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Birdoj en Reunio 

La multeco de la birdoj mirigas la alvenantojn. Jen kelkaj plej vidataj specioj. 

Reunia turteto (la tourterelle péi, geopelia striata) 

Ĝi estas preskaŭ duone pli malgranda ol la turto, kiu vivas en Eŭropo. Ĉie 

kaj tuttage rukulas tiu kolombo-simila birdo. Ŝajnas, ke la homoj ne plu 

aŭdas ĝin ! 

Vi povas ĉi tie aŭskulti la kveradon de tiu birdo. 

Piknonoto (le merle Maurice, bulbul orphée, pycnonotus 

jocosus) 

La piknonoto havas hupon kaj laŭte, melodie kantas. Sed, malgraŭ tiuj be-

laĵoj, ĝi estas invadema birdo, kiu estas detruanta multajn ĉitieajn speciojn. 

Ĝi venas de Hindio : oni rakontas, ke ĝi elfuĝis el sia kaĝo en 1970 kaj de 

tiam prospere vivas en Reunio. 

Ruĝa foŭdio (le cardinal, foudia madagascariensis) 

La masklo de tiu specio estas vigle ruĝa de septembro al majo. Oni 

ofte vidas ĝian tre ruĝan makulon, kiu flugas de branĉo al branĉo. 

Reunia saksikolo (le tec-tec, saxicola tectes) 

La saksikolo estas sentima kaj scivola birdeto, kiu ofte akompanas la prome-

nantojn. Ĝi deziras partopreni la piknikojn kaj eĉ povas stari sur la ŝuoj de 

siestanto ! 

https://www.youtube.com/watch?v=jHmP44kMwD4


Botaŭro (le butor, butorides striata rutenbergi) 

La botaŭro estas malgranda ardeo. Ĝi uzas tre inteligentan teknikon por kapti 

fiŝojn. Ĝi tenas en sia longa beko logaĵon. Kiam alproksimiĝas fiŝoj, ĝi delikate me-

tas la logaĵon sur la akvon. Fiŝo volas manĝi la logaĵon, sed tuj la botaŭro kaptas la 

fiŝon. Ni ofte vidas tiun botaŭron en apuda parko en Saint-Denis. Ĝi ne timas la 

homojn, kiuj fotadas ĝin. 

Faetono* (le paille-en-queue, phaeton lepturus) 

La faetono estas bela, blanka mara birdo, kiu elegante flugas super la 

maro aŭ laŭ la klifoj, kie ĝi nestas. La homoj en Reunio ofte uzas ĝin kiel 

emblemon. 

Reunia cirkuo (le papangue, circus maillardi) 

Tiu cirkuo estas granda rabobirdo, kiun oni ofte vidas ronde fluganta super la pejzaĝoj. 

Ploceo* (le bellier, le tisserin gendarme, ploceus cucul-

latus spilonotus) 

Tiu flava birdo fabrikas pendantan neston, en kiun ĝi eniras de mal-

supre. La ploceoj grege vivas : multaj nestoj pendas de unu arbo aŭ 

kelkaj proksimaj arboj. La masklo fabrikas neston, kiun li prezentas 

al la ino. Se la nesto ne plaĉas al la ino, la masklo detruas la neston 

(oni trovas multajn nestojn piede de la arboj) kaj devas refari alian. 



Dodo (le dodo, raphus cucullatus) 

Tiu birdo ne plu ekzistas, sed ĝi estas kvazaŭ emblemo de Reunio : oni interalie 

vidas ĝin sur boteletoj de biero, ĉar Dodo estas marko de ĉitiea biero. Tiu birdo 

malaperis, tuj kiam la homoj venis sur tiun insulon en la 16-a jarcento. Ĝi estis 

granda, malrapida birdo, kiu trankvile nestis sur la tero. La homoj, la hundoj kaj la 

ratoj detruis la tutan specion. 

Tio signifas: la biero Dodo estas en ĉi-tiu drinkejo! 

Petrelo de Barau (le pétrel de Barau, pterodroma baraui) 

Tiu birdo bedaŭrinde havas malfeliĉan sorton pro la homoj. Kiam ĝi 

naskiĝas en la montoj, ĝi volas flugi al la maro, ĉar li estas mara birdo. 

Sed kie estas la maro ? Ĝi estas, kie rebrilas la steloj en la akvo. Ĝi do 

flugas al la malsupraj lumoj. Sed tiuj lumoj ne estas la steloj sur la ma-

ro, ili estas la lumoj de la stratlanternoj, de la domoj, de la aŭtoj. La 

birdo serĉas la akvon de la maro por naĝi kaj vivi, sed trovas la betonon 

de la trotuaroj kaj la gudronon de la stratoj. La katoj kaj la ratoj atakas 

tiujn senpovajn idojn, kaj baldaŭ estos la fino de tiu specio. Kelkaj urboj 

decidis malŝalti la lanternojn en kelkaj stratoj. Ĉu sufiĉos? 

La birdoj de Reunio kaj ni mem deziras al vi plej bonan kaj sanan novan jaron 2021 ! 

Maggy kaj Philippe Combot 
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