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ciekawostki

KKar ta zo sta ∏a wy da na w 1999 ro ku
w se rii „Aves da Ba hia”, czy li „Pta ki Ba -
hii” (Ba hia to je den z re gio nów Bra zy -

lii).
Na zwa ro dza jo wa, Ama zo na, ma oczy wi -

Êcie zwià zek z Ama zo nià. Na zwa ga tun ko -
wa, rho do co ry tha, po cho dzi od grec -
kich s∏ów ozna cza jà cych czer wo -
ny he∏m, co od no si si´ do czer wo ne go ko lo -
ru na g∏o wie pa pu gi. W nie któ rych pu bli ka -
cjach (np. w „Par rots of the World” For sha -
wa) ama zon ka ta jest pod ga tun kiem Ama zo -
na du fre snia na.

Jest to oko∏o 35-cen ty me tro wa zie lo -
na pa pu ga. Ak tu al nie wy st´ pu je na kil ku izo -
lo wa nych ob sza rach atlan tyc kie go la -

su wschod niej Bra zy lii. W nie któ rych miej -
scach jest cià gle jesz cze doÊç po wszech na. 

Ama zon ki te w pa rach al bo ma ∏ych grup -
kach sp´ dza jà dzieƒ na wy so kich ga ∏´ -
ziach drzew. Wie czo rem zbie ra jà si´ w wi´k -
sze sta da i le cà na drze wa, na któ rych no cu -
jà. Po ̋ y wia jà si´ tym, co znaj du jà w ko ro -
nach drzew: owo ca mi, na sio na mi, orze cha -
mi, pàcz ka mi kwia tów i li Êci. Ob ser wo wa -
no je tak ̋ e na plan ta cjach pa pai, ka ka ow -
ców czy ba na nów, któ re to plan ta cje za j´ -
∏y miej sce pier wot nych la sów.

Ga tu nek ten znaj du je si´ na Czer wo nej Li -
Êcie IUCN. G∏ów nà przy czy nà za gro ̋ e -
nia jest frag men ta cja siedlisk oraz sta le po st´ -
pu jà ce wy ci na nie la sów Ama zo nii. W wy ni -

ku frag men ta cji po wsta jà nie wiel kie izo lo wa -
ne wy spy la sów, w któ rych ˝y jà izo lo wa -
ne po pu la cje pa pug. Zmniej sza nie si´ ob sza -
rów le Ênych po wo du je g∏ów nie ogra ni cza -
nie ilo Êci do st´p nych miejsc l´ go wych. Ama -
zon ka t´ czo wa znaj du je si´ w I za ∏àcz ni -
ku CI TES, jest te˝ chro nio na lo kal nym bra zy -
lij skim pra wem. Mi mo te go na te re nach le -
Ênych, gdzie pa pu ga ta gniaz du je, zda -
rza si´, ˝e pi skl´ ta sà wy cià ga -
ne z gniazd i sprze da wa ne po tem za rów -
no miej sco wym, jak i za gra nicz nym „mi ∏o Êni -
kom” pta ków.

W nie wo li, w ra mach spe cjal nych pro gra -
mów ho dow la nych, pa pu gi te sà roz mna ̋ a -
ne m.in. w Lo ro Pa rque.

Ama zon ka t´ czo wa na kar -
cie te le fo nicz nej z Bra zy lii

Joanna Karocka

Bra zy lia jest kra jem, w któ rym ˝y je wie le ga tun -
ków pa pug, nic wi´c dziw ne go, ˝e wy da -
je ona bar dzo du ̋ o kart te le fo nicz nych z wi ze -
run ka mi tych pta ków. Dzi siaj chcia ∏a bym przed -
sta wiç jed nà z nich: kar t´ z ama zon kà t´ czo -
wà (Ama zo na rho do co ry tha).


