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SSe zon l´ go wy w Lo ro Pa rque osià gnà∏
swój szczyt. Przy by ∏o nam po nad pi´ç -
set m∏o dych pa pug. Po d∏u˝ szej prze -

rwie po now nie do l´ gów przy stà pi ∏y lo ry
szkar ∏at ne (Chal cop sit ta car di na lis) i do cze -
ka li Êmy si´ dwóch m∏o dych. Je ste Êmy tak -
˝e dum ni z przy by cia na Êwiat pi sklàt lo ry
zie lo nej (Chal cop sit ta scin til la ta), lo ry sy ∏u -
sko wa nej (Tri cho glos sus john sto niae), lo ry sy
ob ro˝ nej (Tri cho glos sus ha ema to dus ru bri -
to rqu is) oraz irian ki ma ∏ej (Neo p sit ta cus
pul li cau da).

W tym ro ku po raz pierw szy pod j´ li Êmy
sztucz nà in ku ba cj´ dwóch jaj fi gów ki t´ -
czo wej (Psit ta cu li ro stris de sma re sti). Po
suk ce sach w od cho wie spo krew nio nych
z ni mi fi gó wek czar no li cych (Cyc lop sit ta
gu liel mi ter tii), zde cy do wa li Êmy si´ u˝yç tej
sa mej mie szan ki po kar mo wej. èró d∏em
bia∏ ka w die cie sà lar wy màcz ni ka, ale bez
os∏on ki chi ty no wej – na szym zda niem w∏a -
Ênie ten sk∏ad nik jest klu czem do suk ce su.
Ma my na dzie j´, ˝e dwa nie daw no wy klu te
pi skl´ ta fi gów ki t´ czo wej b´ dà da lej ro -
snàç i uda si´ je od cho waç bez wi´k szych
pro ble mów.

Jak co ro ku nie za wio d∏a nas po zo sta jà -
ca na eks po zy cji pa ra ama zo nek li lio wo -
g∏o wych (Ama zo na fin schi). Rok w rok,
dwu krot nie w se zo nie, przy st´ pu je ona do
l´ gów. Pierw sze ja ja sà za bie ra ne do
sztucz ne go od cho wu, a dru gi l´g jest po -
zo sta wia ny ro dzi com. Pa pu gi za wsze

Wia do mo Êci
z Lo ro Pa rque
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Amazonka liliowog∏owa.

Pa ra dam fio le to wo brzu chych tej wio sny znio s∏a ja ja, któ te zo sta ∏y pod ∏o ̋ o ne 
przy bra nym ro dzi com, gdy˝ wcze Êniej sza pró ba l´ gów tej pa ry skoƒ czy ∏a si´ za mar ciem za rod ków.
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Êwiet nie ra dzà so bie z opie kà nad m∏o dy -
mi i nie prze szka dza im w tym na wet t∏um
od wie dza jà cy co dzien nie Lo ro Pa rque.

Po nie wa˝ w ze sz∏ym se zo nie do cze ka li -
Êmy si´ je dy nie nie za p∏od nio nych jaj pa pug
zie lo nych (Ta ny gna thus su ma tra nus), zde -
cy do wa li Êmy si´ na ro ta cj´ sam ców z ró˝ -
nych par. W re zul ta cie do bra ∏y si´ czte ry
no we pa ry i do cze ka li Êmy si´ trój ki po -
tom stwa od dwóch z nich.

Po nie wa˝ no wa wo lie ra dla ka ka du, któ -
rej uro czy ste otwar cie mia ∏o miej sce z oka -
zji VI Mi´ dzy na ro do we go Kon gre su Pa pu -
zie go, spo tka ∏a si´ z bar dzo ˝ycz li wym
przy j´ ciem i du ̋ ym za in te re so wa niem,

pla nu je my wy bu do wa nie no wych wo lier
dla ar. Obiek ty te b´ dà wy bu do wa ne przy
wej Êciu do sek cji tro pi kal nej par ku. 

W tym ro ku ma my nie zwy k∏ych go Êci
– od cho wu je my trzy m∏o de pin gwi ny
Hum bol ta z Zoo Lan dau er w Niem czech,
gdzie trwa re mont obiek tów prze zna czo -
nych dla pin gwi nów i nie ma tam od po -
wied nich wa run ków do od cho wu m∏o dych.
Po 42-dnio wym okre sie in ku ba cji przy sz∏y
na Êwiat wiecz nie g∏od ne pin gwi ny. Na po -
czàt ku by ∏y ˝y wio ne spe cjal nà pap kà ryb nà,
a do pie ro po dwóch ty go dniach otrzy ma ∏y
pierw sze ka wa∏ ki ry by. Obec nie, w wie ku
33, 34 oraz 35 dni, od ̋ y wia jà si´ tyl ko ry -

ba mi. Ma ∏e pin gwi ny szyb ko ro snà, po wi´k -
sza jàc swo jà ma s´ z 80 do 1200 g. Mi mo tak
szyb kie go roz wo ju wcià˝ za cho wu jà ce chy
pi sklàt, ta kie jak na przy k∏ad sza ry puch. Na
ra zie po zo sta jà we wnàtrz, ale jak tyl ko
prze pie rzà pi skl´ cy puch, zo sta nà prze nie -
sio ne do pa wi lo nu pin gwi nów. Pin gwi ny
Hum bol ta (Sphe ni scus hum bol ti) za miesz ku -
jà wy brze ̋ a Chi le i Pe ru, od bie ga jà za tem
od ogól nie przy j´ te go wy obra ̋ e nia o pin -
gwi nach za miesz ku jà cych lo do we kra iny.
Ga tu nek ten do sko na le zno si tem pe ra tu r´
po ko jo wà, bo jest ona zbli ̋ o na do je go
wa run ków na tu ral nych.

Fot. arch. Loro Parque

M∏o de pin gwi ny Hum bol ta. Do ro s∏a lo ry sa ∏u sko wa na.

Do ro s∏a figówka t´czowa.M∏ode amazonki
liliowog∏owe.


