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Ciekawostk i

F la min gi chi lij skie, któ rych stad ko
sk∏a da jà ce si´ z 18 osob ni ków za -

miesz ku je je den ze sta wów w war -
szaw skim ogro dzie zoo lo gicz nym,
przed dwo ma la ty po raz pierw szy z∏o -
˝y ∏y 3 ja ja. Nie ste ty, by ∏y nie za p∏od -
nio ne. W ubie g∏ym ro ku do l´ gu przy -
stà pi ∏a tyl ko jed na z sa mic. Jed nak
i tym ra zem bez efek tu. 

Po wo dów trud no Êci z roz mna ̋ a -
niem fla min gów w ogro dach zoo lo -
gicz nych jest kil ka. Je den z nich to
zbyt ma ∏a li czeb noÊç sta da. Aby daç
fla min gom wra ̋ e nie, ˝e jest ich wi´ -
cej, w war szaw skim zoo za mon to wa -
no im spe cjal nà kon struk cj´ z lu stra -
mi. Do dat ko wo miej sce oto czo ne lu -
stra mi jest ogrze wa ne i do Êwie tla ne.
Lu stra wzbu dzi ∏y ogrom ne za in te re -
so wa nie wron, srok i pa wi. Sa miec
skrzy d∏osz pon tak upo rczy wie wal czy∏
ze swo im lu strza nym od bi ciem,
˝e trze ba go by ∏o usu nàç z wy bie gu.
Po kil ku dniach lu stra mi za in te re so -
wa ∏y si´ tak ̋ e fla min gi, tym bar dziej
˝e by ∏o przy nich do dat ko we êró -
d∏o cie p∏a i Êwia t∏a. Ak tu al nie 3 pa ry
bu du jà kop ce gniaz do we, do k∏ad nie
tam gdzie za pla no wa no, czy li
pod lam pa mi grzew czy mi, w miej scu
z trzech stron oto czo nym lu stra mi.
Na dzie j´ na uda ne l´ gi wzbu dza tak -
˝e fakt, ˝e jed no cze Ênie wzbo ga co no
die t´ fla min gów o do dat ko we êró -
d∏o bia∏ ka, po sa dzo no wie le ro Êlin za -
pew nia jà cym pta kom nie co in tym no -
Êci, a tak ̋ e wpro wa dzo no do sta wu
plank ton – cen ne êró d∏o bia∏ ka i wi ta -
min. 

War to wi´c od wie dziç war szaw skie
zoo i spraw dziç, czy fla min gi ju˝ do -
cze ka ∏y si´ po tom stwa. 
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Nie zwy k∏a in sta la cja
w war szaw skim zoo


