∏e -
go te ry to rium za mor skie go No wej Ka le do -
nii wy no si 18,6 tys. km2. 

Na pierw szym znacz ku wid nie je no mi na -
tyw ny pod ga tu nek mo dro lot ki czu ba -
tej (Eu nym phi cus cor nu tus cor nu tus). Zo -
sta∏ on opi sa ny w 1788 r. przez nie miec kie -
go przy rod ni ka Jo han na Frie dri cha Gme li -
na. Jest to Êred niej wiel ko Êci, zie lo na pa pu -
ga osià ga jà ca 32 cm d∏u go Êci. Ma sa cia ∏a wy -
no si oko ∏o 100-150 g. W wie lu j´ zy -
kach Êwia ta no si ona na zw´ „pa pu gi ro ga -

tej”; w j. an giel skim jest to – Hor ned Pa ra ke -
et, w nie miec kim – Horn sit tich, w ni der -
landz kim – Ho orn par kiet. Na zwa ta po cho -
dzi od dwóch cha rak te ry stycz nych czar -
nych piór na czub ku g∏o wy. Co naj cie kaw -
sze, pió ra te po sia da jà czer wo ne koƒ ców -
ki. Spód cia ∏a oraz szy ja ma jà ˝ó∏ ta wy na -
lot. Ze wn´trz ne cho rà giew ki lo tek pierw -
szo rz´ do wych sà nie bie skie i ta kie go ko lo -
ru sà rów nie˝ kra w´ dzie oraz za koƒ cze -
nie Êrod ko wych ste ró wek. Na g∏o wie, po -
za cha rak te ry stycz nym czub kiem, wy ró˝ -
nia si´ czar na ma ska otacza jà ca z przo -
du oko oraz czer wo na (przed nia cz´Êç) cza -
pecz ka. T́  czów ka oka jest po ma raƒ czo wo -
czer wo na. No gi sà ciem no sza re, a dziób
– nie bie ska wo sza ry z czar nym koƒ cem. Pta -
ki m∏o do cia ne przy po mi na jà ubar wie -

niem do ro s∏e, ma jà jed nak nie co ja Êniej -
sze upie rze nie oraz ciem nà t´ czów -
k´ oka i ro go wy dziób. Za koƒ cze nia ste ró -
wek sà u nich ˝ó∏ ta we (a nie nie bie -
skie, jak u do ro s∏ych).

Sa mi ca jest nie co mniej sza od sam -
ca. Ma tak ̋ e bar dziej za okrà glo nà g∏o -
w´, krót szy czu bek i mniej szy dziób. 

Pa pu gi te cz´ sto wy da jà no so wo brzmià -
cy g∏os kon tak to wy – kho -kho ot.

Ga tu nek za miesz ku je wil got ne so sno -
we la sy No wej Ka le do nii, si´ ga jàc do wy so -
ko Êci 1200 m n.p.m. Ob szar za miesz ki wa -
ny przez t´ pa pu g´ wy no si oko -
∏o 690 km2. Naj ch´t niej prze by wa w drze -
wo sta nach two rzo nych przez drze wa z ro -
dza jów Aga this i Arau ca ria z ro dzi ny Arau ca -
ria ce ae. ˚y je pa ra mi lub w ma ∏ych sta -

W 2005 r. pocz ta te go wy spiar skie go kra ju, po ∏o ̋ o ne go na Pa cy fi ku, wy da ∏a se ri´ trzech znacz -
ków przed sta wia jà cych trzy en de micz ne pa pu gi. Ich emi sja by ∏a pa tro no wa na przez Mi´ dzy na ro do -
wà Ra d´ Ochro ny Pta ków (Bir dLi fe In ter na tio nal) i To wa rzy stwo Or ni to lo gicz ne z No wej Ka le do nii 
(So ciété Calédo nien ne d’Or ni tho lo gie – SCO).

Mo dro lot ka czu ba ta
(Eu nym phi cus cor nu tus cor nu tus).
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dach. Wi´k szoÊç cza su sp´ dza w gór -
nych par tiach drzew, po szu ku jàc orzesz -
ków i na sion. ˚y wi si´ tak ̋ e nek ta rem kwia -
tów oraz owo ca mi. Gniaz do bu du je za rów -
no na po wierzch ni grun tu (zw∏asz -
cza w szcze li nach skal nych), w po wa lo -
nych pniach drzew, jak i na drze -
wach – w dziu plach.

Po raz pierw szy po ja wi ∏a si´ w Eu ro -
pie w 1882 r. – w Lon dy nie. Pierw szy przy -
chó wek uzy ska no w 1886 r., w ko lek cji fran -
cu skie go ba ro na Cornély. Obec nie ga tu -
nek ten jest sku tecz nie roz mna ̋ a -
ny (od kwiet nia 2000 r.) w Ogro dzie Zoo lo -
gicz nym w San Die go. W sztucz nych wa run -
kach sa mi ca zno si do 4 jaj. In ku ba -
cja trwa 20 dni. M∏o de osià ga jà lot -
noÊç po 6 ty go dniach. Doj rza ∏oÊç p∏cio -
wà uzy sku jà w trze cim ro ku ˝y cia. W nie wo -
li po da je si´ tym pta kom ziar na s∏o necz ni -
ka, skie∏ ko wa ny owies, orzesz ki ziem ne, ró˝ -
ne owo ce i ja go dy, pa pry k´, lar wy owa -
dów. Nie wol no kar miç ich na sio na mi ko no -
pi. W okre sie l´ gów die t´ pta ków po win -
no si´ wzbo ga ciç o wi´k szà iloÊç owo -
ców, mar chew i lar wy màcz ni ka.

Mo dro lot ka czu ba ta znaj du je si´ na „Czer -
wo nej Li Êcie Za gro ̋ o nych Zwie rzàt” Âwia to -
wej Unii Ochro ny Przy ro dy (IUCN
Red List Ca te go ry). Ma sta tus tak so nu za gro -
˝o ne go (En dan ge red). Jest tak ̋ e wy mie nio -
na w za ∏àcz ni ku I CI TES. W swo jej oj czyê -
nie pod le ga ochro nie ga tun ko wej. Jest ga tun -
kiem za gro ̋ o nym z po wo du bar dzo ni -
skiej li czeb no Êci (oce nia nej na
1000-2499 osob ni ków), któ ra od lat 
80. XIX w. ma na dal ten den cj´ spad ko -
wà. W koƒ cu XIX w. by ∏a no to wa na na te re -
nach le Ênych ca ∏ej wy spy. Wkrót ce jed -
nak znik n´ ∏a z la sów Mt Pa nié. Jej obec na li -
czeb noÊç i ten den cje wzro sto we lub ma le jà -

ce sà s∏a bo zba da ne, jed nak ̋ e zna -
ne sà dwie nie za le˝ ne po pu la cje, z któ -
rych jed na li czy ok. 1000-3000 pta -
ków, a dru ga – 720 par. Sà to war to Êci przy -
bli ̋ o ne, ba zu jà ce na licz bie pta ków prze by -
wa jà cych w naj bar dziej od po wia da jà cych
im bio to pach i sza co wa nej li czeb no Êci w in -
nych ty pach Êro do wisk. Zna czà ce po pu la -
cje tej pa pu gi gnie˝ d˝à si´ na kil ku ob sza -
rach chro nio nych (m.in. w Ri vi¯re Bleue i Re -
se rve Spe cja le de Fau ne et de Flo re de la No -
de la). 

Za gro ̋ e niem dla mo dro lot ki czu ba -
tej jest nisz cze nie Êro do wi ska, w któ rym ˝y -
je, oraz in tro du ko wa ne na No wà Ka le do -
ni´ ob ce ga tun ki zwie rzàt (ta kie jak szczu -
ry, ko ty, Êwi nie, psy). WÊród nich naj bar -
dziej nie bez piecz ne dla niej, i in nych en de -
micz nych pta ków – w tym m.in. s∏yn ne -
go ka gu (Rhy no che tos ju ba tus), sà szczu -
ry. Za gra ̋ a jà one za rów no pta kom do ro -
s∏ym, wy sia du jà cym ja ja, jak i pi skl´ tom.

Na szcz´ Êcie pod j´ to ju˝ dzia ∏a nia, ma jà -
ce zba daç wp∏yw szczu rów na li czeb -
noÊç ka gu i en de micz nych no wo ka le doƒ -
skich pa pug. Naj lep szym roz wià za -
niem, z pew no Êcià, by ∏o by ca∏ ko wi te wy eli -
mi no wa nie tych gry zo ni z wy spy. 

Ko lej ny zna czek przed sta wia mo dro lot -
k´ ˝ó∏ ta wà (Cy ano ram phus no va eze lan -
diae sa is se ti). Jest to no wo ka le doƒ ski pod ga -
tu nek zna nej z ho dow li mo dro lot ki czer wo -
no czel nej (C. no va eze lan diae). W ga tun -
ku tym wy ró˝ nia my 8 pod ga tun ków (z któ-

rych dwa ju˝ wy mar ∏y). Zo sta ∏a opi sa -
na w 1860 r. przez fran cu skich or ni to lo gów
– Ju le sa Pier re’a Ver re au xa i Mar -
ca A. P. O. Des Mur sa. Przez nie któ rych sys -
te ma ty ków jest ona wy dzie la na obec nie ja -
ko osob ny ga tu nek – C. sa is se ti. Wy glà -
dem ze wn´trz nym przy po mi na pod ga tu -

nek no mi na tyw ny. Ró˝ ni si´ od nie go bar -
dziej ˝ó∏ ta wym za bar wie niem bo ków g∏o -
wy, pier si oraz brzu cha. Cza pecz ka na g∏o -
wie jest mniej sza, ja Êniej sza i nie co bled sza. 

Za miesz ku je, po dob nie jak po przed ni ga tu -
nek, g∏ów nà wy sp´ No wej Ka le do -
nii – Grand Ter re. Jest to ptak le Êny. Mi -
mo ˝e jest zna na z mniej szej ilo -
Êci miejsc ni˝ mo dro lot ka czu ba ta, to jest jed -
nak uwa ̋ a na za bar dziej to le ran cyj nà w wy bo -
rze sie dli ska. Spo ty ka no jà za rów no na sa wan -
nach, za ro Êlach krze wia stych, jak i w wil got -
nych la sach do wy so ko Êci 1500 m n.p.m.
Jest tak ̋ e nie co licz niej sza od po przed nie -
go ga tun ku. Mi´ dzy na ro do wa Ra da Ochro -
ny Pta ków (Bir dLi fe In ter na tio nal) oce -
nia jej obec nà li czeb noÊç na mniej ni˝
10 tys. osob ni ków. Tak jak po zo sta ∏e en de -
micz ne pa pu gi z No wej Ka le do nii, wpi sa -
na jest do „Czer wo nej Li sty Za gro ̋ o -
nych Zwie rzàt” ja ko ga tu nek nie mal za gro ̋ o -
ny (Ne ar Thre ate ned). W od ró˝ nie niu od swo -
ich ku zy nek, wi´k sze za gro ̋ e nie sta no -
wià dla niej ob ce ga tun ki ssa ków ni˝ utra ta sie -
dlisk, gdy˝ przy sto so wa ∏a si´ do ˝y cia w ró˝ -
nych Êro do wi skach. Znaj du je si´ tak ̋ e w za -
∏àcz ni ku I CI TES.

Na trze cim znacz ku se rii wid nie je mo -
dro lot ka zie lo no czu ba (Eu nym phi cus cor -
nu tus uva een sis). Jest to pod ga tu nek mo dro -
lot ki czu ba tej, któ ry obec nie jest wy dzie la -
ny ja ko od r´b ny tak son – E. uva een sis. Na -
uko wo opi sa li jà w 1882 r. bry tyj scy przy -
rod ni cy – Ed gar Le opold Lay -
ard i E. L. C. Lay ard. 

Przy po mi na ubar wie niem mo dro lot -
k´ czu ba tà. Ró˝ ni si´ jed nak od niej zie lo -
nym kar kiem i ob ra mo wa niem czar nej ma -
ski na g∏o wie. Jej cz´Êç twa rzo wa nie jest czy -
sto czar na, ma zie lon ka wy na -
lot. Czub na g∏o wie sk∏a da si´ z sze Êciu zie lo -
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nych piór. Czer wo na bar wa na g∏o wie ogra -
ni czo na jest u niej je dy nie do nie wiel kiej pla -
my na czo le. Pta ki m∏o do cia ne ma jà krót -
sze pió ra czub ka oraz bar dziej zie lo ne po licz -
ki. Dziób ma bar w´ ro go wà, a t´ czów -
ka oka – brà zo wà. 

Jest to en de mit wy spy Ouvea, wcho dzà -
cej w sk∏ad ar chi pe la gu Wysp Lo jal no -
Êci (Loy al ty Is lands). Po ∏o ̋ o na jest ona na
wschód od g∏ów nej wy spy No wej Ka le do -
nii – Grand Ter re. Wi´k sza cz´Êç po pu la -
cji ˝y je w pó∏ noc nej cz´ Êci wy spy, w re jo -
nie zwa nym „Gre at fo rest”. Roz miesz cze -
nie tej pa pu gi jest bar dzo nie jed no li te. Are -
a∏ wy st´ po wa nia ga tun ku jest ma ∏y i wy no -
si 130 km2. Jest to ptak le Êny, któ ry za miesz -
ku je po za pier wot ny mi drze wo sta na mi tak -
˝e za drze wie nia wtór ne, po ja wia jà ce si´ suk -
ce syw nie na nie u˝yt kach, oraz go spo dar -
cze la sy. Wie le pta ków ob ser wu je si´ tak -
˝e w przy do mo wych ogro dach, gdzie ˝e ru -
jà na pa pa jach. Po dob nie jak jej krew niacz -
ka z Grand Ter re ˝y je w gór nym pu ∏a pie ko -
ron drzew. 

Se zon l´ go wy trwa od sierp nia do stycz -
nia. Wy st´ pu jà dwa l´ gi w se zo nie. Re wir ĺ  -
go wy wo kó∏ gniaz da wy no si 1-2 ha. Gniaz -
do bu do wa ne jest naj cz´ Êciej w dziu pli wy -
so kie go drze wa. Sa mi ca sk∏a da 2-4 (naj cz´ -
Êciej 3) ja ja i wy sia du je je sa -

ma przez 21 dni. Pi skl´ tu˝ po wy klu -
ciu si´ wa ̋ y 5-6 g. W wie ku 10-15 dni otwie -
ra oczy. Pió ra na skrzy d∏ach i ogo nie po ja wia -
jà si´ po trzech ty go dniach. Po up∏y wie 6 ty -
go dni upie rze nie jest kom plet ne. Doj rza -
∏oÊç p∏cio wà m∏o de osià ga jà w dru gim (sa mi -
ce) lub trze cim (sam ce) ro ku ˝y cia.

Pta ki te ˝y wià si´ na sio na mi oko ∏o 30 ga -
tun ków drzew. Oprócz drzew ro dzi -
mych ˝e ru jà tak ̋ e na spro wa dzo -
nych – m.in. pa pa jach oraz pas si flo rach (m´ -
czen ni cach). 

Mo dro lot ka zie lo no czu ba ma spo ro wro -
gów na tu ral nych. Po lu jà na nià pta ki szponia -
ste (g∏ów nie kro gu lec bru nat ny – Ac ci pi ter fa -
scia tus oraz so kó∏ w´ drow ny – Fal co pe re gri -
nus ne sio tes) i so wy (p∏o my ków ka – Ty to al -
ba li fu en sis). Te dwa ostat nie ma jà mniej -
sze zna cze nie, po nie wa˝ so kó∏ jest rzad -
ki na Ouvea, a p∏o my ków ka po lu je g∏ów -
nie no cà. Z in nych dra pie˝ ni ków pa pu -
gom za gra ̋ a jà jesz cze: szczur z ga tun ku Rat -
tus exu lans, pa cy ficz ny boa (Can di do ia bi bro -
nii) oraz kra by ko ko so we (Bir gus la tro). Po -
ten cjal nym szkod ni kiem l´ gów sà te˝ zdzi -
cza ∏e ko ty do mo we. Na szcz´ Êcie na za -
miesz ki wa nà przez t´ pa pu g´ wy sp´ nie do -
tar ∏y jesz cze ko smo po li tycz ne szczu ry – w´ -
drow ny (R. no rve gi cus) i Ênia dy (R. rat tus).

Du ̋ ym za gro ̋ e niem dla niej jest frag men -

ta cja wi´k szych kom plek sów le Ênych. Po -
wierzch nia pier wot nych la sów na wy -
spie Ouvea w cià gu ostat nich 30 lat zmniej -
szy ∏a si´ o 30-50%. Nie ro ze rwal nie zwià za -
ny jest z tym rów nie˝ spa dek licz by do god -
nych miejsc do gniaz do wa nia. W 1996 r. po ja -
wi∏ si´ no wy pro blem. Na wy spie osie dli -
∏y si´ pszczo ∏y, któ re sku tecz nie wy pie ra jà pa -
pu gi z dziu pli. W la tach 2000-2002 oko -
∏o 10% dziu pli by ∏o za j´ tych przez gniaz -
da tych owa dów. 

Mo dro lot ka zie lo no czu ba wid nie -
je na „Czer wo nej Li Êcie Za gro ̋ o nych Zwie -
rzàt” Ma sta tus ga tun ku za gro ̋ o ne go (En -
dan ge red). Znaj du je si´ tak ̋ e w za ∏àcz ni -
ku I CI TES. Jej po pu la cja jest oce nia -
na na oko ∏o 750 osob ni ków. W chwi li obec -
nej wy ka zu je ona ten den cj´ wzro sto -
wà. W 1993 r. jej li czeb noÊç oce nia -
no na ok. 600 pta ków, w 1998 r.
– ok. 750. W 1999 r. na pó∏ no cy wy spy na li -
czo no 742 osob ni ki, a na po ∏u dniu – 82. Za -
wio d∏y, nie ste ty, dwie pró -
by (w 1925 i 1963 r.) osie dle nia tych pa -
pug na sà sied niej wy spie Li fu. Na szcz´ -
Êcie opra co wa no ju˝ szcze gó ∏o wy pro -
gram ochron ny dla te go ga tun ku oraz pla no -
wa ne jest roz po cz´ cie prób nad ho dow -
là w wa run kach sztucz nych.

Fot. autora


