
DDo k∏ad nie 17 grud nia, w 35. rocz ni c´
po wsta nia Lo ro Pa rque, od by ∏a si´
uro czy sta in au gu ra cja po t´˝ nej ha li

wol nych lo tów. 32 me try d∏u go Êci, 12-15
sze ro ko Êci i 6 me trów wy so ko Êci no wej,
wy pe∏ nio nej pta ka mi prze strze ni cze ka na
zwie dza jà cych. W Êrod ku po dzi wiaç mo˝ -
na sfa bry ko wa ne z re ali zmem sztucz ne
tro pi kal ne ga tun ki drzew. Do dat ko we ko -
rze nie, roz bu do wa ne ko ro ny drzew, wie -
le pnà czy i lin two rzy bo gac two do god -
nych miejsc od po czyn ku dla za miesz ku jà -
cych eks po zy cj´ pta ków. Ja ko pierw sza
wsie dlo na zo sta ∏a gru pa ar sza fi ro wych
(Ara glau co gu la ris). Na le ̋ y przy tym wspo -
mnieç, ˝e przez wie le lat ten za gro ̋ o ny
w na tu rze ga tu nek z po wo dze niem by∏
roz mna ̋ a ny w na szym par ku. To w∏a Ênie
dzi´ ki sta ra niom i na k∏a dom fi nan so wym
(400 tys. eu ro) Fun da cji Lo ro Pa rque po -
pu la cja ta wzro s∏a z 50 do 400 osob ni ków.
Cià g∏y wzrost li czeb no Êci cie szy i po twier -
dza ce lo woÊç na k∏a du cza su i pie ni´ dzy.
Oczy wi Êcie w ha li za mon to wa na zo sta ∏a
ta bli ca w trzech j´ zy kach, któ ra in for mu je
o sy tu acji i pro gra mie ochro ny te go ga tun -
ku. Pa pu gi do sko na le do sto so wa ∏y si´ do
no wych wa run ków, a ob ser wa cja ca ∏ej
gru py roz wrzesz cza nych, har cu jà cych pa -
pug cie szy oko ka˝ de go mi ∏o Êni ka pta ków.

Na Âwi´ ta Bo ̋ e go Na ro dze nia los przy -
go to wa∏ nam praw dzi wà nie spo dzian k´ 
– po sztucz nej in ku ba cji wy klu ∏a si´ pierw -
sza w tym se zo nie ˝a ∏ob ni ca pal mo wa. Pi -
skl´ za raz po wy klu ciu wa ̋ y ∏o za le d wie
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16,8 g, ale pod tro skli wà opie kà pie l´ gnia -
rzy ro Ênie jak na dro˝ d˝ach i w chwi li
obec nej wa ̋ y ju˝ 100 g. Ma luch otwo rzy∏
oczy po 10 dniach i od ra zu ˝y wo za in te -
re so wa∏ si´ oto cze niem. Nie chce my za -
pe szaç, ale w∏a Ênie cze ka my na wy klu cie
ko lej ne go za p∏od nio ne go ja ja, któ re jest
sztucz nie in ku bo wa ne.

*
Do Êwiad czo na pa ra barw nic wiel kich

(Ec lec tus ro ra tus rie de li) jak zwy kle roz po -
cz´ ∏a go dy w trak cie na szej zi my. Z dwóch
znie sio nych jaj, jed no oka za ∏o si´ za p∏od nio -
ne i w tej chwi li pod le ga sztucz nej in ku ba cji.

*
Na sza ko lek cja ama zo nek wzbo ga ci ∏a

si´ o ama zon ki ˝ó∏ to gar d∏e (Ama zo na ora -

trix ma gna), któ re otrzy ma li Êmy w da rze
od zna ne go ho dow cy Fran ka Sa mu ela
z Es sen. Dzi´ ki te mu po sia da my ju˝ 45 ga -
tun ków i pod ga tun ków z tej ro dzi ny.

*
W kwiet niu, we wspó∏ pra cy z ma ga zy -

nem „Pa pa ge ien”, w Lo ro Pa rque mia∏y
miejsce ko lej ne warsz ta ty do ty czà ce pa -
pug. W ich trak cie od by∏y si´ spo tka nia
i wy k∏a dy pro wa dzo ne przez le ka rzy i bio -
lo gów (w tym tak ̋ e z Lo ro Pa rque) po ru -
sza jà ce te ma ty k´ cho rób, ho dow li i r´cz -
ne go od cho wu pa pug. Oczy wi Êcie w trak -
cie trwa nia warsz ta tów uczest ni cy mo gli
zaj rzeç na za ple cza i za daç py ta nia. Wi´ cej
in for ma cji na ten temat pod ad re sem:
arnd tver lag@aol.com

*
Na po czàt ku ro ku park od wie dzi ∏a

gwiaz da te le wi zji nie miec kiej – Frank El -
sner wraz z ro dzi nà. W cza sie kil ku dnio wej
wi zy ty nie od st´ po wa li go ani na chwi l´
Wol fgang Kies sling – g∏ów ny za rzàd ca par -

ku i Mat thias Re insch midt – ku ra tor, wi´c
bar dzo do k∏ad nie zwie dzi∏ Lo ro Pa rque,
nie omi ja jàc przy tym ˝ad ne go po ka zu.
Pro gram te le wi zyj ny przy go to wa ny przez
Pa na El sne ra oka za∏ si´ praw dzi wym hi tem
i przy czy ni∏ si´ do pod nie sie nie pre sti ̋ u Lo -
ro Pa rque, dla te go te˝ bar dzo ucie szy ∏o nas
przy j´ cie przez nie go no mi na cji na Am ba -
sa do ra Lo ro Pa rque i obiet ni ca, ˝e za wsze
b´ dzie wspie ra∏ na sze dzia ∏a nia na rzecz
ochro ny za gro ̋ o nych ga tun ków. Ta kich
am ba sa do rów ni gdy za du ̋ o!

*
Wraz z uspo ko je niem si´ cz´ Êci pta ków

po se zo nie l´ go wym, mo˝ na by ∏o po my -
Êleç o bez piecz nym wpro wa dze niu do ko -
lek cji no wych osobników. Sto ków ka ˝ó∏ -
to czel na (Bol bor hyh chus au ri frons ru bri ro -
stris) prak tycz nie nie wy st´ pu je ni gdzie
po za Chi le lub Ar gen ty nà i nie zwy kle rzad -
ko utrzy my wa na jest w ho dow li. Ten bar -
dzo rzad ki pod ga tu nek zo sta∏ spe cjal nie
spro wa dzo ny do Lo ro Pa rque, aby za cho -
waç pu l´ ge ne tycz nà, któ ra b´ dzie sta no -
wiç re zer w´ w ra zie po trze by od bu do wy
li czeb no Êci ga tun ku w na tu rze. W chwi li
obec nej kwa ran tan n´ prze cho dzi je de na -
Êcie osob ni ków te go pod ga tun ku.

Jak zwy kle pierw sze do l´ gów przy stà -
pi ∏y Kee (Ne stor no ta bi lis). Jed na z par zdà -
˝y ∏a si´ ju˝ do cho waç trzech za zdro Ênie
strze ̋ o nych przez ro dzi ców pi sklàt. Na -
strój l´ go wy po czu ∏y tak ̋ e kap tur ni ce
(De rop ty us ac ci pi tri nus) oraz ary nie bie sko -
g∏o we (Pro pyr r hu ra co ulo ni). Jed na z tych
pa ra jest w fa zie in ku ba cji, a dru ga ju˝ do -
cze ka ∏a si´ dwóch pi sklàt.

Fot. arch. Loro Parque
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SKLEP WYSY¸KOWY
HURTOWNIA ZOOLOGICZNA
KANKAN - Wroc∏aw, Joanna Jeziorek
tel./fax. 071 354 36 98, 0601 57 38 18, 
w godz. 10.00-18.00

SPECJALIZUJEMY SI¢ W ASORTYMENCIE
DO CHOWU I HODOWLI PTAKÓW
EGZOTYCZNYCH:
Najlepsze europejskie karmy (Vadigran, CeDe, NatMin)
i wszelkie akcesoria. Kompletnà ofert´ wysy∏amy
hodowcom pocztà.

HODOWLA DU˚YCH PAPUG

Piskl´ ˝a∏obnicy palmowej.

Stokówka ˝ó∏toczelna.


