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WieÊci z Loro Parque
(Listopad 2006)

Matthias Reinschmidt
Kurator Loro Parque, Teneryfa, Hiszpania

Portret ary b∏´kitnej.

NNa poczàtku listopada 2006 r. odby-
∏o si´ w Ogrodzie Zoologicznym
w Sao Paulo, w Brazylii spotkanie

Komitetu Ochrony Ary Modrej (Cyanopsit-
ta spixii) oraz Ary B∏´kitnej (Anodorhyn-
chus leari). Na tej konferencji Fundacja Lo-
ro Parque by∏a reprezentowana przez pre-
zesa Wolfganga Kiesslinga i dr. Davida Wau-
gha. Spotkanie poprzedzone by∏o trzydnio-
wymi warsztatami, w których bra∏ udzia∏
tak˝e kurator Loro Parque Matthias Rein-
schmidt. Poruszane by∏y tematy zwiàzane
z hodowlà oraz rozmna˝aniem ptaków.
Ka˝da z instytucji zajmujàcych si´ hodowlà
ar modrych oraz b∏´kitnych prezentowa∏a
w∏asne koncepcje. 

Zgodnie z za∏o˝eniami programu rozrodu
zagro˝onych wygini´ciem ar b∏´kitnych,

03-5_ciekawostki  05.01.2007  14:48 : ]  Page 4



w czasie powrotu na Teneryf´ Matthias Rein-
schmidt wióz∏ ze sobà dwie pary tego gatun-
ku, z Ogrodu Zoologicznego w Sao Paulo,
które by∏y przeznaczone dla Fundacji Loro
Parque. Ptaki te pozostanà w posiadaniu rzà-
du brazylijskiego, ale b´dà hodowane w Loro
Parque w celu rozmna˝ania. Jest to pierwszy
przypadek, gdy ary b∏´kitne sà transportowa-
ne z Brazylii do Europy w celu rozmna˝ania.
Tym gestem Biuro Ârodowiskowe Brazylij-
skiego Rzàdu (IBAMA) uhonorowa∏o wysi∏ki
Fundacji Loro Parque dà˝àce do zachowania
kilku gatunków brazylijskich papug, a tak˝e
sukcesy rozrodcze, jakie fundacja uzyska∏a
m.in. u ar modrych. 

Po przejÊciu okresu kwarantanny, cztery
ary b∏´kitne zostanà przeniesione do cen-
trum rozrodu La Vera, gdzie trafià do specjal-
nie dostosowanych do ich wymagaƒ wolier.

Bardzo radosne wieÊci pochodzà z Baby
Station Loro Parque. W ciàgu ostatnich tygo-

dni zosta∏o tam sztucznie odchowane pierw-
sze piskl´ maleƒkiej figówki czarnolicej (Cyc-
lopsitta gulielmitertii). Tu˝ po wykluciu wa˝y-
∏o ono zaledwie 2,9 g. Jednak dzi´ki czu∏ej
opiece i zawzi´toÊci ekipy piel´gniarzy uda∏o
si´ odkarmiç to delikatne piskl´. Po
60 dniach, dla socjalizacji ptaka, do∏àczono do
niego dwuletniego przedstawiciela tego sa-
mego gatunku. Obecnie m∏odszy ptak zaczy-
na ju˝ lataç. Bardzo ciekawa by∏a reakcja
obu po∏àczonych ptaków. M∏ody, sztucznie
odchowany, nigdy wczeÊniej nie widzia∏ ˝ad-
nej papugi, poniewa˝ by∏ trzymany w osob-
nym pokoju. By∏ bardzo oswojony. Od razu
po do∏àczeniu doros∏ego ptaka, bardzo si´
nim zainteresowa∏ i zaczà∏ ˝ebraç o jedzenie.
Zaledwie kilka minut póêniej ptaki nawzajem
czyÊci∏y sobie pióra. Nie zaobserwowano
˝adnych objawów agresji, przeciwnie: ptaki
dogadujà si´ Êwietnie, cz´sto siedzà obok sie-
bie przytulone i wyglàda na to, ˝e socjalizacja

m∏odego ptaka przebiega bardzo dobrze. Mi-
mo i˝ m∏ody ptak dwa razy dziennie jest kar-
miony przez opiekunów, zaczà∏ braç przyk∏ad
z krewniaka i sam si´ po˝ywia. 

Fundacja Loro Parque, we wspó∏pracy
z niemieckim magazynem PAPAGEIEN, 
planuje zorganizowaç, na poczàtku lub
w po∏owie maja 2007 r., IX Warsztaty Ho-
dowli Papug w Niemczech. B´dà one prze-
znaczone dla wszystkich entuzjastów pta-
ków egzotycznych, którzy chcà poznaç 
odpowiedzi na pytania dotyczàce hodowli,
rozmna˝ania i chorób papug. Warsztaty ko-
lejny raz odb´dà si´ w Loro Parque,
przy wsparciu hotelu Botanico, i skupià si´
na praktycznych aspektach hodowli i roz-
mna˝ania papug. Dok∏adna data warszta-
tów zostanie og∏oszona w kolejnych „No-
woÊciach z Loro Parque”.

Fot. arch. Loro Parque
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Po prawej, wychowane przez cz∏owieka m∏ode piskl´ figówki czarnolicej zaprzyjaênione z dwuletnim ptakiem tego samego gatunku.
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