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ptaki egzotyczne

Wy ko rzy sta nie bu dek
l´ go wych przez 
ru do ster ki czer wo no czel ne 

Pierw sze od s∏o ni´ cie: ja ja ru do ster ki czer wo no czel nej w bud ce l´ go wej.

Od ro ku 2002 Fun da cja Lo ro Pa rque za -
an ga ̋ o wa na jest w ochro n´ za gro ̋ o -
nej wy gi ni´ ciem ru do ster ki czer wo no -

czel nej (Pyr r hu ra or ce si). Ga tu nek ten wy st´ -
pu je en de micz nie w Ekwa do rze, gdzie
lo kal nie w je go ochro n´ za an ga ̋ o wa -
na jest Fun da cja Jo co to co. Ja ko g∏ów -
nà przy czy n´ zmniej sza nia si´ po pu la cji wy -
mie nia si´ za ni ka nie i frag men ta cj´ ich Êro -
do wi ska ˝y cia, ja kim jest las. Ochro na ru -
do ster ki czer wo no czel nej obej mu je tak -
˝e edu ko wa nie lo kal nej spo ∏ecz no Êci, pre -
lek cje w szko ∏ach oraz ba da nia ma jà -
ce na ce lu bli˝ sze po zna nie ga tun ku i je -
go bio lo gii, co po zwa la na lep sze zro zu -
mie nie po trzeb tych pta ków w kon tek -

Êcie od no wy ich Êro do wi ska na tu ral ne -
go. Dzi´ ki tym dzia ∏a niom wie my wi´ -
cej o ma ∏ej, bo li czà cej za le d -
wie 160-180 osob ni ków, po pu la cji ru do -
ster ki czer wo no czel nej za miesz ku jà cej te -
ren re zer wa tu i oko lic.

Ru do ster ki czer wo no czel ne wy ko rzy -
stu jà na tu ral ne dziu ple ja ko miej sca gniaz -
do wa nia i noc le gu. Nie ste ty, obec nie ma -
∏o jest w oko li cy du ̋ ych sta -
rych drzew, któ re na da jà si´ do te go ce -
lu. Co praw da pro wa dzo na jest ak cja za -
le sia nia, ale pierw sze efek ty wi docz ne b´ -
dà do pie ro za kil ka lat. Pta ki, po szu ku -
jàc w∏a Êci wych miejsc, za pusz cza jà si´ nie -
raz na skraj la su, gdzie sà o wie le bar -

dziej na ra ̋ o ne na dra pie˝ nic two, cho cia˝ -
by ze stro ny pie przo ja da czer wo no rzyt -
ne go (Au la cor hyn chus ha ema to py gus).

W tej sy tu acji zde cy do wa no si´ na sko -
rzy sta nie z bu dek l´ go wych, któ re mia ∏y -
by za pew niç bez pie czeƒ stwo l´ -
gów. Ich za wie sza nie po prze dzi ∏y kur -
sy dla stra ̋ y le Ênej i na ukow ców. Przed -
sta wio ne zo sta ∏y me to dy mo ni to rin -
gu pta ków w´ drow nych. Kur sy or ga ni zo -
wa ne by ∏y przez Fun da cj´ Jo co to -
co przy wspar ciu Ame ri can Bird Con ser -
wan cy. Udzia∏ w przed si´ wzi´ ciu bra -
li rów nie˝ cz∏on ko wie wie lu in nych or ga -
ni za cji, w tym Fun da cji Pro Aves z Ko lum -
bii. Alon so Qu eve do z Fun da cji Pro -
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Eki pa kon stru ujà ca bud ki l´ go we. Ru do ster ki czer wo no czel ne kon tro lu jà ce bud k´ l´ go wà.

Aves wniós∏ do pro jek tu wie dz´ opar -
tà na do Êwiad cze niach w kon stru owa -
niu bu dek l´ go wych dla za gro ̋ o -
nych w Ko lum bii ru do ste rek. Tam tej -
sza kon struk cja oka za ∏a si´ bar dzo do -

bra i przy czy nia ∏a si´ do suk ce su l´ go we -
go po krew ne go ga tun ku ru do ste rek. Za -
mon to wa no 39 bu dek. W pierw szym se -
zo nie w trzech z nich pta ki do cho wa -
∏y si´ po tom stwa. Po zo sta je mieç tyl -

ko na dzie j´, ˝e z cza sem za j´ tych b´ -
dzie wi´ cej bu dek i po pu la cja ru do ster -
ki czer wo no czel nej b´ dzie ro s∏a.
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