
55 styczeƒ/luty 2008

ptaki egzotyczne

Prze sie dle nie ka ka du fi li piƒ skiej:
etap pierw szy

Ka ka du fi li piƒ ska (Ca ca tua ha emo tu ro py gia) jest ga tun kiem kry tycz nie za gro ̋ o nym i en de micz nym na Fi -
li pi nach. Po pu la cja dzi ka sza co wa na jest na mniej ni˝ 1000 pta ków, z cze go wi´k szoÊç znaj du je si´ na
wy spie Pa la wan. Fun da cja Ka ta la (KFI), z sie dzi bà na Fi li pi nach, wcie li ∏a w ˝y cie pro gram ochro ny te go
ga tun ku na tych wy spach (Phi lip pi ne Coc ka too Con se rve tion Pro gram me). W pod j´ tych dzia ∏a niach
wspie ra jà jà Fun da cja Lo ro Pa rque oraz dar czyƒ cy: Che ster Zoo, CE PA i ZGAP. Z oczy wi stych wzgl´ -
dów naj wi´k sze sta ra nia pod j´ to na wy spie Pa la wan, ale tak ̋ e na in nych wy spach, gdzie od no to wa no
szczàt ko we po pu la cje bàdê stwier dzo no od po wied nie wa run ki dla te go ga tun ku. Dzia ∏a nia ma jà na ce -
lu zwi´k sze nie po pu la cji za miesz ku jà cej wy sp´ Pa la wan, a na st´ pnie prze miesz cza nie pta ków na in ne
wy spy z od po wied ni mi dla nich sie dli ska mi.

Dwie uwolnione, zre lak so wa ne ka ka du fi li piƒ skie.

David Waugh



Las, w któ rym wy pusz czo no ka ka du fi li piƒ skie.

Lo kal ny ko mi tet po wi tal ny.

Wo lie ra, w któ rej prze trzy my wa ne by ∏y pta ki przed wy pusz cze niem.

WWbrew po zo rom nie wie le jest opi sów
uda nych pro jek tów z prze sie dle -
niem bàdê re in tro duk cjà ga tun ków

i wcià˝ wie le mu si my si´ na uczyç, aby ro biç
to mà drze i sku tecz nie. Prze sie dle nie ka ka -
du fi li piƒ skiej otwie ra przed na mi no we
mo˝ li wo Êci zbie ra nia cen nych do Êwiad -
czeƒ. Wy spa Ra sa, le ̋ à ca na po ∏u dnie od
Pa la wan, praw do po dob nie za miesz ki wa na
jest przez oko ∏o dzie si´ç pro cent Êwia to -
wej po pu la cji te go ga tun ku. Ra sa to ma ∏a
wy spa ko ra lo wa, na któ rej od oÊmiu lat
pro wa dzo ne sà dzia ∏a nia na rzecz za cho -
wa nia ka ka du fi li piƒ skiej i wszyst ko wska -
zu je na to, ˝e tam tej sza po pu la cja osià gn´ -
∏a sta ∏y po ziom, do sto so wa ny do po jem no -
Êci Êro do wi ska. Se zon l´ go wy w 2005 ro ku
na le ̋ a∏ do su chych z po wo du El Ni ño. No -
to wa no wte dy du ̋ à Êmier tel noÊç pi sklàt,
któ ra wy ni ka ∏a z nie do stat ku po kar mu na
wy spie. W zwiàz ku z tym dwa na Êcie pi sklàt
zo sta ∏o za bra nych do od cho wu r´cz ne go.
Po nie wa˝ pta ki mia ∏y byç w przy sz∏o Êci
u˝y te do re in tro duk cji, ich kon takt z cz∏o -
wie kiem by∏ mi ni mal ny. W koƒ cu uda ∏o si´
od cho waç dzie si´ç pta ków od po wia da jà -
cych wszel kim wy mo gom i go to wych do
trans lo ka cji. W tym ce lu KFI prze pro wa -
dzi ∏a wa lo ry za cj´ sze re gu wysp pod kà tem
ewen tu al ne go wy pusz cze nia pta ków. Nie -
ste ty wy spy Bo hom, Sa mar, Ne grom, Sia -
ra go z po wo du de gra da cji Êro do wi ska lub
wy so kie go po zio mu k∏u sow nic twa nie
nada wa ∏y si´ do pro gra mu.

Za cz´ to za tem po szu ki wa nie no wych,
od po wied nich miejsc na wy spie Pa la wan.

Chwi la przed ponownym od∏o wie niem ka ka du fi li piƒ skich,                                             
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Ana li zy wy ka za ∏y, ˝e naj lep szym roz wià za -
niem b´ dzie osie dle nie pta ków na te re nie
nad mor skich ku ror tów, po nie wa˝ sà to
stre fy do brze kon tro lo wa ne, ma jà sys tem
mo ni to rin gu i ogra ni czo ny do st´p lu dzi
z ze wnàtrz. Tak ̋ e w∏a Êci cie le oÊrod ków
sko rzy sta li by na tym, zy sku jàc nie wàt pli wà
atrak cj´ tu ry stycz na dla swo ich go Êci. Na
po czà tek wy bra ny zo sta∏ ku rort na wy spie
La gen. Przed wy pusz cze niem pta ków
usta lo no ry go ry stycz ny pro to kó∏ we te ry -
na ryj ny, oce nio na zo sta ∏a roÊlinnoÊç i za -
pro jek to wa ne spe cjal ne wo lie ry, gdzie pta -
ki akli ma ty zo wa ∏y si´ i oswa ja ∏y z no wym
oto cze niem. Ota cza jà cy te ren zo sta∏ za -
bez pie czo ny przed dra pie˝ ni ka mi i usta -
wio no ich syl wet ki, aby pta ki mo g∏y si´
z ni mi za po znaç.

Na miej sce pta ki przy le cia ∏y w li sto pa -
dzie 2006 ro ku. Ka˝ dy zo sta∏ in dy wi du al -
nie ozna ko wa ny i pod da ny ba da niu le kar -
skie mu. Akli ma ty za cja trwa ∏a do stycz nia.
Pta ki za cho wy wa ∏y si´ i ˝e ro wa ∏y nor mal -
nie. Wy da wa ∏o si´, ˝e sà nie co za spo koj -
ne, ale re ak cja na syl wet ki dra pie˝ ców,
a w szcze gól no Êci na wie dza jà ce go wo lie r´
ja strz´ bia, by ∏a wzo ro wa. Po od sta wie niu
gra nu la tu ka ka du prze sta wio ne zo sta ∏y na
die t´ z owo ców le Ênych, co by ∏o nie la da
przed si´ wzi´ ciem, ale skoƒ czy ∏o si´ suk -
ce sem. Ich ma sa cia ∏a trzy ma ∏a si´ na sta -
∏ym po zio mie – od 290 do 326 g.

Wy pusz cza nie za cz´ ∏o si´ w dru gim ty -
go dniu stycz nia. Na po czàt ku by ∏y to czte -
ry pta ki. Po zo sta wa ∏y one w sà siedz twie
wo lie ry. Je den zbyt nio zbli ̋ y∏ si´ do stre fy

dla tu ry stów i z po wo du gro ̋ à ce go mu
nie bez pie czeƒ stwa zo sta∏ po now nie od∏o -
wio ny. Po nad to zda rza ∏o si´, ˝e ka ka du
zbli ̋ a ∏y si´ do swo je go opie ku na. Ko lej na

gru pa zo sta ∏a wy pusz czo na ty dzieƒ póê -
niej. Bar dziej do Êwiad czo ne, wy pusz czo ne
wcze Êniej pta ki, na tych miast za sy mi lo wa ∏y
te no we. Ob ser wa cje wy ka za ∏y, ˝e gru pa

Za le sio ne wy brze ̋ e w miej scu wy pusz cze nia pta ków.

R´cz nie od cho wy wa ne ka ka du fi li piƒ skie.

Pta ki do do ce lo we go miej sca przy p∏y n´ ∏y ∏o dzià.

                                                      które odwiedza∏y oÊrodki wypoczynkowe. 
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nie ma pro ble mu z ˝e ro wa niem, bo znaj -
du jà po karm i po tra fià z nie go ko rzy staç,
a do dat ko wo by ∏y do kar mia ne. Nie ste ty
w krót kim cza sie dwie ka ka du fi li piƒ skie
zo sta ∏y upo lo wa ne przez dra pie˝ ni ki.

W mi´ dzy cza sie lo kal ne w∏a dze i dzia ∏a -
cze by li prze szko le ni w te ma cie ochro ny
te go ga tun ku, a tak ̋ e pod kre Êlo na zo sta ∏a
wa˝ na ro la, ja kà od gry wa jà w ca ∏ym pro jek -
cie. Wy pusz czo ne ka ka du pod le ga ∏y sta ∏ej
ob ser wa cji i pro ble mem wy da wa ∏a si´ ich
zbyt nia uf noÊç w sto sun ku do lu dzi. Po mi -
mo te go w lu tym wy pusz czo no trzy ostat -
nie sztu ki z gru py. Nie ste ty nie d∏u go po
opusz cze niu wo lie ry zna la z∏y dro g´ do stre -
fy tu ry stycz nej i szu ka jàc kon tak tu z ludê mi,
trzy ma ∏y si´ tam te go miej sca. Je dy nym roz -
sàd nym roz wià za niem wy da wa ∏o si´ od∏o -
wie nie zbyt nio oswo jo nych sztuk i umiesz -
cze nie ich z po wro tem w wo lier ce.

Do tych cza so we wnio ski wy glà da jà na st´ -
pu jà co: po pierw sze – klu czo wà ro l´ od gry -
wa wspó∏ pra ca po mi´ dzy za an ga ̋ o wa ny mi
or ga ni za cja mi, dzi´ ki te mu dzia ∏a nia prze -
bie ga jà spraw nie i mo˝ li wa jest ich kon tro la.
Po dru gie – wy bór miej sca wy pusz cze nia
ma de cy du jà ce zna cze nie dla po wo dze nia
ca ∏e go pro jek tu. Mo˝ li we, i˝ dzia ∏a nia pod j´ -
te na te re nach ku ror tów wy po czyn ko wych
nie by ∏y naj lep szym wyj Êciem, po nie wa˝
pta ki nie oka zy wa ∏y l´ ku i szu ka ∏y kon tak tu
z cz∏o wie kiem i na wet je Êli trud niej by ∏o tam
k∏u so waç, to ist nia ∏o nie bez pie czeƒ stwo
przy pad ko wych kon tak tów z ludê mi.

Ide al na wy spa po win na byç za le sio na,
chro nio na przez taj fu na mi, nie wi´k sza ni˝
15 ha. Oczy wi Êcie naj le piej, aby by ∏a nie za -
miesz ka na przez lu dzi i dra pie˝ ni ki. Wa˝ nà
kwe stià oka zu je si´ udo sko na le nie pro to ko -
∏u od cho wu tak, aby pta ki dla w∏a sne go bez -
pie czeƒ stwa mia ∏y jesz cze mniej kon tak tu
z opie ku na mi. Trze ba wy eli mi no waç brak
l´ ku przed cz∏o wie kiem. Na le ̋ a ∏o by tak ̋ e
wdro ̋ yç pro gra my z m∏od szy mi pta ka mi,
wcze Êniej prze sta wio ny mi na na tu ral ny po -
karm. Nie zwy kle istot ne wy da je si´ te˝ roz -
po zna wa nie dra pie˝ ni ków oraz ochro na
miejsc noc le go wych przed dra pie˝ ny mi ssa -
ka mi. Cie ka wà per spek ty wà jest wy ko rzy -
sta nie te le me trii, je Êli tyl ko b´ dà sprzy ja ∏y
wa run ki Êro do wi sko we. Wi daç, jak wie le
nie prze wi dzia nych trud no Êci po ja wia si´ na -
wet w trak cie trwa nia uprzed nio sta ran nie
przy go to wa nych pro jek tów.

Fot. arch. Loro Parque/
Katala Foundation

Wy pusz czo na ka ka du fi li piƒ ska.

Za bez pie cze nie noclegowisk w miej scu wy pusz cze nia papug.


