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Wia do mo Êci
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Dr Mat thias Re in sch midt
Lo ro Parque, Te ne ry fa

M∏ode kakadu krasnog∏owe.

W tym ro ku uda ∏o si´ do pro wa dziç do pierw sze go w hi sto rii Lo -
ro Pa rque l´ gu barw nic (Ec lec tus ro ta rus au ren sis). Szcz´ Êli wi ro dzi -
ce przy by li do nas w ro ku 2002, jesz cze ja ko m∏o de pta ki. W ze -
sz∏ym se zo nie dwa ra zy do sz∏o do in ku ba cji, ale ja ja oka za ∏y si´ nie -
za p∏od nio ne. Te raz oba ja ja by ∏y p∏od ne, a pa ra bez pro ble mu ra -
dzi so bie z od cho wem pi sklàt. To ju˝ ko lej ny pod ga tu nek z d∏u giej
li sty pta ków roz mna ̋ a jà cych si´ w na szym par ku.

Lo ro Pa rque mo ̋ e po szczy ciç si´ spo -
rà ko lo nià pa pu zic du ̋ ych (Co ra cop sis
va sa). Pta ki roz mna ̋ a jà si´ bez pro -

ble mów. W chwi li obec nej kil ka par od -
cho wu je m∏o de. Ga tu nek ten za miesz ku -
je Ma da ga skar, gdzie, z po wo du za ni ka nia
la sów, lo kal na po pu la cja zna la z∏a si´
w kry tycz nej sy tu acji. Aby te mu za po -
biec, od po wie dzial ni ho dow cy po win ni
roz wi jaç ho dow le za gro ̋ o nych wy mar -
ciem w Êro do wi sku na tu ral nym ga tun -
ków pa pug i tak w∏a Ênie po strze ga my na -
szà mi sj´. W po dob nej sy tu acji znaj du je
si´ pa pu zi ca ma ∏a (Co ra cop sis ni gra) i tak -
˝e w tym przy pad ku wa˝ nym punk tem
ochro ny jest roz wi ja nie zdro wych li nii
ho dow la nych. Wra ca jàc do pa pu zic du -
˝ych? – po za od mien nym be ha wio rem
ga tu nek ten wy ró˝ nia si´ wÊród pa pug
me lo dyj nym g∏o sem, prze no szà cym s∏u -
cha cza do la sów desz czo wych. Tak ̋ e
spo sób ko pu la cji czy ni ten ga tu nek nad -
zwy czaj nym. Trwa ona nie zwy kle d∏u go,
bo mo ̋ e prze kra czaç pó∏ go dzi ny. Do -
dat ko wo sam ce po sia da jà wie lo cen ty me -
tro wy twór, przy po mi na jà cy pe ni sa, wy -
su wa ny pod czas zbli ̋ e nia. Wszyst ko to
czy ni pa pu zi ce du ̋ e ga tun kiem god nym
uwa gi i po le ce nia ho dow com, któ rym nie
jest obo j´t ny los za gro ̋ o nych pa pug.

WÊród in nych roz mna ̋ a jà cych si´ ga -
tun ków war to wspo mnieç o ka ka du kra -
sno g∏o wej (Cal lo ce pha lon fim bria tum) oraz
ka ka du ogni sto czu bej (Ca ca tua le ad be ate -



Atrak cyj na re zy den cja dla za gro ̋ o nych pa pug

ri), któ re, jak co ro ku, spra wi ∏y nam wiel -
kà ra doÊç. Pierw sza pa ra od by ∏a dwa l´ gi.
Pierw sze dwa pi skl´ ta od cho wy wa ne sà
r´cz nie, dru gim l´ giem bez pro ble mów
zaj mu jà si´ ro dzi ce. Dru ga pa ra tak ̋ e od -
cho wu je dwój k´ pi sklàt.

29 czerw ca 2007 r., po raz pierw szy
w hi sto rii na sze go par ku, w Ho te lu Bo ta -
nicz nym od by ∏a si´ im pre za, któ ra mia ∏a
na ce lu ze bra nie fun du szy na pro jek ty
ochro ny wie lu ga tun ków i eko sys te mów.
Go Êci ∏o u nas po nad 500 osób. Dzi´ ki
obec no Êci sze re gu hisz paƒ skich sta cji te le -
wi zyj nych oraz in nych me diów im pre za
na bra ∏a du ̋ e go roz g∏o su. Spon so rzy wy -
ka za li si´ wiel kà hoj no Êcià, dzi´ ki cze mu
go Êcie mie li za pew nio ny so wi ty po cz´ stu -
nek, a licz ne pre zen ty i sa mo chód, b´ dà cy
g∏ów nà na gro dà, uatrak cyj ni ∏y lo te ri´.
A wszyst ko po to, ˝e by ra to waç za gro ̋ o -

ne ga tun ki pa pug! Po nie wa˝ na sza ini cja ty -
wa spo tka ∏a si´ z ˝ycz li wym przy j´ ciem,
chcie li by Êmy po wtó rzyç ten suk ces i dla te -
go po sta no wi li Êmy zor ga ni zo waç po dob ne
przed si´ wzi´ cie po now nie. Pla nu je my je

na 20 czerw ca i ju˝ te raz pra gnie my za -
pro siç en tu zja stów pa pug z ca ∏e go Êwia ta
do uczest nic twa i do po mo cy.

Fot. arch. Loro Parque

M∏oda papuzica duêa.

OOce nia jàc na pod sta wie licz by pa pug
od wie dza jà cych po szcze gól ne bud ki
l´ go we, ten ro dzaj jest nie zwy kle

atrak cyj ny dla ru do ste rek czer wo no czel -
nych. Ten za gro ̋ o ny ga tu nek wy st´ pu je
je dy nie na nie wiel kim ob sza rze w Ekwa -
do rze, gdzie wy ci na nie la sów nisz czy
pod sta wy je go eg zy sten cji.

Praw do po dob nie z po wo du nie do stat -
ku na tu ral nych miejsc gniaz do wa nia, pa -
pu gi tak ocho czo za cz´ ∏y zaj mo waç ofe -
ro wa ne im bud ki l´ go we. Zo sta ∏y one za -
in sta lo wa ne przez ekwa dor skà Fun da cj´
Jo co to co, wspie ra nà przez Fun da cj´ Lo ro
Pa rque. W zwiàz ku z tym, ˝e sy tu acja tych
pa pug za czy na si´ sta bi li zo waç, war to roz -

po czàç d∏u go fa lo wy pro jekt jej wspie ra nia.
Chcesz po móc? Skon tak tuj si´ z na mi:
envi ron ment@lo ro pa rque -fun da -
cion.org. 
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