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¸à cze nie
no wych pta ków w pa ry
Mat thias Re in sch midt, Ku ra tor Lo ro Pa rque, Te ne ry fa

CCzy to trzy ma ne pry wat -
nie, czy przez ho dow ców, no we pta -
ki zwy kle do ∏à cza ne sà do ju˝

posiadanych, two rzàc no we pa ry l´ go -
we lub sta no wiàc dla nich to wa rzy stwo.

Przy two rze niu no wych par na le ̋ y pa mi´ -
taç, ˝e im m∏od sze sà prze zna czo ne do do ∏à -
cza nia pta ki, tym lep sze sà ro ko wa nia na 
po wo dze nie. U m∏o dych zwie rzàt zwy kle rzad -
ko ob ser wu je si´ agre sj´ wzgl´ dem in -
nych zwie rzàt, po za tym za cho wa nia te ry to rial -
ne pra wie w ogó le nie sà za zna czo ne, 
po nie wa˝ m∏o de nie ma jà jesz cze ˝ad ne go te -
ry to rium do obro ny.

Gdy na sze pa pu gi sà ju˝ doj rza ∏e p∏cio -
wo, mo˝ na mieç szcz´ Êcie przy ∏à cze niu w pa -
ry, gdy pta ki „na da jà na tych sa mych fa lach” i za -
ko chu jà si´ w so bie od pierw sze go wej rze -
nia lub mo˝ na mieç pe cha i oba pta ki ata ku -
jà si´ od ra zu po po ∏à cze niu i mo -
gà si´ przy tym na wza jem po wa˝ nie po ka le -
czyç. Wte dy na le ̋ y je bez zw∏ocz nie roz dzie liç.

Jest wie le mo˝ li wo Êci ∏à cze nia no wych pta -
ków. Po win no si´ nad ni mi tro ch´ za sta no -
wiç i nie pod da waç si´ ch´ ci jak naj szyb sze -
go zo ba cze nia pa ry ra zem. Ce lem po win -
no byç stwo rze nie zhar mo ni zo wa nej pa ry i te -
mu na le ̋ y pod po rzàd ko waç wszyst kie dzia ∏a -
nia. Da lej chcia∏ bym krót ko przed sta wiç ró˝ -
ne me to dy i po ka zaç ich wa dy i za le ty.

1. No wy ptak, te go sa me go ga tun ku, do ∏à -
cza ny do wcze Êniej trzy ma nej pa pu -
gi. Przez to no wy wkra cza na te ry to rium „sta -
re go pta ka” i mo ̋ e dojÊç do obro ny te go 
te ry to rium, a przy tym po wa˝ ne mu po ra-nie -
niu ulec mo gà oba pta ki. Szcze gól nie
ama zon ki przy ta kim ∏à cze niu re agu jà wyjàt ko -
wo agre syw nie. Szan se po wo dze -
nia: umiar ko wa ne do z∏ych.

Przy glà da jà ce si´ so bie ama zon ki li lio g∏o we.

Sta ∏y zwià zek, jak tych ko nur po ma raƒ czo wo czel nych, roz po znaç mo˝ na po przy tu la niu si´. 
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2. Wcze Êniej trzy ma na pa pu ga jest zo sta -
wia na sa ma, z no wym pta kiem, w no wej wo -
lie rze lub po miesz cze niu. Dzi´ ki te mu ˝a -
den z pta ków nie zna oto cze nia. Dla obu te -
ren jest no wy. Wte dy roz po zna nie te re -
nu jest pierw szà rze czà, któ rà ro bià zwie rz´ -
ta, by si´ w nim naj pierw sa me mu od na -
leêç, za nim za cznà po szu ki wa nia part ne -
ra. Dzi´ ki te mu pta ki ma jà wi´ cej cza -
su, by si´ do sie bie na wza jem przy zwy cza -
iç. Szan se po wo dze nia: do bre.

3. Je Êli nie ma si´ dla no wej pa ry in nej wo lie -
ry, jak opi sa no w punk cie 2, po win no si´ od∏o -
wiç trzy ma ne go w wo lie rze pta ka i umie -
Êciç go na kil ka dni w mniej szej skrzyn ce we -
wnàtrz wo lie ry. Wte dy mo˝ na do niej wy pu -
Êciç no we go pta ka. No we zwie rz´ mo ̋ e dzi´ -
ki te mu po zna waç oto cze nie i zni ka prze wa -
ga star sze go pta ka. Po za tym pta -
ki, przez skrzyn k´, mo gà na wià zy waç kon -
takt i po zna waç si´. Ten spo sób ∏à cze -
nia par jest naj cz´ Êciej sto so wa ny w Fun da -

cji Lo ro Pa rque, przy czym za zwy czaj to sa mi -
ca jest po zo sta wia na w wo lie rze, a sa miec naj -
pierw sie dzi od dzie lo ny w klat ce. Wów -
czas zwie rz´ ta bez ry zy ka mo gà si´ po zna -
waç. Szan se po wo dze nia: do bre do bar -
dzo do brych.

4. Gdy ma si´ mo˝ li woÊç trzy ma nia wie -
lu zwie rzàt te go sa me go ga tun ku w du ̋ ej wo -
lie rze i przez to umo˝ li wie nia im sa mo dziel ne -
go wy bo ru part ne ra, jest to oczy wi Êcie naj lep -
sze wyj Êcie. Pa ry, któ re si´ od naj dà w ta -
kiej gru pie, mo gà na st´p nie zo staç prze nie sio -
ne do in nych wo lier. Szan se po wo dze -
nia: bar dzo do bre.

Bez wzgl´ du na to, na ja kà me to d´ si´ zde -
cy du je my, wa˝ ne jest prze wi dze nie pew ne -
go cza su na ob ser wa cje, dzi´ ki któ rym do wie -
my si´, jak re agu jà po szcze gól ne zwie rz´ -
ta. Wów czas, w ra zie po trze by, mo˝ na zwie -
rz´ tom po móc. Z pew no Êcià ist nie jà ga tun -
ki, któ re ∏à czà si´ w pa ry bez ˝ad nych pro ble -
mów, ale sà te˝ takie, które przez swój cha rak -

ter i agre syw noÊç cz´ sto sta jà si´ dra˝ li wy -
mi sà sia da mi. Dla te go przy ∏à cze niu par za -
wsze na le ̋ y za cho waç ostro˝ noÊç.

Je Êli chce si´ roz dzie liç ist nie jà ce ju˝ pa -
ry, nie po win no si´ od ra zu prze no siç pta -
ka do no we go part ne ra. Zwie rz´ mo g∏o d∏u -
go byç w da nej pa rze i po trze bu je cza -
su, by si´ przy zwy cza iç do no we go part ne -
ra. Dla te go le piej jest pta ki prze zna czo -
ne do two rze nia no wej pa ry naj pierw przez kil -
ka ty go dni trzy maç po je dyn -
czo. Przez ten czas ptak przy zwy cza -
ja si´ do roz ∏à ki z part ne rem i jest o wie le bar -
dziej otwar ty na no we zna jo mo -
Êci, ni˝ gdy jest za bra ny bez po Êred nio ze sta ∏e -
go zwiàz ku. Tak ̋ e w przy pad ku stra ty part ne -
ra po win no si´ przed po now nym two rze -
niem pa ry, z oca la ∏ym zwie rz´ ciem, po cze -
kaç, dzi´ ki te mu ro snà szan se po wo dze nia no -
we go zwiàz ku.

Fot. arch Loro Parque

Pa pu gi, któ re mo gà wy braç so bie part ne ra z wi´k szej gru py, jak te ary sza fi ro we, ma jà du ̋ e szan se na suk ce sy l´ go we.

                          


