
Niezwyk ∏e  ptas ie  mie j sca

Pla nu jàc po dró˝ na po ∏u dnie
Hisz pa nii, np. pod czas fe rii zi mo -
wych, war to wpaÊç do Bar ce lo ny,
sto li cy Ka ta lo nii. Po za licz ny mi
atrak cja mi tu ry stycz ny mi i nie -
wàt pli wie tu ry stycz no -roz ryw ko -
wym cha rak te rem ca ∏e go mia sta,
jest tu taj ogród zoo lo gicz ny god ny
uwa gi mi ∏o Êni ków pta ków. 

B ar ce loƒ skie zoo s∏y nie z ho dow li
ma∏p cz∏e ko kszta∏t nych, zw∏asz -

cza go ry li. Je den z sam ców, al bi no tycz ny
„Snow fla ke” (P∏a tek Ênie gu) pod bi∏ ser -
ca wie lu mi ∏o Êni ków zwie rzàt.

Pod wzgl´ dem or ni to lo gicz nym ten
ogród nie tyl ko jest rów nie in te re su jà -
cy, to na do da tek po wsta jà tu no we
po miesz cze nia ho dow la ne prze zna -
czo ne dla pta ków. Kli mat po ∏u dnia
Hisz pa nii sprzy ja ho dow li pa pug i in -
nych, lu bià cych cie p∏o pta ków, jak
choç by fla min gów, któ re tu taj roz -
mna ̋ a jà si´ po mi mo sto sun ko wo nie -
wiel kie go wy bie gu. WÊród pta ków
prym wio dà pa pu gi, a to za spra wà
licz nie gniaz du jà cych na wol no Êci

alek sa drett i mnich. Przy odro bi nie
szcz´ Êcia mo˝ na zo ba czyç tak ̋ e swo -
bod nie la ta jà ce ama zon ki (ku ri ki?)
i pa ta gon ki. W wo lie rach jest wie le
ga tun ków ar, ama zo nek, a tak ̋ e ko -
nur. WÊród tych ostat nich tak ̋ e naj -

rzad sza – ko nu ra z∏o ta (Gu aro uba gu -
aro uba). 

Spa cer po zoo od by wa si´ wÊród pta -
ków, za rów no ho do wa nych w wo lie -
rach jak i dzi kich. Ko lo nie l´ go we pin -
gwi nów, wa rz´ch i fla min gów sà sia du jà
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Ogród zoo lo gicz ny
w Bar ce lo nie

Pomimo upa∏ów nawet pingwiny majà si´ nieêle.

Pomimo niewielkiego wybiegu flamingi regularnie przyst´pujà do l´gów. Równie efektywnie rozmna˝ajà si´ warz´chy.



z ko lo nia mi mnich, ja skó ∏ek i wró bli.
Trze ba mieç oczy sze ro ko otwar te by
wszyst ko zo ba czyç, jak choç by kon do ra
kró lew skie go ˝y jà ce go wÊród ka czek
i g´ si. Ptak ten jest po ura zie skrzy -
d∏a i nie la ta. Jed nak wy raê nie od po -
wia da mu to wa rzy stwo za pla no wa ne
mu przez ho dow ców. Ist nie je tak -

˝e mo˝ li woÊç obej rze nia zoo z gó ry, ze
sztucz nie wznie sio nej ska ∏y. By do trzeç
na jej szczyt trze ba wspiàç si´ przez ko -
lo nie l´ go wà s´ pów p∏o wych, od dzie lo -
nych od zwie dza jà cych bar dzo cien kà,
cho cia˝ sta lo wà siat kà. 

No wy pa wi lon prze zna czo ny dla
pta ków tro pi kal nych le ̋ y nie co

na ubo czu i przy od ro bie nie nie uwa gi
mo˝ na go prze oczyç. By ∏a by to ogrom -
na stra ta dla ka˝ de go mi ∏o Êni ka pta -
ków, bo w∏a Ênie tu taj mo˝ na zo ba czyç
gniaz du jà ce ko roƒ ce i cho dzà ce
po na wod nych li Êciach d∏u gosz po ny.
Wie lu zwie dza jà cych spo ro uwa gi po -
Êwi´ ca pod glà da niu, w ja ki spo sób
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Flamingom wyraênie odpowiada goràcy klimat Barcelony.

Ciekawostkà ogrodu w Barcelonie jest nielotny kondor królewski ˝yjàcy wÊród kaczek i g´si.
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Goràcy klimat po∏udniowej Hiszpanii najbardziej odpowiada papugom.

Amazonki kubaƒskie

Konura z∏ota

Ara zielonoskrzyd∏a

Kolonia l´gowa mnich



przy go to wy wa ne sà ze sta wy daƒ dla
pta ków. A jest na co po pa trzeç. Bo -
gac two owo ców wprost za chwy ca,
zw∏asz cza na pó∏ mi skach prze zna czo -
nych dla pa pug. W po ∏à cze niu z go rà -
cym kli ma tem ta ka die ta mu si sprzy jaç
roz mna ̋ a niu. 

Po szu ki wa ∏em w tym zoo ary hia -
cyn to wej, któ ra przed la ty tra fi -
∏a do Bar ce lo ny z war szaw skie go
ogro du zoo lo gicz ne go. Przy stà pi -
∏a do l´ gu i dla te go doÊç ∏a two uzy ska -
li Êmy stàd m∏o de go sam ca, któ ry za si -
li∏ na szà ro dzi mà ho dow l´ i byç mo -

˝e wpro wa dzi nie co ka ta loƒ skiej krwi
do – miej my na dzie j´ – licz ne go przy -
chów ku w nie da le kiej przy sz∏o Êci.
Oby tak by ∏o! 

An drzej Kru sze wicz
Fot. au to ra
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W nowej ptaszarni uwag´ zwraca l´gowa para koroƒców...

Zwiedzajàcy mogà obserwowaç przygotowanie potraw dla ptaków. Prosty sposób zabezpieczenia pokarmu ssaków przed licznie

wyst´pujàcymi tu dzikimi ptakami.

i dajàcy si´ obserwowaç z bliska d∏ugoszpon.


