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N o wy se zon l´ go wy zo sta∏ roz -
po cz´ ty przez nie któ re ga tun ki

pa pug ju˝ w grud niu. Tak jak i w po -
przed nim ro ku, ja ko pierw sza l´ gi
roz po cz´ ∏a na sza pa ra barw nic (Ec -
lec tus ro ra tus rie dle li). Z∏o ̋ o ne zo sta -
∏y dwa ja ja, ale tyl ko jed no oka za ∏o
si´ za p∏od nio ne. Prze nie sio no je do
in ku ba to ra, by daç sa mi cy mo˝ li woÊç
z∏o ̋ e nia ko lej nych, z któ rych pi skl´ -
ta zo sta nà po zo sta wio ne do od cho -
wu ro dzi com. 11 stycz nia 2006 ro ku
w in ku ba to rze wy klu ∏o si´ pi skl´
barwnic – pierw sze w no wym ro ku
i od tej po ry jest wy cho wy wa ne w Ba -
by -Sta tion Lo ro Pa rque.

W po ∏o wie grud nia dwa ja ja z∏o ̋ y -
∏a pa ra fi d˝i jek kasz ta no wa tych (Pro -
so pe ia ta bu en sis) znaj du jà ca si´ na
eks po zy cji Lo ro Pa rque. Oba by ∏y za -
p∏od nio ne. Po 10 dniach in ku ba cji
zo sta ∏y po de bra ne z gniaz da. Te raz
ma my na dzie j´ na ko lej ne za p∏od -
nio ne znie sie nia.

Na sza l´ go wa pa ra ˝a ∏ob nic pal -
mo wych (Pro bo sci ger ater ri mus) bar -
dzo wcze Ênie w tym ro ku za cz´ ∏a wy -
ka zy waç za in te re so wa nie roz ro dem.
Zwy kle pierw sze l´ gi se zo nu sà re je -
stro wa ne w stycz niu, ale jed no ja jo
zo sta ∏o z∏o ̋ o ne ju˝ w po ∏o wie grud -
nia. Przez oko ∏o 8 dni po zo sta wa ∏o
z ro dzi ca mi i po tem zo sta ∏o prze nie -
sio ne do in ku ba to ra, gdzie stwier -
dzo no, ˝e jest ono za p∏od nio ne. Ja jo
po trze bu je oko ∏o 30 dni in ku ba cji. Ta
pa ra wie le ra zy po wta rza ∏a l´ gi
i z ob ser wa cji ich za cho waƒ part ner -
skich wy ni ka, ˝e mo ̋ e do te go dojÊç
i tym ra zem.

W cià gu ostat nich kil ku mie si´ cy
po ∏à czo no ko lej ne pa ry na nad cho -
dzà cy se zon l´ go wy. Szcze gól nie
pil nie przy glà da my si´ pta kom, któ -
re jesz cze si´ nie l´ g∏y lub sk∏a da ∏y
wy ∏àcz nie ja ja nie za p∏od nio ne. Za -
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sta na wia my si´ tak ̋ e jak mo ̋ e my
po lep szyç wa run ki ho dow li, by sty -
mu lo waç pta ki do roz ro du. Naj lep -
sze mo˝ li wo Êci stwa rza jà licz ne wo -

lie ry w sta cji roz ro du Fun da cji Lo ro
Pa rque. W jed nej z ta kich wo lier
umie Êci li Êmy gru p´ barw nic (Ec lec -
tus ro ra tus vo sma eri) sk∏a da jà cà si´

z czte rech sam ców i trzech sa mic,
z dwie ma sa mi ca mi i jed nym sam -
cem ka ka du fi li piƒ skich (Ca ca tua
ha aema tu ro py gia), aby mo g∏y utwo -
rzyç pa ry. W wo lie rze jest wi´ cej
miejsc gniaz do wych ni˝ sa mic, by
unik nàç wal ki o bud k´ l´ go wà. Mi -
mo wszyst ko pta ki sà czuj nie ob ser -
wo wa ne.

W in nej du ̋ ej wo lie rze, któ rà od
dwóch lat zaj mo wa ∏y dwie pa ry doj -
rza ∏ych p∏cio wo ka ka du ró ̋ o wych
(Eolo phus ro se ica pil lus) oraz pa ra
˝a ∏ob nic eu ka lip tu so wych (Ca lyop -
tor hyn chus la ti ro stris), do ∏à czy li Êmy
do gru py sta do sze Êciu pra wie doj -
rza ∏ych ka ka du kra sno g∏o wych (Cal -
lo ce pha lon fim bria tum). Ka ka du ró -
˝o we l´ g∏y si´ z suk ce sem i obie pa -
ry do cze ka ∏y si´ pi sklàt. ˚a ∏ob ni ce
eu ka lip tu so we tak ̋ e przy stà pi ∏y do
l´ gu, ale oba l´ gi oka za ∏y si´ nie za -
p∏od nio ne. W tym ro ku gru pa po -
wi´k szy ∏a si´ o ko lej nà pa r´ ka ka du.
W tym ze spo le dwie ka ka du ma ∏e
(Ca ca tua dur cop sii), któ re nie sà
jesz cze spa ro wa ne, po win ny si´ od -
na leêç i stwo rzyç pa r´ l´ go wà. Ka ka -
du do brze ze so bà wspó∏ ̋ y jà i jak do
tej po ry nie za ob ser wo wa no po wa˝ -
nych walk. Jed nak na le ̋ y za zna czyç,
˝e wy mia ry wo lie ry to: d∏u goÊç 20 m,
sze ro koÊç 12 m oraz wy so koÊç
3,5 m i dzi´ ki te mu pta ki ma jà wy -
star cza jà co miejsca do wy ∏a do wa nia
nad mia ru ener gii.

W tym se zo nie pró bu je my tak ̋ e
no wych me tod ho dow li w przy pad ku
stad ni czek si wo li cych (Bro to ge ris pyr -
r hop te rus). Po tym, jak obie pa ry nie
od no to wa ∏y suk ce su l´ go we go w na -
szej sta cji ho dow li – jed na pa ra z∏o ̋ y -
∏a nie za p∏od nio ne ja ja, dru ga w ogó le
jesz cze si´ nie l´ g∏a – obie pa ry zo sta -
∏y prze nie sio ne do wi´k szej wo lie ry.
Tam mo gà zna leêç dzie si´ç ró˝ no rod -
nych miejsc na gniaz do, od pni drzew,
w któ rych mo gà wy d∏u baç dziu ple, do
bu dek gniaz do wych za wie ra jà cych po
kil ka ko mór. Po win no to sty mu lo waç
pta ki do l´ gów.

Mat thias Re in sch midt,
Ku ra tor Lo ro Pa rque, Te ne ry fa

Fot. arch. Loro Parque
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˚a ∏ob nica eu ka lip tu so wy (Ca lyop tor hyn chus la ti ro stris).
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