
NNie wàt pli wie naj wa˝ niej szym wy da rze -
niem ostat nich ty go dni by ∏o wy klu cie
si´ pi skl´ cia ˝a ∏ob nic ˝ó∏ to ster nych

(Ca lyp tor hyn chus fu ne reus). Ga tu nek ten
od wie lu lat obec ny by∏ w na szej ko lek cji,
ale do pie ro w 2002 ro ku uda ∏o si´ wy mie -
niç jed ne go z na szych sam ców na m∏o dà sa -
mi c´, któ ra z oczy wi stych wzgl´ dów nie
by ∏a go to wa do roz ro du. Pierw sza pró ba
l´ gu mia ∏a miej sce w 2006 ro ku, jed nak ja ja
znie sio ne zo sta ∏y na zie mi, a po za bra niu do
sztucz nej in ku ba cji oka za ∏y si´ nie za p∏od -
nio ne. Sy tu acja po wtó rzy ∏a si´ w 2007 ro -
ku. Kie dy w ro ku 2008 sa mi ca znio s∏a ko lej -
ne dwa ja ja, wy da wa ∏o si´, ˝e jak w po -
przed nich la tach b´ dà one nie za p∏od nio ne
i pod j´ ta zo sta ∏a de cy zja, aby po zo sta wiç je
pta kom. Ku na sze mu zdzi wie niu pod czas
jed nej z kon tro li oka za ∏o si´, ˝e jed no z jaj
jest za p∏od nio ne. Nie ste ty, oko ∏o 18 dnia
wy sia dy wa nia pta ki prze sta ∏y si´ nim in te re -
so waç, dla te go za p∏od nio ne ja jo za bra ne
zo sta ∏o do sztucz nej in ku ba cji. W chwi li za -
bie ra nia wy da wa ∏o si´ ono zim ne i po ja wi ∏y
si´ oba wy, ˝e za ro dek ob umar∏, jed nak kil -
ka go dzin póê niej za ob ser wo wa no je go
ruch. 23 sierp nia, po d∏u gim i pe∏ nym na pi´ -
cia ocze ki wa niu, po raz pierw szy w Lo ro
Pa rque wy klu ∏o si´ wa ̋ à ce 19,8 g pi skl´ ˝a -
∏ob nic ̋ ó∏ to ster nych. Jak si´ oka zu je, pi skl´ -
ta te go ga tun ku po kry te sà bar dzo g´ stym
˝ó∏ tym pu chem przy po mi na jà cym do z∏u -
dze nia puch m∏o dych kur czàt. W chwi li
obec nej nasz wy cho wa nek in ten syw nie ro -
Ênie pod czu ∏ym okiem opie ku nów w sta cji
r´cz ne go od cho wu na sze go par ku.

Ary hia cyn to we (Ano dor hyn chus hia cin -
thi nus) na le ̋ à do gru py pa pug przy st´ pu jà -
cych do l´ gów w dru giej po ∏o wie ro ku.
W tym se zo nie do l´ gów przy stà pi ∏o pi´ç
par, z cze go dwie mia ∏y nie za p∏od nio ne ja -
ja, a po zo sta ∏e do cho wa ∏y si´ trzech pi -
sklàt, któ re od cho wy wa ne sà r´cz nie lub
przez ro dzi ców. W chwi li obec nej wa ̋ à
si´ lo sy jesz cze sze Êciu jaj. Cz´Êç in ku bo -
wa na jest sztucz nie, a cz´Êç na tu ral nie. Ten
rok by∏ wy jàt ko wo do bry dla te go ga tun -

ku, bo do l´ gów przy stà pi ∏y rów nie˝ nie -
ak tyw ne wcze Êniej pa ry.

Pra ce nad po t´˝ nà ha là o po wierzch ni
1000 m2 trwa jà. Otwar cie tej d∏u go ocze -
ki wa nej atrak cji pla no wa ne jest na 17
grud nia 2008 r. Zwie dza jà cy b´ dà mo gli
po dzi wiaç tam ko lek cj´ pta ków z Azji
i Au stra lii. WÊród eks po no wa nych pta ków
znaj dà si´ lo ry oraz in ne ga tun ki pa pug, pe -
li ka ny, ku ka bu ry, szpa ki ba lij skie, eg zo tycz -
ne ba ̋ an ty, cza ple oraz wie lu in nych ko lo -

ro wych przed sta wi cie li pta siej spo ∏ecz no -
Êci tam tych re jo nów. 23 me try wy so ko Êci,
wol no ro snà ce drze wa i krze wy z pew no -
Êcià stwo rzà nie po wta rzal nà at mos fe r´
i miej sce ˝y cia, a tak ̋ e wy zna czà no we
stan dar dy w eks po no wa niu pta ków.

Dla osób lu bià cych oka zje i pa miàt ki do -
brà wia do mo Êcià jest wy prze da˝ z na sze go
skle pi ku. Ca ∏y do chód prze zna czo ny jest na
ra to wa nie gi nà cych ga tun ków pa pug.
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