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De o inteligenţă ieşită din comun, comparabilă
cu a primatelor (maimuţelor), papagalul Kea este
o adevărată ciudăţenie în lumea zburătoarelor.
Singura specie de papagali alpini, Nestor notabilis papagalul Kea - face parte din familia Psittacidae şi
populează munţii din Noua Zeelandă. Măsurând
circa 46-48cm lungime, cu un penaj verdemăsliniu, cioc puternic şi picioare gri, Kea arată
foarte modest, în comparaţie cu „verişorii” săi
exotici, din junglă.

D

ar, aşa cum, atunci când zboară,
uimeşte dezvăluind un colorit roşu
spectaculos pe partea interioară a
aripilor, tot aşa provoacă stupoare cu inteligenţa
şi comportamentul său. Deşi acrobat aerian
înnăscut, Kea îşi petrece mare parte a timpului pe
pământ, nu în copaci, la altitudini cuprinse între
600 şi 2.000m deasupra nivelului mării, înfruntând zăpezi
şi vânturi puternice. Ghearele sale sunt special concepute
pentru a-l ajuta să se caţere pe gheaţă şi zăpadă. Parţial
nocturn, papagalul Kea trăieşte în grupuri de 50-100 de
indivizi, o mare parte a timpului dedicându-şi-o jocului şi
luptelor cu semenii săi. Poreclit „clovnul munţilor”, Kea
este curajos, foarte curios, nu se teme de oameni şi este
capabil să se joace ore întregi, fără să se plictisească, cu
beţişoare, pietricele, diverse obiecte. Mai mult decât
atât, are un obicei cel puţin ciudat: rostogoleşte la vale
pietre de pe crestele munţilor, creând adevărate mini
avalanşe de bolovani. Din pur amuzament...În Noua
Zeelandă, papagalii Kea sunt protejaţi prin lege
din anul 1986, fiind pe cale de dispariţie în urma
exterminării masive de către fermieri. Motivul?
Ciudatele păsări atacă...oile, străpungându-le pielea
cu ciocul, pentru a se putea hrăni cu grăsimea
depozitată sub aceasta. De altfel, în 1993, chiar
a fost filmat un asemenea episod nocturn.
Papagalii Kea se năpustesc uneori şi asupra
automobilelor, cărora le pot produce avarii
serioase. Lucrând în „echipe”, ei pot distruge
rapid componentele de plastic sau cauciuc,
desface ştergătoarele, capacele roţilor şi
portbagajele. Înaripatele pătrund şi în casele oamenilor,
inclusiv prin coşurile de fum, plecând cu orice poate fi cărat în
cioc, de preferinţă şuruburi şi mici obiecte de metal.
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