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ptaki egzotyczne

W lu tym 2007 ro ku eki pa Fun da cji Pro Aves, zaj mu jà ca si´ ochro nà za gro ̋ o -
nych ga tun ków pa pug ko lum bij skich, we wspó∏ pra cy z Fun da cjà Lo ro Pa rque,
do ko na ∏a nie sa mo wi te go od kry cia – po raz pierw szy zlo ka li zo wa ne zo sta ∏o
gniaz do sto ków ki rdza wo czel nej (Bol bor hyn chus fer ru gi ne ifrons) – za gro ̋ o ne go
wy mar ciem en de micz ne go ga tun ku ko lum bij skie go.

Pierw szy opis gniaz da
sto ków ki rdza wo czel nej

Bli˝ szy plan lo ka li za cji gniaz da.

Da vid Waugh
Fun da cja Lo ro Pa rque
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GGniaz do od na le zio ne zo sta ∏o dzi´ ki
po mo cy miej sco we go in for ma to ra
z dziel ni cy To li ma. Kon struk cja, opar -

ta na mchach, znaj du je si´ w ko ro nie
drze wa z ro dza ju Myr cian thes, na wy so ko -
Êci 18 me trów (3 tys. m n.p.m.). Drze wo
ro Ênie na te re nie otwar tym, w stre fie gra -
nicz nej, gdzie stop nio wo roz rze dza si´ las
i ust´ pu je miej sca te re nom otwar tym, po -
kry tym je dy nie ni skà we ge ta cjà. To za ska -
ku jà ca lo ka li za cja, po nie wa˝ do tàd sà dzo -
no, ˝e pta ki te gniaz du jà ra czej w ska li stych
zbo czach.

Ob ser wa cje po zwo li ∏y stwier dziç, ˝e
gniaz do re gu lar nie od wie dza 6 pta ków.
Nie któ re osob ni ki wcho dzi ∏y do gniaz da,
aby kar miç m∏o de, a resz ta gru py zo sta wa -
∏a na ze wnàtrz i ob ser wo wa ∏a oko li c´. Po
skoƒ czo nym se zo nie l´ go wym, kie dy pta ki
opu Êci ∏y gniaz do, ba da cze mo gli wresz cie
z bli ska przyj rzeç si´ je go kon struk cji.

Pa pu gi do zbu do wa nia gniaz da wy ko -
rzy sta ∏y po ro sty, co po twier dza in for ma cje

uzy ska ne od miej sco wej lud no Êci. Ze bra -
ne da ne zna la z∏y po twier dze nie w do st´p -
nych êró d∏ach hi sto rycz nych i z pew no Êcià

przy czy nià si´ do lep sze go zro zu mie nia
po trzeb, a tym sa mym lep szej ochro ny te -
go ga tun ku. Fot. arch. Loro Parque

Sto ków ka rdza wo czel na.Stre fa tzw. sub -pa ra mo, czy li otwar ta prze strzeƒ po ro Êni´ ta ni ski mi drze wa mi i krze wa mi. Za zna czo -
no cz´Êç drze wa, gdzie zna le zio no gniaz do.

Gniaz do opusz czo ne po se zo nie l´ go wym.

Lo kal ny in for ma tor i na uko wiec wspól nie ba da jà opusz czo ne gniaz do.


