
listopad/grudzieƒ 2008

ptaki egzotyczne

NNie po ko jà ce ra por ty opi su jà ce nie le gal -
ny han del en de micz ny mi ga tun ka mi pa -
pug na wy spie Hal ma he ra w In do ne -

zji do wo dzà, ̋ e pro ce der ten kwit nie i ̋ e po -
trzeb ne sà dzia ∏a nia za po bie ga jà ce. Kom -
plek so wy ob raz sy tu acji przed sta wio ny zo -
sta∏ przez lo kal nà or ga ni za cj´ „Bu -
rung” (Bird Li fe), któ ra od 2007 ro ku roz po -
cz´ ∏a pro jekt ma jà cy na ce lu ochro n´ oko -
∏o 167 300 ha te re nu na le ̋ à ce go do Par -
ku Na ro do we go Ake ta ja we -Lo lo ba ta. Dzia -
∏a nia i dra ma tycz ne ape le o po moc uru cho -
mi ∏y „la wi n´” po mo cy p∏y nà cej z Fun da -
cji Lo ro Pa rque, Sto wa rzy sze -
nia na Rzecz Ochro ny Gi nà cych Ga tun -
ków Pa pug (ACTP) oraz Sto wa rzy sze -
nia na Rzecz Ochro ny Gi nà cych Ga tun -
ków i Po pu la cji (ZGAP) i GEF (Glo bal Envi -
ron ment Fa ci li ty).

Hal ma he ra to szcze gól ne miej sce za -
miesz ki wa ne a˝ przez 9 en de micz nych ga -
tun ków pa pug. Spo Êród nich dwa po sia da -
jà sta tus za gro ̋ o ne go wy gi ni´ -
ciem, a sà to ka ka du bia ∏a (Ca ca tua al -
ba) oraz da ma gwar li wa (Lo ris gar ru -
lus). Oba ga tun ki za miesz ku jà po ∏u dnio wà 
cz´Êç Mo luk i naj licz niej wy st´ pu jà w∏a -
Ênie na wy spie Hal ma he ra. Po zo sta ∏y mi ga -
tun ka mi za s∏u gu -jà cy mi na szcze gól nà uwa -
g´ sà: lo ri ka kra sno li ca (Char mo sy na pla cen -
ta lis), lo ra fio le to wo szy ja (Eos squ ama -
ta), zwi so g∏ów ka mo luc ka (Lo ri cu lus ama bi -
lis), szkar ∏at na nie bie sko grz bie ta (Ali ste -
rus am bo inen sis), Êpie wacz ka kra sno g∏o -
wa (Geof froy us geof fro vi), barw ni ca wiel -

ka (Ec lec tus ro ra tus) oraz pa pu ga wiel ko -
dzio ba (Ta ny gna thus me ga lor hyn -
chus). Na te re nie Hal ma he ra wy st´ pu je po -
nad to 24 z 26 ga tun ków pta ków en de micz -
nych dla re gio nu. Jesz cze do 1990 ro ku Hal -
ma he ra by ∏a za le sio na w 90%, jed nak wy cin -
ka drzew po st´ po wa ∏a w za stra sza jà -
cym tem pie. Po za utra tà czy frag men ta -
cjà na tu ral ne go Êro do wi ska, en de micz ne ga -
tun ki pta ków, w tym pa pug, znaj do wa -
∏y si´ pod pre sjà k∏u sow ni ków za opa tru jà -
cych lo kal ny oraz mi´ dzy na ro do wy ry -
nek. W od po wie dzi na po st´ pu jà ce ne ga tyw -
ne zmia ny, wy mie nio ne or ga ni za cje w po ro -
zu mie niu z lo kal ny mi w∏a dza mi przy stà pi -
∏y do iden ty fi ka cji prio ry te to wych dla pta -
ków ob sza rów. Tak oto w 2004 ro ku po -
wsta∏ Na ro do wy Park Ake ta ja we -Lo lo ba ta.

Nie ste ty, ob szar ten ist nia∏ je dy nie for mal -
nie, Z po wo du nie do fi nan so wa nia i z∏ej or ga -
ni za cji nie le gal ny ob rót pa pu ga mi na -
dal kwit∏, tak ̋ e w ob r´ bie par ku. Dla te -
go w Êlad za wy ty cze niem gra nic ob sza -

ru ochron ne go, dzi´ ki do fi nan so wa niu z licz -
nych or ga ni za cji i wspó∏ pra cy z De par ta men -
tem Ochro ny Âro do wi ska, zwi´k szo ny zo -
sta∏ nad zór nad ob sza rem. Do k∏ad ny mo ni to -
ring po zwo li∏ do tej po ry na wy kry cie wie -
lu miejsc chwy ta nia oraz prze rzu tu pta -
ków. Prze myt, jak si´ oka zu je, ma miej sce po -
mi mo obo wià zu jà ce go od 1999 ro ku za ka -
zu han dlu w gra ni cach oraz eks por tu dzi -
kich pa pug po za gra ni ce kra ju.

Pod j´ te kro ki, czy li usta no wie nie ob sza -
rów ochron nych oraz wzmo ̋ o ny mo ni to -
ring, zna czà co zmniej szy ∏y ska l´ nie le gal ne -
go han dlu pta ka mi, jed nak wcià˝ do or ga ni -
za cji chro nià cych lo kal nà przy ro d´ do cie ra -
jà ra por ty o chwy ta nych i sprze da wa -
nych pta kach. Z pew no Êcià po trze ba cza -
su i ogrom ne go na k∏a du pra cy, aby chro -
niç przed za g∏a dà gi nà ce en de mi ty Hal ma he -
ra, ale do tych cza so we osià gni´ cia na pa wa -
jà opty mi zmem i do wo dzà, ˝e war to.
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Au to chton ka ofe ru jà ca do sprze da ̋ y na lo kal nym ryn ku nie le gal nie po zy ska ne da my gwar li we (Lo ris gar ru lus)

David Waugh

Sche mat sy tu acyj ny z za zna czo ny mi miej sca mi i dro ga mi prze rzu tu schwy ta nych pa pug

Na po moc 
en de micz nym 
ga tun kom pa pug
z In do ne zji


