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LLo ro Pa rque znaj du je si´ obec nie
w pe∏ ni se zo nu roz rod cze go. Do tej
po ry za ob ràcz ko wa no tu ju˝ 250 pi -

sklàt!
W chwi li, gdy pa ra ka ka du ró ̋ o wych

(Eol ophus ro se ica pil lus) za cz´ ∏a wy sia dy waç
za p∏od nio ne ja jo, pod j´ ta zo sta ∏a de cy zja
o usu ni´ ciu z eks po zy cji ko lej nej pa ry te go
ga tun ku. Oka za ∏a si´ ona s∏usz na, bo
w nie d∏u gim cza sie trzy let ni sa miec i dwu -
let nia sa mi ca do cze ka ∏y si´ trzech za p∏od -
nio nych jaj. Pta ki prze nie sio no na za ple -
cze, do ob szer nej wo lie ry, któ rà dzie là
z pa rà ˝a ∏ob nic ru do ster nych (Ca lyp tor hyn -
chus ma gni fi cus) oraz czwór kà m∏o dych
ka ka du kra sno g∏o wych (Cal lo ce pha lon fim -
bria tum). 

Po za suk ce sem l´ go wym ka ka du ró ̋ o -
wych, mo ̋ e my po chwa liç si´ te˝ przy -
chów kiem od ka ka du ogni sto czu bych
(Ca ca tua le ad be ate ri), ka ka du si no okich
(Ca ca tua san gu inea), ka ka du bia ∏o okich
(Ca ca tua g. ele ono ra) oraz ka ka du ma ∏ych
(Ca ca tua du corp si).

Ze sz∏y se zon u ama zo nek nie da∏ spo -
dzie wa nych wy ni ków, ale ju˝ te raz wi daç,
˝e zo sta nie to nad ro bio ne i ˝e b´ dzie to
„rok ama zon ki”. Wie le na szych par przy -
stà pi ∏o do l´ gów ju˝ w mar cu. Przy ∏à czy ∏y
si´ do nich tak ̋ e m∏o de oraz no we pta ki
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Pi skl´ ta ka ka du si no okiej (Ca ca tua san gu inea) za raz po opusz cze niu sko ru pek ja ja.

Dwie Êwie ̋ o opie rzo ne, m∏o de ka ka du ró ̋ o we (Eolo phus rose ica pil lus).
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w na szej ko lek cji. Wi daç, ˝e at mos fe ra
udzie li ∏a si´ tak ̋ e na szym ama zon kom 
zie lo nym (Ama zo na mer ce na ria). Jest to dla
nas ga tu nek szcze gól ny, bo wiem w 2001
ro ku po raz pierw szy w ho dow li uda ∏o si´
uzy skaç od nie go l´g. W chwi li obec nej
wy klu ta wów czas sa mi ca z∏o ̋ y ∏a ja ja. Nie
wia do mo jesz cze, czy sà one za p∏od nio ne,
ale wcià˝ jest to nie sa mo wi te prze ̋ y cie,
gdy mo˝ na ob ser wo waç pro ces doj rze -
wa nia i w koƒ cu mo ment przy stà pie nia do
l´ gów te go rzad kie go pta ka.

Ko lej nà mi ∏à nie spo dzian kà by ∏o z∏o ̋ e -
nie jaj przez pa r´ ar b∏´ kit nych (Ano dor hyn -
chus le ari). Gdy od dzie li li Êmy na po czàt ku
ma ja ze sz∏o rocz ne go m∏o de go, pta ki na -
tych miast przy stà pi ∏y do l´ gów. Nie ste ty,
pod czas kon tro li gniaz da oka za ∏o si´, ˝e
dwa spo Êród trzech jaj ma jà uszko dzo nà
sko rup k´. Na tych miast zo sta ∏y one prze -
nie sio ne do in ku ba to ra, jed nak za rod ki
z uszko dzo nych jaj ob umar ∏y. Trze cie ja jo
do tej po ry roz wi ja si´ pra wi d∏o wo.

W tym se zo nie do ko lek cji do ∏à czy∏ ko -
lej ny ga tu nek. Z Zoo w Wup per ta lu otrzy -
ma li Êmy m∏o dà sa mi c´ ama zon ki ma ∏ej
(Ama zo na agi lis). Jest to osob nik nie zwy k∏y,
bo wiem po cho dzi z pierw sze go uda ne go
l´ gu jed nej z dwóch par z tam tej szej ko -
lek cji. Pta ka do star czy∏ nam oso bi Êcie Mr.
Hen sel, któ ry jest prze wod ni czà cym To -
wa rzy stwa Mi ∏o Êni ków Zoo Wup per tal.
To wszyst ko by si´ nie uda ∏o bez za an ga -
˝o wa nia i ˝ycz li wo Êci dy rek to ra Zoo
w Wup per ta lu, dr U. Schu ere ra. Ten trans -
fer jest ko lej nym kro kiem w ochro nie te go
rzad kie go ga tun ku i do brym po czàt kiem
dzia ∏aƒ, któ re ma jà na ce lu zwi´k sze nie
i za cho wa nie po pu la cji.

War to wspo mnieç, ˝e w Lo ro Pa rque
na kr´ co no ju˝ po nad 60 od cin ków fil mu
„Lu dzie, zwie rz´ ta i le ka rze” (Hu mans,
ani mals and do ctor). Jest to po pu lar ny se -
rial do ku men tal ny przy bli ̋ a jà cy pra c´ bio -
lo gów i le ka rzy we te ry na rii w ró˝ nych
ogro dach zoo lo gicz nych. Ko lej na se ria od -
cin ków, w tym 10 przed sta wia jà cych Lo ro
Pa rque i je go dzia ∏al noÊç, b´ dzie emi to -
wa na w te le wi zji VOX po czàw szy od
2 czerw ca. Jak zwy kle wi dzo wie b´ dà
mo gli przyj rzeç si´ za mkni´ tej dla zwie -
dza jà cych cz´ Êci par ku oraz za po znaç si´
z co dzien nym dniem pra cy le ka rzy i pie l´ -
gnia rzy w na szym par ku.
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Do ro s∏y osob nik ama zon ki zie lo nej (Ama zo na mer ce na ria).

Ama zon ka ma ∏a (Ama zo na agi lis) w pe∏ nej kra sie.


