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W gru dnio wym nu me rze Wo lie ry z 2003 ro ku, w ar ty ku le pod ty tu ∏em „Suk ce sy cho rzow skie -
go >>    zi mo wi ska<<    “ mia ∏am przy jem noÊç przed sta wiç Czy tel ni kom wa run ki, w ja kich po raz
pierw szy w hi sto rii pol skich ogro dów zoo lo gicz nych do sz∏o w ro ku 2002 do roz mno ̋ e nia pe li -
ka na ma ∏e go Pe le ca nus ru fe scens.

Jasnobràzowe upierzenie osobnika m∏odego,

widaç te˝ jasne t´czówki.



W koƒ co wej cz´ Êci ar ty ku ∏u wy ra -
zi ∏am na dzie j´, ˝e i w ko lej nych

se zo nach pta ki b´ dà przy st´ po wa ∏y
do l´ gów, tym bar dziej, ˝e do cho rzow -
skiej gru py pta ków te go ga tun ku mia ∏y
do ∏à czyç 3-4 osob ni ki z Ogro du Zoo lo -
gicz ne go w Po zna niu. 

I do ∏à czy ∏y. W grud niu 2003 ro ku
przy by ∏y 4 osob ni ki pe li ka na ma ∏e go
z Po zna nia. Nie ste ty w tym se zo nie
pta ki nie by ∏y za in te re so wa ne l´ ga mi.
Mo˝ na by rzec, ˝e ten se zon zi mo wy
pe li ka ny po zo sta wi ∏y na wza jem ne
po zna nie si´. 

Do pie ro w se zo nie je sien no – zi -
mo wym 2004/2005, zu pe∏ nie no wa pa -
ra – cho rzow ski sa miec i po znaƒ ska
sa mi ca (zie lo na ob ràcz ka AAZ na le -
wej no dze), przy stà pi ∏y do l´ gów. Od -
by ∏y si´ one na tzw. >> zi mo wi -
sku<<– szklar nia po dzie lo na na bok -
sy i wo lier ki ró˝ nej wiel ko Êci. Po dob -
nie jak w po przed nich la tach:

• pta kom udo st´p nio no ob szer ny
boks o po wierzch ni po nad 33 m2 z ba -
se nem o po wierzch ni 4,5 m2 i g∏´ bo -
ko Êci do 30 cm;

• dzie si´ç osob ni ków pe li ka na ma -

∏e go prze by wa ∏o w jed nej gru pie i do -
dat ko wo za cho wy wa ∏o kon takt wzro -
ko wy i s∏u cho wy z prze by wa jà cy mi
w prze ciw le g∏ym bok sie sied mio ma
osob ni ka mi pe li ka nów ró ̋ o wych Pe le -
ca nus ono cro ta lus (sty mu la cja so cjal -
na);

• gru pie pe li ka nów ma ∏ych udo st´p -
nio no ro dzaj plat for my gniaz do wej
na wy so ko Êci 70 cm od zie mi. Ja ko ma -
te ria∏ bu dul co wy do bok su wrzu ca no
ga ∏àz ki brzo zo we i wierz bo we ró˝ nej
d∏u go Êci i gru bo Êci oraz s∏o m´. Je go po -
ja wie nie si´ w bok sie po wo do wa ∏o nie -
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sa mo wi te o˝y wie nie w gru pie pta -
ków – pe li ka ny na tych miast za bie ra ∏y
ma te ria∏ do bu do wa nych gniazd,
a po kil ku na stu mi nu tach jed na, bàdê
dwie pa ry pró bo wa ∏y ko pu lo waç; 

• pta ki kar mio ne by ∏y roz mro ̋ o ny -
mi p∏o cia mi i ka ra sia mi w ilo Êci 
1 – 1,2 kg na jed ne go pe li ka na dzien -
nie. Z pre pa ra tów wi ta mi no wych po -
da wa no do wo dy Po lfa mix Z;

• w tym okre sie pta kom za po mo cà
ze ga ra ste ru jà ce go prze d∏u ̋ o no
dzieƒ. Ja rze niów ki w∏à czo ne by ∏y po -
mi´ dzy 15.00 a 21.00 i 6.00 a 9.00.

W dniu 31 paê dzier ni ka i 2 li sto pa -
da w gnieê dzie wspo mnia nej na po -
czàt ku pa ry stwier dzo no ∏àcz nie dwa
ja ja. W cià gu dnia wy sia dy wa niem zaj -
mo wa∏ si´ za rów no sa miec, jak i sa mi -
ca. Po po ∏u dnia mi i no cà pta ki nie by -
∏y ob ser wo wa ne.

3 i 5 grud nia 2004 ro ku wy klu ∏y si´
na gie i Êle pe pi skl´ ta. Sa mi ca przez
pierw sze 2-3 ty go dnie tyl ko kil ka ra zy
w obec no Êci pie l´ gnia rzy od s∏o ni -

∏a m∏o de i ni gdy nie na kar mi ∏a ich
w obec no Êci cz∏o wie ka. Do pie ro, kie dy
pi skl´ ta sta ∏y si´ bar dziej ru chli we,
d∏u ̋ ej po zo sta wia ∏a je wi docz ne i cza -
sa mi kar mi ∏a w obec no Êci lu dzi. 

M∏o de pta ki ro s∏y bar dzo szyb ko.
Po kil ku na stu dniach za cz´ ∏y po kry waç
si´ bia ∏ym pusz kiem, a po
4 – 4,5 mie sià cach osià gn´ ∏y wiel koÊç
do ro s∏ych osob ni ków. Jed nak ich upie -
rze nie i bar wa t´ czó wek zde cy do wa nie
ró˝ ni ∏y si´ w po rów na niu z osob ni ka mi
do ro s∏y mi. O ile upie rze nie doj rza ∏ych
pe li ka nów jest sza ro – bia ∏e, to pta ków
kil ku mie si´cz nych ja sno brà zo we, szcze -
gól nie na skrzy d∏ach.

T́  czów ki pta ków do ro s∏ych sà
ciem ne, zaÊ pta ków m∏o dych bar dzo
ja sne, sza ro zie lo ne. 

M∏o de osob ni ki pod ko niec mar ca
za ob ràcz ko wa no, a oko ∏o po ∏o wy
kwiet nia ca ∏à gru p´ pe li ka nów ma -
∏ych ra zem z m∏o dy mi wy pusz czo no
na let ni wy bieg ze zbior ni kiem wod -
nym, na któ rym w cen tral nej cz´ Êci

znaj du je si´ wy spa po ro Êni´ ta wierz -
ba mi. M∏o de pta ki szyb ko za ak cep to -
wa ∏y wy bieg, zda wa ∏o si´, ˝e sà za -
chwy co ne prze strze nià. Za ob ser wo -
wa no, ˝e od po czy wa jà cz´ sto w po bli -
˝u ro dzi ców, a szcze gól nie sa mi cy,
wy ko rzy stu jàc do te go ce lu ster czà ce
z wo dy ko na ry i pnia ki. Obec nie ca -
∏a gru pa pta ków te go ga tun ku kar -
mio na jest ju˝ tyl ko jeden raz dzien -
nie – m∏o de pta ki po dej mu jà po karm
sa mo dziel nie z wo dy, bàdê z mi sek
po sta wio nych bez po Êred nio
przy brze gu zbior ni ka. 

Szko da, ˝e do l´ gów nie przy stà pi -
∏a pa ra z 2002 ro ku. W ko lej nym se zo -
nie l´ go wym na „zi mo wi sku” po sta ra -
my si´ po wi´k szyç plat for m´ gniaz do -
wà i zró˝ ni co waç jà pod wzgl´ dem wy -
so ko Êci, co mo ̋ e za sty mu lo waç tak -
˝e in ne pa ry te go ga tun ku do od by cia
uda nych l´ gów. 

Sa bi na Cie Êla -No bis
Fot. autorki
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