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AKTUALNOÂCI z Loro Parque

Do no si li Êmy ju˝ o so cja li za cji na -
szych dwóch sa mic ary mo drej (Cy -
anop sitta spi xii), któ re wy klu -
∏y si´ w 2004 ro ku, z sam -
cem w tym sa mym wieku, po cho dzà -
cym od ho dow cy pa pug z Ber li -
na. W mi´ dzy cza sie oka za -
∏o si´, ˝e star sza z na szych sa mic (Ara -
be la) co raz bar dziej in te re su je si´ no -
wym sam cem Ferdinandem...
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Wykluta w styczniu ˝a∏obnica
palmowa okaza∏a si´ samicà.

Mat thias Re in sch midt 
Ku ra tor Lo ro Pa rque, Te ne ry fa

Nad szed∏ wi´c naj wy˝ -
szy czas, by usu nàç m∏od szà sa mi -

c´ (Tu rqu es´) z wo lie ry, by no wa, wspa nia -
le za po wia da jà ca si´ pa ra ary mo drej, mo -
g∏a si´ za wià zaç w Fun da cji Lo ro Pa rque. Tu -
rqu esa zo-sta ∏a za bra na do Ba by -Sta tion Lo -
ro Pa rque, gdzie pod ra sta trze cia sa mi ca ary
mo drej o imie niu Bo ni ta. Dla od po wied -
niej so cja li za cji m∏o dych pa pug wa˝ -
ne jest, by wy cho wy wa ne przez lu dzi pta -
ki, tak wcze Ênie jak to tyl ko mo˝ li we, mia -
∏y za pew nio ny kon takt z in ny mi pa pu ga mi
te go sa me go ga tun ku. Po ty go dniu przy zwy -

cza ja nia i za po zna wa nia si´ w dwóch od -
dzie lo nych, po sta wio nych obok sie -
bie, skrzyn kach, star sza sa mi ca zo sta ∏a prze -
nie sio na do m∏od szej, któ ra na po czàt ku wy -
raê nie jà stra szy ∏a. Jed nak szyb ko nie Êmia -
∏oÊç zo sta ∏a po ko na na i obie pa pu gi za cz´ -
∏y Êwiet nie si´ ze so bà ba wiç. Obie sa mi -
ce ary mo drej zo sta nà w od dziel nym po -
miesz cze niu Ba by -Sta tion Lo ro Pa rque,
a˝ do ca∏ ko wi tej sa mo dziel no Êci Bo ni ty, po -
tem prze pro wa dzà si´ do ob szer nej wo lie -
ry w sta cji ho dow li Fun da cji Lo ro Pa -
rque w „La Ve ra”.

War to wspo mnieç o nie któ rych m∏o -
dych zwie rz´ tach, któ re obec nie sà wy cho -
wy wa ne. Po dwu let niej prze rwie w roz mna -
˝a niu, wy cho wy wa na jest w tej chwi -
li, przez opie ku nów Lo ro Pa rque, m∏o da lo -
ra prze pa sa na (Eos hi strio). Jest to wa˝ -
ny suk ces roz rod czy dla te go, na wol no -
Êci bar dzo za gro ̋ o ne go, ga tun ku.

W cza sie, gdy na sza pa ra l´ go -
wa kei (Ne stor no ta bi lis) wy cho wu -
je trzy m∏o de, dru ga pa ra z∏o ̋ y ∏a swo je ja -
ja, za miast w skrzyn ce l´ go wej, bez ∏ad -
nie w wo lie rze. Kil ka z nich by ∏o u˝y wa -
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ne ja ko za baw ki i st∏u k∏o si´. Jed no ura to -
wa li Êmy. Zo sta ∏o sztucz nie in ku bo wa -
ne i obec nie ma ∏a kea, wy cho wy wa -
na przez opie ku nów, cie szy si´ do -
brym zdro wiem. Przez swo je za baw ne za -
cho wa nie sta ∏a si´ ulu bieƒ cem opie kun ki.

Wy cho wy wa ne sztucz nie 2 m∏o de ka ka -
du ró ̋ o we (Eolo phus ro se ica pil lus) oraz
m∏o de ka ka du ma ∏e (Ca ca tua du corp sii) ro -
snà bez pro ble mów.

Wy klu ta w stycz niu ˝a ∏ob ni ca pal mo -
wa (Pro bo sci ger at ter ri mus) oka za ∏a si´ sa -
mi cà. Roz wi ja ∏a si´ ide al nie i od kil ku
dni mo˝ na jà po dzi wiaç w wo lie rze w Ba by -
-Sta tion, gdzie wy ko nu je pierw sze pró by lo -
tów. Jest tam wy cho wy wa na ra zem ze swo -
jà, uro dzo nà w ze sz∏ym ro ku, sio strà, któ -
ra po ma ga jej w so cja li za cji i s∏u ̋ y za przy -
k∏ad u∏a twia jà cy na ucze nie si´ sa mo dziel ne -
go je dze nia.

Pro gram VI. Mi´ dzy na ro do we go Kon gre -
su o Pa pu gach, któ ry od b´ dzie si´ w dniach
od 27 do 30 wrze Ênia 2006 r., w Pu er to
de la Cruz na Te ne ry fie, zo sta∏ po sze rzo ny
o trzy in te re su jà ce wy k∏a dy. Dr Ra mon Por -
ta z Hisz pa nii na Êwie tli ak tu al ny te mat: Pta -
sia gry pa – prze sz∏oÊç, te raê niej szoÊç i przy -
sz∏oÊç; Bar ba ra He iden re ich, tre ner ka zwie -
rzàt z USA, przed sta wi prak tycz ne po ra -
dy do ty czà ce tre so wa nia za cho waƒ zwie -
rzàt po trzeb nych w co dzien nym ˝y ciu. Po -
za tym Mark Staf ford z USA przed sta wi sen -
sa cyj ne po ka zy fil mo we o pa pu -
gach w ich na tu ral nym Êro do wi sku. Zg∏o sze -
nia na kon gres przyj mo wa ne sà u ko or dy na -
to rów dla ka˝ de go kra ju lub bez po Êred -
nio w Lo ro Pa rque. Dal sze in for ma -
cje pod ad re sa mi: www.lo ro pa rque.com
lub www.lo ro pa rque -fun da cion.org

Te ne ry fa, na wy spach Ka na ryj -
skich, jest re gio nem o mi ni mal nym za gro ̋ e -
niu pta sià gry pà. Mi mo to Lo ro Pa -
rque oraz Fun da cja Lo ro Pa rque przy j´ -
∏y od po wie dzial nà po zy cj´ i za sto so wa -
∏y ró˝ no rod ne Êrod ki ostro˝ no Êci, by ry zy -
ko zre du ko waç do mi ni mum. Dzi´ ki te -
mu Lo ro Pa rque jest ca ∏y czas otwar -
ty dla zwie dza jà cych. Po nad to ist nie je mo˝ li -
woÊç, dla uczest ni ków VI. Mi´ dzy na ro do -
we go Kon gre su o Pa pu gach, od wie dze -
nia sta cji ho dow li Lo ro Pa rque z prze wod ni -
kiem.

Fot. arch. Loro Parque

M∏oda lora przepasana Eos histrio.

Opiekunka Insa z wychowywanymi
sztucznie kakadu ró˝owymi.

M∏oda, sztucznie wychowywana kea 
– ulubienica opiekunów.


