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A ma zon ka nie bie sko czel na by ∏a
mo jà pierw szà ama zon kà i od

ra zu pod bi ∏a mo je ser ce. Ni gdy nie
in te re so wa ∏am si´ spe cjal nie ama -
zon ka mi. Nie mia ∏am oka zji ze tknàç
si´ z ty mi pa pu ga mi na ˝y wo, a na
pod sta wie zdj´ç oglà da nych w ksià˝ -
kach, ama zon ki wy da ∏y mi si´ doÊç
nud nie, zie lo no, ubar wio ny mi pta ka -
mi, ró˝ nià cy mi si´ mi´ dzy so bà je dy -
nie czer wo nym, bia ∏ym, ˝ó∏ tym czy
nie bie skim czo ∏em. Po za tym wy glà -
da ∏y jak przy ku rzo ne, na stro szo ne
szysz ki. Te raz wiem, skàd mo je wra -
˝e nie – zdj´ cia w po sia da nych prze ze
mnie ksià˝ kach, wy da nych w la tach
70-tych ubie g∏e go stu le cia, nada wa ∏y -
by si´ ra czej do pod r´cz ni ków we te -
ry na rii, ja ko ilu stra cja roz dzia ∏u
o nie pra wi d∏o wym ˝y wie niu ama zo -
nek. Pió ra bo wiem sà naj lep szym
wskaê ni kiem, pa pier kiem lak mu so -
wym, zdro wia ama zon ki.

Tak so no mo wie wy ró˝ nia jà dwa
pod ga tun ki ama zo nek nie bie sko czel -
nych. Pod ga tu nek no mi na tyw ny,
Ama zo na aesti va aesti va, zwa ny rów -
nie˝ bra zy lij skà ama zon kà nie bie sko -
czel nà, wy st´ pu je we wschod niej Bra -
zy lii od Piauí, na po ∏u dnie od Rio
Gran de do Sul i na po ∏u dnio wy -
-wschód od Ma to Gros so. Pa pu gi te go
pod ga tun ku osià ga jà d∏u goÊç 35 cm
i ci´ ̋ ar od 300 do 420 g. Osob ni ki
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dru gie go z pod ga tun ków, Ama zo na
aesti va xan thop te ryx, sà wi´k sze, ich
d∏u goÊç do cho dzi do 38 cm i mo gà wa -
˝yç po nad 500 gra mów. Wy st´ pu jà te˝
na wi´k szym ob sza rze, obej mu jà cym
po ∏u dnio wo -za chod nià Bra zy li´, pó∏ -
noc no -wschod nià Bo li wi´, Pa ra gwaj
i pó∏ noc nà Ar gen ty n´. Ró˝ ni ce mi´ -
dzy pod ga tun ka mi sà dys ku syj ne, po -
nie wa˝ ˝ó∏ te pla my w oko li cach sta -
wów nad garst ko wych, ma jà ce byç wy -
ró˝ ni kiem A. a. xan thop te ryx, mo gà
wy st´ po waç tak ̋ e u A. a. aesti va, choç
zwy kle sà mniej sze, zaÊ pta ki z ob sza -
ru Pa ra gwa ju, okre Êla ne ja ko od mia -
na „Cha co”, sà mniej sze ni˝ in ni
przed sta wi cie le A. a. xan thop te ryx,
ma jà mniej ˝ó∏ te go, a g∏o w´ mo gà
mieç ca∏ ko wi cie nie bie skà. Pta ki te
ma jà tak ̋ e d∏u˝ sze ogo ny ni˝ A. a.
aesti va czy A. a. xan thop te ryx z in nych
re jo nów. Po nad to na te re nach, gdzie
sty ka jà si´ ob sza ry wy st´ po wa nia obu
pod ga tun ków, wy st´ pu jà for my przej -
Êcio we bàdê mie szaƒ ce. Mo ja ama -
zon ka na le ̋ y naj praw do po dob niej do
pod ga tun ku A. a. xan thop te ryx, choç
jej ˝ó∏ te pla my na skrzy d∏ach nie sà
du ̋ e, ale w ho dow lach eu ro pej skich
prak tycz nie nie spo ty ka si´ pod ga tun -

ku no mi nal ne go, bo wiem Bra zy lia
wpro wa dzi ∏a za kaz od∏o wu i eks por tu
ama zo nek nie bie sko czel nych w la tach
70-tych ubie g∏e go stu le cia i prze strze -
ga go ry go ry stycz nie.

W upie rze niu ama zo nek nie bie sko -
czel nych prze wa ̋ a ko lor zie lo ny, ale
tych od cie ni zie le ni na pa pu dze mo -
˝e my na li czyç kil ka na Êcie, od so czy -
stej, g∏´ bo kiej, na grzbie cie, po pra -
wie „neo no wy” od cieƒ, przy po mi na -
jà cy flu ore scen cyj ne za kre Êla cze do
tek stu, na do le brzu cha i dol nych po -
kry wach ogo na. Na pier si, po ty li cy
i szyi drob ne zie lo ne piór ka ma jà de -
li kat ne czar ne obrze ̋ e nie, two rzà ce
∏u sko wy wzór.

Du ̋ e po kry wy skrzy de∏ sà jed no li -
cie zie lo ne i tak d∏u gie, ˝e w z∏o ̋ o -
nym skrzy dle przy s∏a nia jà nie mal ca ∏à
d∏u goÊç lo tek. Z bo ku wi daç tyl ko
nie wiel ki czer wo ny frag ment i do pie -
ro, kie dy pa pu ga roz ∏o ̋ y skrzy d∏a
w lo cie, wi docz ny jest kon trast mi´ -
dzy czar no -zie lo no -gra na to wy mi,
wpa da jà cy mi miej sca mi w fio let, lot -
ka mi, a szkar ∏a tem zna czeƒ na pi´ ciu
ze wn´trz nych lot kach dru gie go rz´ -
du, w ka˝ dym skrzy dle, two rzà cych
tzw. lu ster ko.

Po dob nie jest z ogo nem. Ârod ko we
ste rów ki sà jed no li cie zie lo ne i w z∏o -
˝o nym ogo nie przy kry wa jà bocz ne.
Do pie ro po roz ∏o ̋ e niu ogo na wi -
docz na jest t´ czo wa fe eria barw. Ta ka
jest zresz tà ro la tych ja skra wo ubar -
wio nych frag men tów upie rze nia – sy -
gna li za cyj na. W lo cie pa pu gi sà z da -
le ka wi docz ne dla swo ich ku zy nów,
a sk∏a da nie i roz k∏a da nie wa chla rzo -
wa te go ogo na, tzw. strzy ̋ e nie, ozna -
cza pod nie ce nie. W cza sie lo tu ama -
zon ki nie bie sko czel ne sà nie tyl ko wi -
docz ne, ale i g∏o Êne – krzy czà prze ni -
kli wie. Na to miast wÊród ga ∏´ zi, ze
swym zie lo nym, ma sku jà cym ubar -
wie niem, sie dzà i uda jà li Êcie na drze -
wie. Pod czas ˝e ro wa nia, mi´ dzy ko -
ro na mi drzew, sà tak ci che, ˝e zdra -
dza jà je tyl ko spa da jà ce na zie mi´ ∏u -
pi ny i roz kru szo ne reszt ki po ̋ y wie -
nia. 

Ama zon ki nie bie sko czel ne, jak
wszyst kie ama zon ki, nie po sia da jà
w ogó le gru czo ∏u ku pro we go, a pie l´ -
gna cja ich piór od by wa si´ wy ∏àcz nie
przy po mo cy pu dru wy twa rza ne go
przez spe cjal ny puch pu dro wy, zlo ka -
li zo wa ny g∏ów nie na grzbie cie, w oko -
li cy krzy ̋ o wej. Pió ra pu chu pu dro we -
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go, w od ró˝ nie niu od po zo sta ∏ych, ro -
snà bez prze rwy, ale ich d∏u goÊç po zo -
sta je sta ∏a, po nie wa˝ koƒ ców ki roz pa -
da jà si´ na drob niut kie, ∏u sko wa te
czàst ki ke ra ty ny, two rzà cej bia ∏o sza ry
py∏ o wy glà dzie gip su i wo sko wej kon -
sy sten cji przy do ty ku. Pu der jest
praw dzi wà zmo rà wspó∏ miesz kaƒ ców
pa pug, czy li na przy k∏ad mnie, bo
chcia ∏a bym od cza su do cza su obej -
rzeç te le wi zj´, a ekran po kry wa si´
ku rzem ju˝ po kil ku go dzi nach. Sa ma
pa pu ga jed nak wca le nie mu si wy glà -
daç na za ku rzo nà. Je ̋ e li na pió rach
pa pu gi wi daç pu der, to zna czy, ˝e w∏a -
Êci ciel jest le ni wy, nie wy wià zu je si´
z obo wiàz ków i nie spra wi∏ pa pu dze
kà pie li. Pra wi d∏o wo pie l´ gno wa na
ama zon ka ma pió ra lÊnià ce i mi´k kie,
pu der jest uwi´ zio ny mi´ dzy pió ra mi
okry wo wy mi, za pew nia jàc im nie prze -
ma kal noÊç, pu szy stoÊç i ∏a twoÊç pie l´ -
gna cji. U daw no nie kà pa nej pa pu gi
nad miar pu dru po wo du je, ˝e pió ra
sta jà si´ „t´ pe” i pa pu dze trud niej
roz cze sy waç je dzio bem.

Jed nak naj groê niej szym ob ja wem,
ja ki mo˝ na za ob ser wo waç w kon dy cji
piór, sà bru nat no czar ne pla my, za st´ -
pu jà ce ko lor zie lo ny. Pió ra wy glà da jà
wte dy, jak by je ktoÊ wy sma ro wa∏ ole -
jem sa mo cho do wym. Ta ki wi dok po -
wi nien po sta wiç na no gi ka˝ de go
opie ku na ama zon ki, po nie wa˝ Êwiad -
czy o bar dzo groê nym scho rze niu –

st∏usz cze niu wà tro by. Nie na le ̋ y si´
jed nak pod da waç, nie wszyst ko stra -
co ne. Ra dy kal na zmia na die ty mo ̋ e
przy nieÊç po pra w´ i pod czas na st´p -
ne go pie rze nia wy ro snà no we, zdro we
pió ra, a pa pu ga od zy ska blask i zie leƒ.
Nie je stem go ∏o s∏ow na, pi sz´ to na
pod sta wie w∏a sne go do Êwiad cze nia.
Mo jà ama zon k´ nie bie sko czel nà ku -
pi ∏am „z dru giej r´ ki”, ja ko 3-let nie go
pta ka. Po przed ni w∏a Êci cie le bar dzo jà
ko cha li, by ∏a pe∏ no praw nym do mow -
ni kiem, co nie ste ty nie wy sz∏o jej na
do bre. Do mo we obia dy, sk∏a da jà ce
si´ z ko tle ta, bu racz ków i kar to fli,
uzu pe∏ nia ne ty po wà mie szan kà zia ren
„dla du ̋ ych pa pug”, czy li po pro stu
su chym ziar nem s∏o necz ni ka, oka za ∏y
si´ zgub ne dla zdro wia pa pu gi. Nie -
ste ty wów czas, ku pu jàc mo jà ama zon -

k´, nie wie dzia ∏am wie le na te mat
spe cy ficz nych po trzeb te go ga tun ku
pa pu gi, a ama zon ki sà wy jàt ko wo
wra˝ li we na ja koÊç ˝y wie nia i szcze -
gól nie po dat ne na za bu rze nia me ta -
bo licz ne, wy ni ka jà ce z nie pra wi d∏o wej
die ty.

Za raz na po czàt ku na szej zna jo -
mo Êci pa pu ga da ∏a mi do zro zu mie -
nia, ja kie me nu ˝y czy so bie otrzy my -
waç w no wym do mu. Kie dy przy wio -
z∏am jà do do mu, po sta wi ∏am klat k´
na sto le i otwo rzy ∏am. Pa pu ga wy sz∏a
na wierzch klat ki i za cz´ ∏y Êmy si´ so -
bie przy glà daç. Wpa try wa ∏am si´
w nià i przy cho dzi ∏y mi do g∏o wy ró˝ -
ne my Êli: jak znie sie stres roz sta nia,
czy za ak cep tu je mnie, ja ko no we go
opie ku na, czy nie roz cho ru je si´ z te -
go wszyst kie go. Pa pu ga te˝ wpa try wa -
∏a si´ w na pi´ ciu, bez ru chu i na pu -
szo na, choç nie wia do mo by ∏o, ja kie
my Êli przy cho dzi ∏y jej do g∏o wy.
W koƒ cu za czà∏ si´ ro biç wie czór
i do sz∏am do wnio sku, ˝e i tak nic nie
wy my Êl´, wi´c po sta no wi ∏am coÊ
zjeÊç, bo by ∏am zm´ czo na, ze stre so -
wa na i od Ênia da nia nic nie ja d∏am.
Szyb ko od grza ∏am dwie pa rów ki,
wzi´ ∏am bu∏ k´ i po sta wi ∏am na sto le
obok klat ki, na szczy cie któ rej sie -
dzia ∏a na pu szo na pa pu ga (wte dy ju˝
by ∏am pew na, ˝e cho ra!). Po sz∏am
jesz cze do kuch ni po musz tar d´,
a kie dy wró ci ∏am, pa trz´, a tu ta le -
rzyk, na któ rym przed chwi là le ̋ a ∏y
mo je dwie pa rów ki, jest... pu sty!
Spoj rza ∏am wy ̋ ej, a tu, po Êcia nie
klat ki, wspi na si´ ku gó rze... mo ja pa -
rów ka! Jesz cze wy ̋ ej na st´p na, a na
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sa mym szczy cie ama zon ka nie bie sko -
czel na cià gnà ca ten po ciàg w´ dlin na
swój drà ̋ ek. Na wi dok kie∏ ba sy od ra -
zu ozdro wia ∏a! 

Sta ra ∏am si´ wpro wa dziç zmia ny do
jej die ty. Usu n´ ∏am sól, a po nie wa˝
pa pu ga uczest ni czy ∏a w mo ich po si∏ -
kach, za cz´ ∏am go to waç bez so li. So li -
∏am do pie ro ten frag ment po tra wy,
któ ry znaj do wa∏ si´ po mo jej stro ny ta -
le rza, a sol nicz k´ trzy ma ∏am pod sto -
∏em, obok no gi krze s∏a. Sta ra ∏am si´
po da waç pa pu dze wi´ cej owo ców
i wa rzyw, ale ona od wra ca ∏a si´ od
nich z po gar dà. Nie by ∏am na ty le kon -
se kwent na, ˝e by jà zmu siç do ich zje -
dze nia. Mia ∏am jed nak na dzie j´, ˝e
na stà pi po pra wa kon dy cji piór. Nie -
ste ty, mo je za bie gi nie oka za ∏y si´ wy -
star cza jà ce i przy na st´p nym pie rze niu
za cz´ ∏y wy ra staç no we, ale wcià˝ prze -
bar wio ne pió ra. Do ∏à czy ∏y si´ do te go
cho ro by, na wra ca jà ce za pa le nia wo la,
ne rek... Wte dy po wie dzia ∏am: doÊç!
Po sta no wi ∏am byç twar da. ˚ad nej
kie∏ ba sy, tyl ko die ta ama zon ko wa,
skom po no wa na wg naj now szej wie -
dzy. Nie ste ty, nie by ∏o to ∏a twe. Aby
pa pu dze nie by ∏o przy kro, ˝e ja jem
do bre rze czy, a z nià si´ nie chc´ po -
dzie liç, z obia da mi mu sia ∏am wy nieÊç
si´ do dru gie go po ko ju i za miast na
sto le, jem zu p´ na kla wia tu rze kom pu -
te ra... Ocze ki wa ne zmia ny jed nak na -
stà pi ∏y, pa pu ga prze sta ∏a cho ro waç,
a pió ra od ro s∏y zie lo ne.

Jed nà z naj cu dow niej szych cech mo -
jej ama zon ki jest jej za pach – s∏od ko -
-ko rzen ny, pi˝ mo wy, bar dzo spe cy ficz -
ny i nie zwià za ny z ro dza jem po kar mu,
ja ki je. Ama zon ki ma jà w oko li cach
no sa i dzio ba spe cjal ne gru czo ∏y za pa -
cho we, jed nak ich lo ka li za cja ani ro la
za pa chu w bio lo gii tych pta ków nie jest
zna na. Mo ja ama zon ka pach nie raz
bar dzo moc no, in nym ra zem wca le
i choç pró bo wa ∏am po wià zaç in ten syw -
noÊç za pa chu z jej sta nem fi zjo lo gicz -
nym, to nie uda ∏o mi si´. Wy da je mi
si´, ˝e za pach jest naj bar dziej in ten -
syw ny przed okre sem gniaz do wa nia,
bo te raz jest w szczy cie za k∏a da nia
gniaz da za lo dów kà i w szaf kach ku -
chen nych, ale wca le nie pach nie. Trud -
no jest oce niç, jak czu ∏ym zmy s∏em po -

wo nie nia dys po nu je ama zon ka i jak
du ̋ à ro l´ pe∏ nià za pa chy w jej ˝y ciu,
ale na pod sta wie ob ser wa cji mo g´ po -
wie dzieç, ˝e jest wra˝ li wa na za pa chy
co naj mniej tak sa mo jak cz∏o wiek. Jak
wsa dzi w coÊ nos, to jest w sta nie oce -
niç, czy to coÊ na da je si´ do je dze nia,
czy jest ze psu te. W pew nym stop niu
roz po zna je po za pa chu tak ̋ e lu dzi.
Kie dyÊ na za ku pach, w skle pie ko sme -
tycz nym, sprze daw czy ni spry ska ∏a mi
d∏oƒ prób kà per fum. Po po wro cie pa -
pu ga ka te go rycz nie od mó wi ∏a wej Êcia
mi na r´ k´ i wy da wa ∏a si´ moc no za -

nie po ko jo na. D∏u go trwa ∏o, za nim do -
szo ro wa ∏am r´ k´ w ∏a zien ce. Zresz tà
za pach per fum i tak mi si´ nie po do -
ba∏...

Ama zon ki nie sà je dy ny mi pa pu ga -
mi, któ re wy dzie la jà spe cy ficz ny za -
pach. Pach nà tak ̋ e pio ny i barw ni ce,
ale naj moc niej pach nà cà pa pu gà jest
ka ka po. Jej sil ny za pach utrzy mu je si´
d∏u go, na wet na zgu bio nych pió rach.
Sil na woƒ ka ka po, opi sy wa na ja ko
s∏od ki, pi˝ mo wy za pach przy po mi na -
jà cy mie sza ni n´ kwia tów i mio du, by -
∏a zresz tà, obok bra ku zdol no Êci do
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lo tu i za cho wa nia obron ne go po le ga -
jà ce go na za sty gni´ ciu w bez ru chu,
za miast uciecz ki, przy czy nà nie mal
ca∏ ko wi te go jej wy gi ni´ cia. Ka ka po
oka za ∏a si´ ∏a twa do wy tro pie nia i ca∏ -
ko wi cie bez bron na wo bec in tro du ko -
wa nych na No wà Ze lan di´ dra pie˝ ni -
ków là do wych, ta kich jak ko ty do mo -
we, psy, li sy, szczu ry, gro no sta je czy
fret ki.

Cho cia˝ ama zon ki nie bie sko czel ne
ucho dzà za naj lep szych mów ców, mo ja
mó wi tyl ko dwa s∏o wa. Po nie wa˝ jed -
nak cza sa mi cz∏o wiek ma ocho t´ po ga -
daç so bie z pa pu gà, ja na uczy ∏am si´ jej
j´ zy ka. No, mo ̋ e nie do koƒ ca, bo chy -
ba brak mi ta len tu do na Êla do wa nia,
a przede wszyst kim umie j´t no Êci do -
my Êle nia si´ zna cze nia po szcze gól nych
dêwi´ ków. Nie po win no jed nak mnie to
dzi wiç. Ba da nia nad wo ka li za cjà dzi -
kich ama zo nek nie bie sko czel nych
w ich na tu ral nym Êro do wi sku wska zu jà,
˝e tyl ko nie wiel ka cz´Êç dêwi´ ków jest
wy da wa na w Êci Êle okre Êlo nych oko -

licz no Êciach. Po nad to kil ka po je dyn -
czych dêwi´ ków mo ̋ e, w za le˝ no Êci od
kom bi na cji, mieç ró˝ ne zna cze nia. Te
ce chy funk cji wo kal nych ama zo nek
nie bie sko czel nych t∏u ma czà ∏a twoÊç,
z ja kà w wa run kach do mo wych uczà si´
one po s∏u gi waç ludz kim j´ zy kiem,
w okre Êlo nym kon tek Êcie. Ja, u mo jej
ama zon ki, zi den ty fi ko wa ∏am dwa
dêwi´ ki, ja ko ma jà ce okre Êlo ne zna cze -
nie. Je den, to po wta rza ne ci che „gru -
cha nie”, brzmià ce jak „mhm”, „mhm -
-mhm”. Dêwi´k ten s∏u ̋ y do utrzy my -
wa nia kon tak tu z in ny mi osob ni ka mi
pod czas spo koj ne go ˝e ro wa nia, ∏a ̋ e nia
tu i tam bez ce lu, itp. G∏o Êniej sze i szyb -
ciej po wta rza ne „mhm -mhm”, brzmià -
ce bar dziej na tar czy wie, jest sy gna ∏em
za ch´ ca jà cym do ze rwa nia si´ do lo tu.
Nie ste ty, mi ja koÊ la ta nie nie wy cho dzi.
Dru gi dêwi´k jest jesz cze Êci Êlej okre -
Êlo ny i nie pod le ga mo dy fi ka cji. Brzmi
jak „kru -kru”, za wsze w ten spo sób, ja -
ko dwa po so bie na st´ pu jà ce krót kie
dêwi´ ki. Dêwi´ kiem tym ptak zwra ca

uwa g´ swo je go to wa rzy sza na coÊ dziw -
ne go, dzie jà ce go si´ na ty le da le ko, ˝e
w bez po Êred ni spo sób im nie za gra ̋ a,
np. sa mo chód prze je˝ d˝a jà cy uli cà,
spa ce ru jà cy cz∏o wiek, pies, kot, rza dziej
ptak, a je ̋ e li, to ra czej sie dzà cy na
drze wie lub cho dzà cy po zie mi, a nie
w lo cie. Za wsze, kie dy sa dzam mo jà
ama zon k´ na pa ra pe cie okna i „coÊ”
wi daç, mó wi do mnie „kru -kru”. Kie dy
nic si´ nie dzie je, roz glà da si´, ale nie
wy da je te go dêwi´ ku. Kie dy ja po wiem
„kru -kru”, ona roz glà da si´ za nie po ko -
jo na, na wet kie dy nic nie wi daç. Nie
mo g´ nad u˝y waç te go ostrze ̋ e nia, bo
je ̋ e li nic si´ nie dzie je, pa pu ga pa trzy
na mnie z dez apro ba tà. No, jesz cze sà
dêwi´ ki ty pu „ryk dzi kie go os∏a”, któ re
wy da je na przy k∏ad te raz, kie dy sie dz´
w dru gim po ko ju przy kom pu te rze i si´
nià nie zaj mu j´, ale wo l´ ich nie ana li -
zo waç... Le piej ju˝ skoƒ cz´ to pi sa nie
i wró c´ do pa pu gi.

Iwo na Pal czew ska
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