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Kakapo soví (Strigos habroptilus)
DomÛ si kakapa urãitû nepoﬁídíte. Ba i v zoologick˘ch zahradách byste ho hledali marnû.
To v‰ak neznamená, Ïe bychom ho v na‰em pﬁehledu mohli vynechat. VÏdyÈ se jedná o nejvzácnûj‰ího papou‰ka svûta. A také nejpodivnûj‰ího! S papou‰ky toho má zdánlivû spoleãného hodnû málo – v oãích laika snad jen ten zahnut˘ zobák.
Tak kupﬁíkladu témûﬁ vÛbec nelétá (podle nûkter˘ch údajÛ je schopen ulétnout v kuse jen
kolem 50 metrÛ). Tuto jedineãnou schopnost ptákÛ totiÏ nemûl zapotﬁebí. V jeho domovû
na Novém Zélandu neÏil pﬁed pﬁíchodem EvropanÛ nikdo, kdo by mu mohl ublíÏit, nebyl
zde Ïádn˘ pﬁirozen˘ nepﬁítel, Ïádná ‰elma ãi dravec. Kakapo se pﬁeorientoval v˘hradnû
na pozemní zpÛsob Ïivota. Na zemi si hledá potravu, kterou jsou hlavnû v‰elijaké koﬁínky a hlízy, zde probíhají jeho námluvy, v zemi si hloubí podzemní nory, kde odchovává
mláìata. Tato Ïivotní strategie mu bájeãnû vycházela aÏ do chvíle, kdy se na jeho rodném
ostrovû objevili lidé a s nimi jejich vûrní prÛvodci: psi, koãky, potkani... Do‰lo to tak daleko, Ïe od roku 1908 kakapa témûﬁ 50 let nikdo nespatﬁil, takÏe druh byl povaÏován za
vyhynul˘. Aby se o tom vûdci definitivnû pﬁesvûdãili, rozhodli se s vrtulníky prozkoumat
odlehlé vnitrozemí – a v roce 1974 objevili osm kakapÛ. Byli to v‰ak pouze sameãci. O tﬁi
roky pozdûji se v‰ak pﬁi‰lo je‰tû na ãtyﬁicet ptákÛ na Stewartovû ostrovû. Ti byli pﬁi odváÏné záchranné akci do jednoho pﬁevezeni na sousední ostrovy Codfish, Maud a Mana, kde
Ïádní savci, kteﬁí by kakapy ohroÏovali, neÏijí. Ptáci se v novém domovû zaãali mnoÏit,
byÈ velmi pomalu, protoÏe hnízdí jen jednou za nûkolik let, v dobû, kdy dozrávají plody
místního jehliãnanu rimu (Dacrydium cupressinium). I kdyÏ se poãty trochu zv˘‰ily, jejich
budoucnost zÛstává i nadále nejistá.
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¤ád: Papou‰ci (Psittaciformes)
PÛvod: Nov˘ Zéland, ostrov Stewart
Velikost: Délka 64 cm
Chov: Pravdûpobnû by mu vyhovovala rozlehlá, ãlenitá voliéra s upraven˘m dnem
a kﬁovinat˘mi porosty.
Potrava: Plody, oﬁechy, pupeny, kvûty a byliny a ‰Èáva z nich, koﬁeny, drobní obratlovci.
RozmnoÏování: Sná‰í 1–2 vejce, sedí 3–4 t˘dny, mláìata vyletují zhruba po 3 mûsících.
Dobrá rada: Zajímav˘, pro chovatele nedostupn˘ papou‰ek.

