
54styczeƒ/luty 2009

ptaki egzotyczne

PPo pu la cja ko nur ˝ó∏ to li cych (Ognor hyn -
chus ic te ro tis) w 1999 ro ku w Ko lum -
bii oce nia na by ∏a na 81 osob ni -

ków, a w ro ku 1990 ga tu nek ten znik -
nà∏ z Ekwa do ru. Wo bec tych po nu rych sta ty -
styk Fun da cja Lo ro Pa rque pod j´ ∏a wspó∏ -
pra c´ z lo kal nie dzia ∏a jà cà ko lum bij skà Fun -
da cjà Pro Aves, któ ra mia ∏a na ce lu ura to wa -
nie przed za g∏a dà te go kry tycz nie 
za gro ̋ o ne go ga tun ku. Wspól ny pro jekt oka -
za∏ si´ du ̋ ym suk ce sem i w ro -
ku 2007 z 60 gniazd wy sz∏y a˝ 132 pi skl´ -
ta. Wspar cie i ochro na pta ków przy czy ni -
∏y si´ do wzro stu ich li czeb no Êci. Oce -
nia si´, ˝e mo ̋ e ich byç do 724 sztuk, a z da -
nych Pro Aves wy ni ka, ˝e na wet wi´ -
cej ni˝ 850. Mo ni to ring po pu la cji po zwo -
li∏ stwier dziç po wol nà eks pan sj´ pta -
ków na co raz to no we te re ny w An -
dach. Prze miesz cza nie si´ pta ków mo˝ li -
we jest dzi´ ki kom plek so wym dzia ∏a -
niom na rzecz ochro ny sie dlisk na tu ral -
nych, któ re obej mu jà m.in. usta na wia -
nie stref ochron nych, ne go cja cje z pry wat ny -
mi w∏a Êci cie la mi ziem oraz za le sia nie ogo ∏o -
co nych z drzew grun tów. Jak ka˝ dy te go ty -
pu pro jekt, obej mu je on tak ̋ e edu ka -
cj´ i wspó∏ pra c´ z miej sco wà 
lud no Êcià. Bar dzo wa˝ nym ele men tem sie -
dlisk przy ja znych te mu ga tun ko wi sà mar -
twe pnie palm wo sko wych, w dziu plach któ -
rych za k∏a da jà one naj ch´t niej gniaz da. Dla -
te go dzia ∏a nia obu fun da cji skie ro wa ne by -
∏y tak, aby drze wa te nie zni ka ∏y z ota cza jà -
ce go te pta ki kra jo bra zu.

Fot. arch. Fundacji ProAves

Pal my wo sko we

David Waugh

Li czeb noÊç ko nur ˝ó∏ to li cych 
wcià˝ ro Ênie!

Jed no z 132 m∏o dych, któ rym uda ∏o si´ szcz´ Êli wie opu Êciç gniaz do w 2007 roku


