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DDzi´ ki wie lo let nim sta ra niom, w któ -
rych wy ró˝ nia∏ si´ szcze gól nie Ra fa el
Za mo ra – za trud nio ny na sta no wi sku

bio lo ga, do ko lek cji Lo ro Pa rque do ∏à czy ∏y
trzy no we ga tun ki pa pug z Mek sy ku. Dwa
z nich po raz pierw szy prze ka za ne zo sta ∏y
eu ro pej skie mu ogro do wi zoo lo gicz ne mu.
M∏o de z na st´ pu jà cych ga tun ków przy le -
cia ∏y do nas a˝ z Mek sy ku: mek sy kan ka
kasz ta no woczel na (Rhyn chop sit ta ter ri si),
stad nicz ka pe ru wiaƒ ska (Bro to ge ris cy -
nop te ra gu sta vi) oraz pio na bia ∏o czel na
(Pio nus se ni lo ides).

Wszyst kie pta ki do brze znio s∏y po dró˝.
Po prze by ciu kwa ran tan ny i przej Êciu ru ty -
no wych ba daƒ zo sta nà osta tecz nie przy ∏à -
czo ne do ko lek cji i b´ dà mo g∏y byç eks po -
no wa ne i roz mna ̋ a ne, jed nak sta nie si´ to
naj wcze Êniej w stycz niu 2009 ro ku. Mek -
sy kan ka kasz ta no wo czel na (Rhyn chop sit ta
ter ri si) jest wa˝ nym na byt kiem, ja ko ˝e
w Êro do wi sku na tu ral nym (w Mek sy ku)
po pu la cja oce nia na jest na oko ∏o 1000
osob ni ków, a Lo ro Pa rque swo imi dzia ∏a -
nia mi przy czy ni si´ do za cho wa nia ge ne -
tycz nej re zer wy te go ga tun ku. Gdy by po -
rów naç jà z mek sy kan kà czer wo no czel nà
(Rhyn chop sit ta pa chyr hyn cha), to ró˝ ni ce
wy ni ka jà przede wszyst kim z wiel ko Êci
(mek sy kan ka kasz ta no wo czel na jest nie co
wi´k sza) oraz bar wy czo ∏a. Z pew no Êcià
dla te go do nie daw na mek sy kan ka kasz ta -
no wo czel na opi sy wa na by ∏a ja ko pod ga tu -
nek mek sy kan ki czer wo no czel nej.

Za to stad nicz ka pe ru wiaƒ ska (Bro to ge -
ris cy nop te ra gu sta vi) nie by ∏a do tàd prze -
trzy my wa na w Eu ro pie, a wy glà dem wy -
raê nie od ró˝ nia si´ od ga tun ku no mi na -
tyw ne go – stad nicz ki nie bie sko ster nej
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(Bro to ge ris cy nop te ra). Wraz z jej przy by -
ciem licz ba pod ga tun ków z ro dza ju Bro to -
ge ris wzra sta w na szej ko lek cji do 10.

Pio na bia ∏o czel na (Pio nus se ni lo ides) od
za wsze sta no wi ∏a rzad koÊç i w Eu ro pie
wy st´ pu je tyl ko kil ka osob ni ków prze trzy -
my wa nych w pry wat nych ko lek cjach. Jest
ich zbyt ma ∏o, aby stwo rzyç sta bil nà
i zdro wà po pu la cj´ w nie wo li, dla te go tak
wa˝ ny jest fakt, i˝ roz mna ̋ a na jest ona
w Mek sy ku, po nie wa˝ pta ki stam tàd po -
cho dzà ce sta no wià cen ny ma te ria∏ wzbo -
ga ca jà cy pu l´ ge ne tycz nà pta ków z Eu ro -
py. Ogó ∏em w Lo ro Pa rque obec nych jest
8 ga tun ków z ro dza ju Pio nus.

Na po czàt ku li sto pa da sa miec ary mo -
drej (Cy anop sit ta spi xii) zo sta∏ od da ny
w de po zyt do Ber li na, w ce lu roz mno ̋ e -
nia z tam tej szà sa mi cà. Ana li zy ge ne tycz ne
wy ka za ∏y jed nak, ˝e bar dziej ko rzyst ne
jest po ∏à cze nie go z sa mi cà z Lo ro Pa rque.

W tym ce lu dr Mat thias Re in sch midt po je -
cha∏ do Ber li na. Po prze by ciu kwa ran tan ny
po now nie po ∏à czo ny zo sta nie w pa r´
i ma my na dzie j´ na kon ty nu acj´ do tych -
cza so wych suk ce sów l´ go wych tej pa ry
(czte ry m∏o de w la tach 2004–2007).

Obec na po ra ro ku nie sprzy ja na stro -
jom go do wym pa pug w na szym par ku,
dla te go wi´k szoÊç ga tun ków znaj du je si´
obec nie w fa zie spo czyn ku. Je dy nie ar fa -
kian ki (Ore op sit ta cus ar fa ki) i lo ri ka czer -
wo no czel na (Char mo sy na ru bro no ta ta)
mo gà po chwa liç si´ suk ce sem i w chwi li
obec nej sa mo dziel nie od cho wu jà m∏o de. 

Nie daw no Lo ro Pa rque od wie dzi ∏a gru -
pa pra cow ni ków Höchstadt ban ku. Wi zy -
ta by ∏a nie zwy kle uda na i skoƒ czy ∏a si´
prze ka za niem kwo ty pi´ ciu set eu ro na
Fun da cj´ Lo ro Pa rque, któ ra zaj mu je si´
mi´ dzy in ny mi ra to wa niem ary mo drej.
War to pod kre Êliç, ˝e da tek ten ma war -
toÊç sym bo licz nà, bo wiem Bab tist Rit ter
von Spix by∏ jed nym z naj zna ko mit szych
oby wa te li mia sta Höchstadt.

Trzeba te˝ wspo mnieç o pry wat nej ini -
cja ty wie Mat thia sa He in ri cha z Ar chern,
któ ry za ini cjo wa∏ zbiór k´ dat ków od osób
od wie dza jà cych otwar ty ba sen i wraz
z ama zon kà zmien nà ze bra li po nad 130
eu ro! W imie niu za gro ̋ o nych ga tun ków
pa pug dzi´ ku je my im oraz wszyst kim lu -
dziom do brej wo li, któ rzy prze ka za li dat ki
na ten szczyt ny cel.
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