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ciekawostki

Ko nu ra z∏o toucha, o pol skim ak cen -
cie w na zwie na uko wej (Lep to sit ta ca bra -
nic kii), wy st´ pu je w wy so ko po ∏o ̋ o -

nych la sach An dów oraz Pe ru. Po mi -
mo ˝e pta ki te za miesz ku jà nie do st´p ne te re -
ny na wy sokoÊci od 2400 do 3400 m n.p.m.,
to z po wo du nisz cze nia i frag men ta cji Êro do -
wi ska na tu ral ne go li czeb noÊç po pu la cji gwa∏ -
tow nie spa da. Dla te go w∏a Ênie Fun da cja Lo -
ro Pa rque, w po ro zu mie niu z dzia ∏a jà cà na te -
re nie Ko lum bii Fun da cjà Pro Aves oraz Fun da -
cjà Jo co to co dzia ∏a jà cà w Ekwa do rze, za cz´ -
∏a dzia ∏a nia ma jà ce na ce lu ochro n´ te go ga -
tun ku przed za g∏a dà.

Fun da men tal nà cz´ Êcià wspól ne go pro -
jek tu jest mo ni to ro wa nie gniazd oraz za in -
sta lo wa nych bu dek l´ go wych. Nad -
zór nad bud ka mi l´ go wy mi prze pro wa dzo -
ny w Ko lum bii za owo co wa∏ bar dzo cie ka -
wy mi ob ser wa cja mi. Otó˝, przy jed -
nym gnieê dzie stwier dzo no ak tyw -
noÊç trzech osob ni ków, praw do po dob -
nie pa ry oraz osob ni ka po ma ga jà ce go w od -
cho wie. Trze ci ptak to naj praw do po dob -
niej ze sz∏o rocz ne m∏o de, któ re, po ma ga -
jàc pa rze ro dzi ciel skiej, uczy si´ opie -
ki nad pi skl´ ta mi. Za sko cze niem by ∏a ko lej -
na sy tu acja. Pa ry po od cho wa niu m∏o -

dych po ma ga ∏y in nym pa rom, kar miàc dzie -
ci i sa mi ce. Trze cià nie spo dzian kà jest spo -
sób, w ja ki m∏o de bro nià si´ przed na past ni -
ka mi. Opie rzo ne pi skl´ w ob li czu nie bez pie -
czeƒ stwa k∏a dzie si´ na ple cach i ude rza na -
past ni ka no ga mi. Jest to nie ty po we, a zda -
rza si´ jeszcze u ar oraz kil ku ga tun ków ko -
nur. Wie le z tych cie ka wych sy tu acji uwiecz -
nio nych zo sta ∏o przy po mo cy ka me ry, dzi´ -
ki cze mu mo˝ li we b´ dzie dal sze ana li zo wa -
nie te go jak ̋ e cie ka we go ma te ria ∏u.

Fot. Ar chi wa Fun da cji Pro Aves
i Fun da cji Jo co to co
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Spo sób, w ja ki m∏o de od stra sza jà in tru za

Pa ra ro dzi ciel ska oraz ze sz∏o rocz ne m∏o de po ma ga jà ce w od cho wie

Mi ja jà ce si´ ptaki od cho wu jà ce m∏o de

Nie zna ne do tàd fak ty
z ˝y cia ko nur z∏o to uchych 


