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1 grud nia 1972 ro ku Lo ro Parque 
po raz pierw szy otwo rzy∏ swo je
bra my dla zwie dza jà cych. Z po czàt -

ku zaj mo wa∏ on po wierzch ni´ za le d -
wie 13 tys. m2 i po sia da∏ na eks po zy cji je dy -
nie pa pu gi. Po 35 la tach je go po wierzch -
nia wy no si 135 tys. m2 i sta∏ si´ on wio dà -
cym w Eu ro pie ogro dem zoo lo gicz -
nym oraz g∏ów nà atrak cjà Wysp Ka na ryj -
skich, któ ra do tàd przy cià gn´ ∏a oko ∏o 34 mi -
lio ny tu ry stów.

Praw dzi wà wi zy tów kà Lo ro Par que jest naj -
wi´k sza i naj bar dziej ró˝ no rod na na Êwie -
cie ko lek cja pa pug, w licz bie 3500 przed sta wi -
cie li, 350 ga tun ków i pod ga tun ków. Po za im -
po nu jà cà ko lek cjà pta ków Lo ro Parque ofe ru -
je zwie dza jà cym tak ̋ e in ne atrak cje, ta -
kie jak naj wi´k sza na Êwie cie eks po zy cja pin -
gwi nów, naj wi´k sza w Eu ro pie gru pa sam -
ców go ry li oraz akwa rium z ta ki mi ga tun ka -
mi jak or ki, del fi ny oraz re ki ny. W ostat -
nim cza sie do Lo ro Par que z USA przy je cha -
∏y czte ry or ki, któ re dzi´ ki wro dzo nej zwin no -
Êci i in te li gen cji za dzi wia jà t∏u my pod czas licz -
nych po ka zów.

Od lat Lo ro Parque ko ja rzo ny jest nie tyl -
ko z bo gac twem eks po no wa nych ga tun -
ków, ale tak ̋ e z ja ko Êcià, za sto so wa -
niem naj now szych tech no lo gii oraz za an ga -
˝o wa niem w ochro n´ przy ro dy. 

ciekawostki

WieÊci z Loro Parque

Matthias Reinschmidt

Oko∏o 3-tygodniowe piskl´ta stokówek z∏otoczelnych.

W paê dzier ni ku 2007 r. 
od by ∏o si´ spo tka nie Ra dy Lo ro Pa rque. By ∏a to oka zja do pew nych podsumowaƒ.
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Lo ro Parque mo ̋ e po szczy ciç si´ wie lo -
ma na gro da mi, po twier dza jà cy mi pro fe sjo -
na lizm oraz wk∏ad w ochro n´ za gro ̋ o -
nych ga tun ków. Do naj wa˝ niej szych wy ró˝ -
nieƒ na le ̋ à: „Award of excel len ce”, „Pre -
mio al. tu ri smo”, a tak ̋ e „In ter na tio na -
le Umwelt Pre is” oraz z∏o ty me dal od hisz -
paƒ skie go mi ni ster stwa tu ry sty ki, w koƒ -
cu „Prin ce Fe li pe Pri ze”.

Oprócz zwie rzàt na zwie dza jà cych cze -
ka tak ̋ e spo tka nie ze Êwia tem ro Êlin, któ -
ry za chwy ca do sko na le wkom po no wa ny -
mi w ar chi tek tu r´ kom po zy cja mi. Mi sjà Lo -
ro Par que jest przed sta wia nie zwie dza jà -
cym zwie rzàt w ich na tu ral nym Êro do wi -
sku, któ re jest tu sta ran nie re kon stru owa -
ne. Dzi´ ki te mu w Lo ro Par que zwie rz´ i je -
go na tu ral ne oto cze nie eks po no wa ne sà ja -
ko nie ro ze rwal na ca ∏oÊç, gdzie wszyst kie ele -
men ty ∏à czà sub tel ne po wià za nia, a zwie dza -
jà cy zda je so bie spra w´, jak kru chy jest ka˝ -
dy eko sys tem i jak wa˝ na jest ochro na Êro do -
wi ska na tu ral ne go.

Im po nu jà cà in we sty cjà jest bu do wa czte -
rech po t´˝ nych wo lier na po trze by pro gra -
mu ho dow li ar mo drych (Cy anop sit ta spi -
xii). Obiek ty te pod le ga jà su ro wej kon tro li sa -
ni tar nej, a do st´p do pta ków, po u˝y -
ciu mat de zyn fek cyj nych i zmia nie ubraƒ, ma -
jà je dy nie prze szko le ni pra cow ni cy. Z ze -
wnàtrz obiekt chro nio ny jest przed dzi ki -
mi pta ka mi i dra pie˝ ni ka mi zwar tà siat -
kà, a zró˝ ni co wa na sza ta ro Êlin na te re nu gwa -
ran tu je wa˝ nà dla te go ga tun ku ró˝ no rod -
noÊç. Wn´ trze obiek tów jest sta le mo ni to ro -
wa ne, co po za wzgl´ da mi bez pie czeƒ stwa za -
owo cu je te˝ wie lo ma cie ka wy mi ob ser wa cja -
mi za cho wa nia te go ma ∏o zna ne go ga tun -
ku pa pu gi i w przy sz∏o Êci po mo ̋ e w od bu do -
wie po pu la cji wol no ˝y jà cej. 

Nie co wcze Êniej ni˝ zwy kle, bo pod ko -
niec li sto pa da, przy stà pi ∏a do l´ gów nie za -
wod na pa ra ka ka du pal mo wych. Za zwy -
czaj to one otwie ra jà se zon l´ go wy w Lo -
ro Par que. W tym ro ku praw do po dob -
nie pi´k na je sieƒ i bar dzo ∏a god na zi ma przy -
czy ni ∏y si´ do przy spie sze nia l´ gów. Pta -
ki te zno szà jed no ja jo, któ re ze wzgl´ -
dów bez pie czeƒ stwa jest sztucz nie in ku bo -
wa ne. Po czte rech do sze Êciu ty go -
dni od ode bra nia ja ja l´g jest po wta rza -
ny. Pierw sze ja jo w tym se zo nie oka za -
∏o si´ za p∏od nio ne, a za ro dek roz wi ja si´ pra -
wi d∏o wo.

Fot. Arch. Loro Parque
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Wej Êcie do wo lier wy bu do wa nych na po trze by pro gra mu ho dow li ar mo drych.

Wo lie ry zaj mo wa ne przez ary mo dre.

Sa mi ca z ak tyw nej pa ry ka ka du pal mo wych.


