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Ара Maкao (Ara macao)

Тези птици обитават южната част на Мексико, Централно  и Южна Америка. Те са ярко оцветени, с червен корем 
и врат, както и гората част на крилете. Крайчеца на крилете им е с жълти и сини пера. Обикновено опашката им 
е червена. Бузите им са бели, долната част на човката - черна, а горната - бяла. Достигат размери до 90 см (1/2-1/3 

от дължината им е опашката), а теглото им е около 1.2 кг. Максималната височина, на която летят е 1000 м. 
Женските снасят от 2 до 4 яйца, чиито период на инкубация е 24-25 дни. Едва на втората година след 

излюпването младата птица става напълно самостоятелна. Двойката не започва отглеждането на други малки, 
докато не отгледат напълно предишните (2 години). Арата може да живее до 75 години на свобода, а в робство 40-

50г. Хранят се предимно с плодове. Характерно за тях е, че често ядът плодовете още преди да са узрели. Това 
е възможно, заради изключително здравата им човка. Цената им може да достигне и до 1600 лв.

       

file:///D|/Документи на Михаил Николов/ПТИЦИ/magazine02-0307/9.htm (1 of 2) [04.1.2008 г. 09:29:57]



Списание птици - брой Февруари-Март 2007

      

                                  

                              
 

file:///D|/Документи на Михаил Николов/ПТИЦИ/magazine02-0307/9.htm (2 of 2) [04.1.2008 г. 09:29:57]

http://www.tyxo.bg/?15380


Списание птици - брой Февруари-Март 2007

 

 

 

file:///D|/Документи на Михаил Николов/ПТИЦИ/magazine02-0307/10.htm [04.1.2008 г. 09:29:58]

http://www.tyxo.bg/?15380


Списание птици - брой Февруари-Март 2007

 

 

file:///D|/Документи на Михаил Николов/ПТИЦИ/magazine02-0307/11.htm [04.1.2008 г. 09:29:58]

http://www.tyxo.bg/?15380

	index
	Local Disk
	Списание птици - брой Февруари-Март 2007


	1
	Local Disk
	Списание птици - брой Февруари-Март 2007


	2
	Local Disk
	Списание птици - брой Февруари-Март 2007


	3
	Local Disk
	New Page 3


	4
	Local Disk
	Списание птици - брой Февруари-Март 2007


	5
	Local Disk
	Списание птици - брой Февруари-Март 2007


	6
	Local Disk
	Списание птици - брой Февруари-Март 2007


	7
	Local Disk
	Списание птици - брой Февруари-Март 2007


	8
	Local Disk
	Списание птици - брой Февруари-Март 2007


	9
	Local Disk
	Списание птици - брой Февруари-Март 2007


	10
	Local Disk
	Списание птици - брой Февруари-Март 2007


	11
	Local Disk
	Списание птици - брой Февруари-Март 2007



