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Po d∏u gim i pe∏ nym na pi´ cia ocze ki wa -
niu, czter na ste go ma ja, wy klu ∏o si´ z ja -
ja wy sia dy wa ne go przez za st´p czych ro -

dzi ców pierw sze w Eu ro pie pi skl´ ar b∏´ kit -
nych (Ano dor hyn chus le ari). Pi skl´ ciem, wa -
˝à cym je dy nie 20 gra mów, od sa me go po -
czàt ku czu le opie ko wa ∏a si´ do Êwiad czo -
na pa ra ar zie lo no skrzy d∏ych (Ara chlo rop te -
ra). Po trzech ty go dniach Edward – bo ta -
kie nada no mu imi´ – wa -
˝y∏ ju˝ 495 gram. Z oczy wi stych wzgl´ -
dów wcià˝ nie móg∏ byç za pre zen to wa -
ny zwie dza jà cym, zo sta∏ jed nak uwiecz nio -

ny na fo to gra fiach i do dat ko wo ozna ko wa -
ny pe∏ nà ob ràcz kà. Ro dzi ce nie cier pli -
wie zno si li te za bie gi, dla te go po ich za koƒ -
cze niu szyb ko od∏o ̋ o no Edwar da na miej -
sce. Mi nie co naj mniej sie dem do oÊmiu ty -
go dni, za nim m∏o da ara b∏´ kit na opie -
rzy si´ i za cznie wy glà daç z dziu pli. Do te -
go cza su je go wi do kiem b´ dà cie szyç si´ je -
dy nie opie ku no wie.

W ro ku 2006 Fun da cja Lo ro Pa rque otrzy -
ma ∏a od bra zy lij skiej or ga ni za cji zaj mu jà -
cej si´ ochro nà przy ro dy (IBA MA) dwie pa -
ry ar b∏´ kit nych w ra mach pro gra mu ma jà ce -

go przy czy niç si´ do od bu do wy po pu la -
cji. W chwi li obec nej, we d∏ug ksi´ gi ro do -
wo do wej, w nie wo li znaj du jà si´ je dy -
nie 43 ary b∏´ kit ne, w wi´k szo Êci skon fi sko -
wa ne prze myt ni kom. Znacz na cz´Êç pta -
ków prze by wa w bra zy lij skich oÊrod -
kach. Do tej po ry suk ce sy w ich roz mna ̋ a -
niu od nie sio no w la tach 70. w USA, a na -
st´p nie w Ka ta rze, w oÊrod ku szej ka Al Ta -
ni.

Fun da cja Lo ro Pa rque, dzi´ ki swym licz -
nym suk ce som w ho dow li ga tun ków pa -
pug za gro ̋ o nych wy mar ciem bàdê wy mar -

Pierw szy opis l´ gu 
ar b∏´ kit nych w Eu ro pie

Trzy ty go dnio wy Edward.
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∏ych w Êro do wi sku na tu ral nym, ta -
kich jak ara mo dra (Cy anop sit ta spi xii), zy -
ska ∏a za ufa nie bra zy lij skich or ga ni za cji zaj mu -
jà cych si´ ochro nà przy ro dy. Im po nu jà ca ko -
lek cja 350 rzad kich ga tun ków i pod ga tun -
ków prze sà dzi ∏a o tym, ˝e Lo ro Pa rque wy -
ty po wa ny zo sta∏ na je den z oÊrod ków bio rà -
cych udzia∏ w za szczyt nym za da niu za cho wa -
nia pu li ge ne tycz nej ar b∏´ kit -
nych. Tak oto po raz pierw szy ga tu -
nek ten zo sta∏ le gal nie prze trans por to wa -
ny z San Pau lo do in sty tu cji po za Bra zy -
lià. Tak szyb kie osià gni´ cia w ho dow li te -
go ga tun ku Lo ro Pa rque za wdzi´ cza nie tyl -
ko pa nu jà cym tu opty mal nym wa run kom kli -
ma tycz nym, ale tak ̋ e spe cjal nie za in sta lo -
wa nym kon struk cjom skal nym z licz ny mi ja -
ma mi i za g∏´ bie nia mi, któ re przy po mi na -
jà te wy ko rzy sty wa ne przez pta ki w Êro do -
wi sku na tu ral nym. Pta ki od sa me go po czàt -
ku je za ak cep to wa ∏y i u˝y wa ∏y ja ko miej -
sca gniaz do wa nia. Pierw sze ja ja nie ste ty ule -
g∏y znisz cze niu w gnieê dzie, dla te go pod j´ -
to de cy zj´, aby za bie raç ja ja za -
raz po ich znie sie niu. Za bra ne ja jo mia -
∏o co praw da w jed nym miej scu prze rwa -
nà sko rup k´, ale po na pra wie nic ju˝ nie za -
gra ̋ a ∏o roz wi ja jà ce mu si´ za rod ko -
wi. Przy wy bo rze ro dzi ców za st´p czych pa -
d∏o na pa r´ ar zie lo no skrzy d∏ych, któ -
re spraw dzi ∏y si´ ju˝ przy od cho -
wie m.in. ary hia cyn to wej. 

Dzia ∏a nia Fun da cji Lo ro Pa -
rque na rzecz za gro ̋ o nych ga tun ków pa -
pug obej mu jà swym za si´ giem ca -
∏y Êwiat. W cià gu ostat nich lat po nad 6 mi lio -
nów do la rów wy da no na pro jek ty ochro -
ny 50 ga tun ków, w tym tak ̋ e ochro n´ ar b∏´ -
kit nych w Ca atin ga w Bra zy lii. Tam tej sza po -
pu la cja ar b∏´ kit nych, ga tun ku od kry te go do -
pie ro w 1978 ro ku, dzi´ ki dzia ∏a -
niom ochron nym w na tu ral nym Êro do wi -
sku zwi´k szy ∏a si´ z 250 do 630 osob ni -
ków. Do wo dzi to, ˝e ta kie pro jek ty ma -
jà sens i mo˝ li we jest za po bie ga nie zni ka -
niu ko lej nych ga tun ków z na szej pla ne ty.

Przy by cie na Êwiat Edwar da na pa wa opty -
mi zmem i jest pierw szym kro kiem w d∏u -
gim pro ce sie od bu do wy li czeb no Êci po pu la -
cji i byç mo ̋ e od da le nia wid ma wy gi ni´ -
cia ar b∏´ kit nych w Êro do wi sku na tu ral nym.

Fot. arch. Loro Parque

Ara b∏´ kit na przy wej Êciu do gniaz da zbu do wa -
ne go w za g∏´ bie niu skal nym.

Do ro s∏a ara b∏´ kit na (po prawej).


