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PPo d∏u go ocze ki wa nym, uda nym l´ gu i od -
cho wie dwóch pi sklàt w grud niu 2006 r.,
w mar cu te go ro ku przy sz∏o na Êwiat ko -

lej ne pi skl´ s´ pic (Psit tri chas ful gi dus). Te raz
ma luch ma 2 ty go dnie i w∏a Ênie otwo rzy∏
oczy. Z na szych do Êwiad czeƒ wy ni ka, ˝e klu -
czem do suk ce su w od cho wie tych wy ma ga -
jà cych pta ków jest do da tek du ̋ ych ilo Êci
pa pai do mie szan ki sto so wa nej w kar mie niu
pi sklàt. M∏o de s´ pi ce sà za wsze g∏od ne i nie -
prze rwa nie do ma ga jà si´ kar mie nia, a ich
zwin ny j´ zyk, któ rym pra co wi cie sta ra jà si´
za gar nàç ko lej nà por cj´, przy po mi na w bu do -
wie j´ zyk lor. M∏o de cich nà je dy nie na krót ki
czas, za raz po kar mie niu.

Sta cja roz ro du w Lo ro Par que pra cu je
pe∏ nà pa rà i roz wi ja si´ z ro ku na rok.

Wi´k szoÊç ga tun ków alek san drett do cze -
ka ∏a si´ ju˝ l´ gów. WÊród ga tun ków wy -
cho wu jà cych pi skl´ ta znaj du jà si´: Psit ta cu -
la eu pa tria, Psit ta cu la kra me ri ma nil lien sis,
Psit ta cu la ale xan dri abot ti, Psit ta cu la co lum -
bo ides, Psit ta cu la hi ma lay ana. 

Tak ̋ e rzad kie pod ga tun ki lor, jak: Tri cho -
glos sus ha ema to dus ca eru le iceps, Tri cho glos -
sus h. stre se man ni, Tri cho glos sus h. ru bri tro -
qu is do cze ka ∏y si´ po tom stwa. Jest to dla
nas wa˝ ne osià gni´ cie. Jeszcze nie daw no
nie wie le uwa gi przy k∏a da no do roz mna ̋ a -
nia rzad kich pa pug trzy ma nych w nie wo li.
Obec nie na bra ∏o to jed nak du ̋ e go zna cze -
nia z uwa gi na po trze b´ za cho wa nia wie lu
ga tun ków i pod ga tun ków pa pug. Po pu la cje
wie lu ga tun ków, w szcze gól no Êci lor i lo rys,

znaj du jà si´ na kry tycz nie ni skim po zio mie.
Bez pro gra mów roz mna ̋ a nia du˝o z nich
za kil ka lat mo ̋ e na za wsze znik nàç z ko -
lek cji ogro dów zoo lo gicz nych.

Nie daw no na sza ho dow la rzad kich pa pug
po wi´k szy ∏a si´ o trzy ˝a ∏ob ni ce pal mo we
(Pro bo sci ger at te ri mus go liath), któ re mie li -
Êmy szcz´ Êcie otrzy maç od nie miec kie go 
ho dow cy Mar ti na Gu tha. Za tem po sia da my
ju˝ pi´ç pta ków te go rzad kie go pod ga tun ku,
a na st´p ne osob ni ki od by wa jà kwa ran tan n´.
W chwili obecnej Lo ro Parque jest je dy nym
ogrodem zoo lo gicz nym, w którym mo˝ li we
jest po rów na nie ˝a ∏ob ni cy pal mo wej for my
no mi na tyw nej z jej wi´k szym pod ga tun kiem.
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M∏oda aleksandretta seledynowa (Psitacula columboides)
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