
4styczeƒ/luty 2008

ciekawostki

Wia do mo Êci
z Lo ro Pa rque

(Wrzesieƒ 2007)

Dr Mat thias Re in sch midt
Lo ro Parque, Te ne ry fa

M∏o de ary b∏´ kit ne z pa rà ar zie lo no skrzy d∏ych pe∏ nià cych funk cj´ przy bra nych ro dzi ców.



WW tym ro ku mo ̋ e my po chwa liç si´
suk ce sem l´ go wym na szych pion
Êli wo g∏o wych (Pio nus tu mul tu -

osus). W chwi li obec nej dwa pi skl´ ta, te -
go rzad ko trzy ma ne go w ho dow li ga tun -
ku, od cho wy wa ne sà r´cz nie w na szej
sta cji kar mie nia pi sklàt. Ga tu nek ten za -
miesz ku je ob szar Bo li wii i Pe ru. Nie jest
wpi sa ny na li st´ ga tun ków za gro ̋ o nych,
ale po g∏´ bia jà ca si´ de gra da cja la sów
w An dach w per spek ty wie mo ̋ e przy -
czy niç si´ do zmniej sze nia li czeb no Êci po -
pu la cji, dla te go war to ju˝ te raz po dej mo -
waç dzia ∏a nia ho dow la ne, aby dys po no -
waç pu là ge ne tycz nà w ra zie wdra ̋ a nia
pro gra mów od no wy ga tun ku.

Ru do ster ki d∏u go dzio be (Eni co gna thus
lep to ryn chus) nie wy ka za ∏y w tym se zo nie
ak tyw no Êci l´ go wej. Z ca ∏ej ich gru py tyl ko
jed na sa mi ca znio s∏a trzy ja ja, i tyl ko z jed -
ne go wy klu ∏o si´ pi skl´, któ re ro Ênie te raz
pod opie kà ro dzi ców.

Po d∏u giej prze rwie uak tyw ni ∏a si´ pa ra
ko nur mek sy kaƒ skich (Ara tin ga ho lo chlo ra),
któ re bez wi´k szych pro ble mów od cho -
wu jà dwa m∏o de.

Trzy m∏o de ary b∏´ kit ne (An dror hyn chus
le ari) ro snà jak na dro˝ d˝ach, a jed no
m∏o de od cho wy wa ne przez pa r´ ar zie -
lo no skrzy d∏ych (Ara chlo rop te ra) bez pro -
ble mów prze sz∏o swo je pierw sze pie rze -
nie. M∏o de do sko na le za adop to wa ∏o si´
do wa run ków wo lie ry i jak to zwy kle by -
wa z na tu ral nie od cho wa ny mi pi skl´ ta mi,
wy ka zu je l´k przed ludê mi. W sy tu acjach
za gro ̋ e nia szu ka schro nie nia u swych
przy bra nych ro dzi ców, któ rzy do sko na le
spraw dza jà si´ w tej ro li i wca le nie prze -
szka dza im, ̋ e ich „dziec ko” jest mniej sze
i ina czej ubar wio ne. Po zo sta ∏e dwa pi -
skl´ ta tak ̋ e ma jà si´ do brze. Jed no wy -
cho wy wa ne jest przez wcze Êniej wspo -
mnia nà pa r´ ar zie lo no skrzy d∏ych, a dru -
gie przez na tu ral nych ro dzi ców. Sà jed nak
na ra zie za m∏o de, aby ko rzy staç z wo lie -
ry ze wn´trz nej. 

Na po czàt ku wrze Ênia te le wi zja Fox po -
now nie od wie dzi ∏a nasz park, aby zbie raç
ma te ria∏ do se ria lu „Lu dzie, zwie rz´ ta, le -
ka rze”. Lo ro Pa rque re gu lar nie po ja wia si´
w tym se ria lu, któ ry, sà dzàc po wy so kiej
oglà dal no Êci, b´ dzie re ali zo wa ny co naj -
mniej do koƒ ca ro ku 2008. Do tej po ry
park po ja wi∏ si´ w 60 od cin kach, w któ rych
przed sta wio no pra c´ pie l´ gnia rzy, le ka rzy
oraz bio lo gów, przy oka zji przy bli ̋ a jàc ak -

tu al ne pro ble my ochro ny pa pug. Te le wi -
dzo wie mie li tak ̋ e oka zj´ zaj rzeç do za -
mkni´ tej dla pu blicz no Êci sta cji roz ro du

i od cho wu pa pug oraz sko rzy staç z wie lu
cen nych rad do ty czà cych ho dow li tych pta -
ków.            Fot. arch. Loro Parque

Au tor w to wa rzy stwie eki py te le wi zyj nej ka na ∏u Fox.

M∏oda ara b∏´kitna.


