
Pi skl´ ˝a ∏ob ni cy ˝ó∏ to ster nej (Ca lyp tho ryn chus fu ne reus) ma sie dem ty go dni i po ra sta pierw szy mi czar -
ny mi piór ka mi
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Wia do mo Êci z Lo ro Parque
paêdziernik 2008

Matthias Reinschmidt

Ocze ki wa ne przez wie le lat 
pi skl´ ˝a ∏ob ni cy ˝ó∏ to ster nej
(Ca lyp tho ryn chus fu ne reus) ma
ju˝ sie dem ty go dni i ku ucie sze
wszyst kich ro Ênie jak na dro˝ -
d˝ach. Pierw sze pi skl´ te go ga -
tun ku od cho wy wa ne w Lo ro
Pa rque jest oczkiem w g∏o wie
opie ku nów i jak na ra zie nie
spra wia ˝ad nych pro ble mów.
Tym cza sem pa ra ro dzi ciel ska
przy stà pi ∏a do ko lej ne go l´ gu.
Nie wia do mo jesz cze, czy ja ja
sà za p∏od nio ne, po nie wa˝
z po wo du du ̋ ej ak tyw no Êci
pta ków nie uda ∏o si´ skon tro lo -
waç gniaz da. Je Êli jed nak wy klu -
jà si´ pi skl´ ta, z pew no Êcià po -
zo sta nà z ro dzi ca mi.

Stu den ci od by wa jà cy sta˝ pod opie kà prof. E. Ka le ty z Uni wer sy te tu Ju stus -Lie big w Gießen
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PPo rocz nej prze rwie po now nie do l´ -
gów przy stà pi ∏a pa ra pod ga tun ku ko -
nu ry an dyj skiej (Ara tin ga wa gle ri mi -

nor) i w chwi li obec nej z po wo dze niem od -
cho wu je trój k´ pi sklàt.

Od dwu dzie stu dwóch lat Lo ro Pa rque
po zo sta je w Êci s∏ej wspó∏ pra cy z prof. 
E. Ka le tà z Uni wer sy te tu Ju stus -Lie big
w Gießen, w ra mach któ rej co ro ku stu -
den ci wy dzia ∏u we te ry na rii od by wa jà
dwu ty go dnio wy sta˝ w na szym par ku.
W trak cie sta ̋ u ma jà oni mo˝ li woÊç po -
g∏´ bie nia swej wie dzy z za kre su roz ro du,
bio lo gii i me dy cy ny pta ków oraz in nych
zwie rzàt spo ty ka nych w ko lek cjach ogro -
dów zoo lo gicz nych. W pro gra mie znaj du -
jà si´ prak ty ki w sta cji od cho wu, del fi na -
rium, akwa rium oraz kli ni ce we te ry na ryj -
nej, gdzie le czo ne sà tak ̋ e in ne zwie rz´ ta
za miesz ku jà ce park. Po za licz ny mi za j´ cia -
mi prak tycz ny mi na stu den tów cze ka jà
tak ̋ e cie ka we wy k∏a dy z za kre su cho rób
pta ków oraz bio lo gii i ochro ny gi nà cych
ga tun ków pa pug, pro wa dzo ne przez pra -
cow ni ków par ku oraz za pra sza nych spe -
cja li stów z ró˝ nych dzie dzin. Tak ̋ e
i w tym ro ku Lo ro Pa rque od wie dzi ∏a gru -
pa 25 stu den tów i ma my na dzie j´, ˝e wie -
le sko rzy sta li w trak cie prak tyk.

Zbli ̋ a si´ za po wia da ne na ko niec ro ku
wiel kie otwar cie no wej ha li wol nych lo tów
o po wierzch ni po nad 1000 m2. Zwie dza jà -
cy znaj dà tam ga tun ki po cho dzà ce z Azji
i Au stra lii. Przy go to wa nia do bie ga jà koƒ ca,
a przy szli miesz kaƒ cy ha li od by wa jà kwa -
ran tan n´, aby za pa r´ ty go dni za miesz kaç
w ki pià cej ju˝ ˝y ciem oa zie zie le ni. WÊród
ocze ku jà cych na wy sie dle nie ga tun ków sà
oczy wi Êcie nie ro ze rwal nie ko ja rzà ce si´
z Au stra lià ku ka bu ry.

Fot. arch. Loro Parque

Po t´˝ na ha la wol nych lo tów w trak cie bu do wy

Ku ka bu ra w trak cie kwa ran tan ny na r´ ce au to ra


