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Kakadu inka (Cacatua leadbeateri)
Sytû rÛÏová barva a velká pestrobarevná chocholka – to jsou poznávací znaky kakadu inky,
jednoho z nejlíbivûj‰ích kakaduÛ a vlastnû papou‰kÛ vÛbec. Trvale patﬁí k nejÏádanûj‰ích
a nejdraÏ‰ím druhÛm na trhu. Kdysi byl loven, aby si jeho nádhern˘mi pery mohly dámy
zdobit své klobouky, pozdûji pro neutuchající poptávku ze strany chovatelÛ. Z Austrálie se
ale jiÏ století nesmí vyváÏet a chovatelé jsou odkázáni jen na odchovy v zajetí.
Îije v suchém australském vnitrozemí, v tamních polopou‰tích a pou‰tích, vût‰inou v párech nebo mal˘ch skupinkách. Po vût‰inu dne se pohybuje po zemi, kde sbírá semena,
rÛzné byliny, plody a koﬁínky, zvlá‰tû akácií a eukalyptÛ. Nepohrdne ani ãervíkem nebo
larvou. Ráno a naveãer se vût‰inou vydává k napajedlu.
PﬁestoÏe má pomûrnû ‰iroké roz‰íﬁení, nikde není vyslovenû bûÏn˘. Poãty volnû Ïijících
jedincÛ se momentálnû odhadují na 20 000 kusÛ, coÏ není mnoho. A vzácn˘ je i v zajetí.
Poptávka po nûm vÏdy pﬁevy‰ovala nabídku.
Inky chováme v párech v mimoﬁádnû pevn˘ch celokovov˘ch zahradních voliérách se siln˘m
pletivem, protoÏe tito ptáci jsou velmi destruktivní. Ideální rozmûry jsou 5–7 x 3 x 3 m, pﬁiãemÏ voliéra by mûla b˘t hlavnû dlouhá. V chladnûj‰ím období roku musí b˘t umístûn ve
vytápûné vnitﬁní ubikaci. Aãkoliv kakadu inka patﬁí jen ke stﬁednû velk˘m druhÛm papou‰kÛ, potﬁebuje prostornou a ãlenitou voliéru. Nejen proto, Ïe je velmi pohybliv˘ a rád
létá, ale také, aby se zabránilo agresi uvnitﬁ páru, která v hnízdní dobû pﬁichází. Tento
mírumilovnû vyhlíÏející papou‰ek nezﬁídka napadá pﬁíslu‰níky svého druhu ãi partnera
v páru, ale také ostatní ptáky ve spoleãné voliéﬁe. Disponuje rovnûÏ neobyãejnou niãitelskou schopností: jeden chovatel uvedl, Ïe jeho inkové se bûhem jediného dne dokázali
prokousat 18 cm tlustou dﬁevûnou deskou. âásteãnû tomu lze pﬁedcházet kaÏdodenním
podáváním vûtví na okusování a samozﬁejmû vybudováním celokovové voliéry.
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¤ád: Papou‰ci (Psittaciformes)
PÛvod: Austrálie s v˘jimkou severov˘chodní oblasti
Velikost: Délka tûla asi 45–50 cm
Chov: Velké celoroãní voliéry s vytápûn˘m zimovi‰tûm.
Potrava: Smûs pro velké papou‰ky, i klíãená, vaﬁené lu‰tûniny, ovoce a zelenina,
sezonní plody, nezralá kukuﬁice, oﬁechy, míchanice, zelené.
RozmnoÏování: Sná‰í 2–4 vejce, sedí 27–28 dní, mladí vylétají po 2 mûsících.
Rozli‰ování pohlaví: Samice mívá oãní duhovku ãervenohnûdou, samec tmavou aÏ ãernou.
Dobrá rada: Vhodn˘ jen pro velmi zku‰ené chovatele.

