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Lo ro Pa rque znaj du je si´ w∏a -
Ênie w szczy cie se zo nu l´ go we -
go. Za ob ràcz ko wa no ju˝ po -
nad 400 pi sklàt, a wie le jest jesz -
cze w dro dze – pod po sta -
cià Êwie ̋ o z∏o ̋ o nych jaj.

WW tym se zo nie mi le za sko czy -
∏y nas ama zon ki kró lew skie (Ama zo -
na gu il din gii), któ re znio s∏y trzy ja -

ja. Nie ste ty, do tej po ry wszyst kie by ∏y nie -
za p∏od nio ne, ale nie tra ci my na dziei. Z ko -
lei dla ama zo nek zie lo nych (Ama zo na mer -
ce na ria) se zon oka za∏ si´ tyl ko cz´ Êcio -
wo uda ny, po nie wa˝ za p∏od nio ne by -
∏y dwa z czte rech jaj. Nie ste ty, prze ̋ y ∏o tyl -
ko jed no pi skl´, któ re w tej chwi li znaj du -
je si´ w sta cji r´cz ne go od cho wu. W cza -
sie, kie dy ma luch do ra sta, je go ro dzi ce przy -
go to wu jà si´ do ko lej ne go l´ gu, któ -
ry tym ra zem od cho wa jà sa mi. Po d∏u -
giej prze rwie do cze ka li Êmy si´ tak ̋ e po tom -
stwa od wie ko wej pa ry ama zo nek czer wo -
no kan ta ro wych (Ama zo na au tum na lis sa lvi -
ni). Oby dwa ja ja oka za ∏y si´ za l´ ̋ o ne, a m∏o -
de w∏a Ênie si´ wy klu ∏y.

Tak ̋ e pa ra ar b∏´ kit nych (Ano dor hyn -
chus le ari) po wtó rzy ∏a ubie g∏o rocz ny suk -
ces i uzy ska li Êmy trzy za p∏od nio ne ja ja.
Dwa oka za ∏y si´ uszko dzo ne i po mi mo na -
szych sta raƒ, za rod ki za mar ∏y. Z trze cie go ja -
ja szcz´ Êli wie wy klu ∏o si´ pi skl´, któ -
re w tej chwi li ro Ênie jak na dro˝ d˝ach w sta -
cji od cho wu i wa ̋ y ju˝ szeÊç ra zy wi´ -
cej ni˝ w dniu wy klu cia. Ta sa ma pa -
ra po krót kiej prze rwie po wtó rzy ∏a l´g i sa -
mi ca po now nie znio s∏a trzy za p∏od nio ne ja -
ja. Nie ste ty, tak ̋ e tym ra zem do -
sz∏o do uszko dze nia sko -
rup dwóch z nich. Po na pra wie uda ∏o si´ ura -

to waç jed no, co da je ra zem dwa ja ja. Oby -
dwa pi skl´ ta zo sta nà wy cho wa ne przez pa -
r´ ar zie lo no skrzy d∏ych (Ara chlo rop te -
ra), któ re ma jà du ̋ e do Êwiad cze nie w by -
ciu ro dzi ca mi za st´p czy mi i w ze sz∏ym ro -
ku od cho wa ∏y dwa pi skl´ ta ary oliw ko -
wej (Ara am bi gua). Za an ga ̋ o wa nie tych pta -
ków jest nie wia ry god ne, po nie wa˝ co ro -
ku od cho wu jà dzie ci in ne go ko lo ru. W cià -
gu trzech lat by ∏y to pi skl´ ta czer wo ne, zie -
lo ne, a w tym ro ku b´ d´ nie bie -
skie. Ary we wcze snym sta dium roz wo -
ju, kie dy po zba wio ne sà piór, na szcz´ -
Êcie sà do sie bie bar dzo po dob ne, a ro dzi -
ce, w mia r´ up∏y wu cza su, sta jà si´ tak bar -
dzo za an ga ̋ o wa ni, ˝e nie wi dzà nic z∏e -

go w od cho wie pi skl´ cia, któ re jest zu pe∏ -
nie do nich nie po dob ne.

W kwiet niu w na szym par ku od by -
∏y si´ „Pa pu zie warsz ta ty”, nad któ ry mi pa tro -
nat ob jà∏ ma g azyn „Pa pa ge ien”. Oko -
∏o 40 uczest ni ków sp´ dzi ∏o u nas ty -
dzieƒ, uczàc si´ od na szych eks per tów o opie -
ce, cho ro bach i roz mna ̋ a niu pa pug. W trak -
cie szko le nia ka˝ dy mia∏ mo˝ li woÊç przed sta -
wie nia w∏a snej pra cy i do rob ku zwià za ne -
go z pa pu ga mi. W efek cie by ∏o to szko le -
nie wie lo kie run ko we i za owo co wa ∏o wie lo -
ma dys ku sja mi, a tak ̋ e za war ciem spo rej ilo -
Êci przy jaêni, któ re w przy sz∏o Êci z pew no -
Êcià za owo cu jà po st´ pem wie dzy na te -
mat pa pug.
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