
Niezwyk ∏e  ptas ie  mie j sca

C o rocz nie Ogród od wie dza jà
set ki ty si´ cy tu ry stów z ró˝ -

nych stron Pol ski i sta li miesz kaƒ -
cy Trój mia sta. Ini cja ty wa utwo rze -
nia na te re nie Oli wy zoo zro dzi -
∏a si´ u schy∏ ku lat 40. Osta tecz -
na de cy zja za ∏o ̋ e nia ów cze sne go
Ogro du po wsta ∏a w 1953 r. 

Te raz ogród mo ̋ e si´ po szczy ciç
pi´k nà ko lek cjà ró˝ no rod nych, ko -
lo ro wych pa pug i pa pu ̋ ek, ba ̋ an -
tów, pta ków dra pie˝ nych, jak: kon -
dor, orze∏ ste po wy, ka ra ka ra czar no -
brzu cha, a tak ̋ e so wy, kacz ki i ∏a b´ -
dzie. 

Ko lek cja ta za wie ra te˝ i bar dzo

rzad kie, wr´cz za gro ̋ o ne ga tun ki
pta ków. Sà to: ka ka du mo luk ka, ni -
ko bar czyk i szpak ba lij ski. 

Ka ka du Mol u kkaƒska 
Co ca tua mo luc cen sis

Jest to bar dzo pi´k na pa pu ga
o du ̋ ych roz mia rach i o bia ∏a wo  -r -
ó ̋ owej ko lo ry sty ce upie rze nia. P∏eç
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Oliw ski Ogród Zoo lo gicz ny 

Ara zielonoskrzyd∏as. Kakadu molukkaƒska.

Oliw ski Ogród Zoo lo gicz ny jest jed nym z naj wi´k szych ogro dów w Pol sce. Po ∏o ̋ o ny jest w atrak cyj nym i ma -
low ni czym miej scu. Do oko ∏a roz cià ga si´ pi´k ny ta jem ni czy las, a w nim pe∏ no dzi kiej  zwie rzy ny oraz ko lo -
ro wych pta ków. 



te go pta ka jest trud na do roz po zna -
nia. Sa mi ca od zna cza si´ s∏ab szym
za bar wie niem ni˝ sa miec, po nad to
cha rak te ry zu je jà ˝ó∏ ta we za bar -
wie nie piór ogo no wych i w´˝ sza
g∏o wa. 

W wa run kach na tu ral nych ptak
ten wy st´ pu je w po ∏u dnio wej cz´ Êci
Mo lu ków – na wy spach Se ram, Sa -
pa rua, Ha ru ku i Am bo ina. Ptak ten
ci cho fru wa po ru sza jàc si´ g∏ów nie
w ko ro nach drzew. Pal ce mu s∏u ̋ à
do utrzy my wa nia po kar mu, a w nie -
wo li do otwie ra nia drzwi klat ki. 

Dol na cz´Êç ˝u chwy jest wy raê nie
po kar bo wa na. Ptak ten ma 52 cm
d∏u go Êci. ˚y wi si´ na sio na mi s∏o-
necz ni ka, owsa, ku ku ry dzy i orze-
chami, jak równie˝ du˝à iloÊcià
róênych owoców. Bar dzo ∏a two
oswa ja si´ z cz∏o wie kiem. Jest dla
nie go mi ∏ym to wa rzy szem. Sa mi ca
zno si 3-4 jaj i wy sia du je je przez 30
dni. Ubar wie nie m∏o dych jest po -
dob ne do ro dzi ców, brak je dy nie od -
cie nia ró ̋ o we go, po ja wia si´ do pie ro
po up∏y wie 1-2 lat. 

Gdy ˝e ru je na zie mi, wte dy je den
osob nik ze sta da uwa˝ nie Êle dzi oto -
cze nie, aby w ra zie nie bez pie czeƒ -
stwa daç sy gna∏ do uciecz ki. 

W Êro do wi sku na tu ral nym jest co -
raz bar dziej za gro ̋ o ny. 

Dzia ∏o si´ to w pi´k nej cz´ Êci Mo -
lu ków, na jed nej z wysp Se ram. Za -
miesz ki wa ∏a tu licz na gro ma da Êlicz -
nych bia ∏ych ka ka du. Mia ∏y bia -
∏e piór ka z lek kim ró ̋ o wym od cie -
niem. O nic nie mu sia ∏y si´ mar twiç.
Je dze nia by ∏o du ̋ o. Przy tul ne dom ki
umiesz czo ne by ∏y wy so ko w ko ro -
nach drzew ugi na jà cych si´ od s∏od -
kich owo ców. ˚y ∏y so bie z dnia
na dzieƒ, do pó ki, do pó ty nie wy da -
rzy ∏o si´ coÊ strasz ne go. Póê nà no cà,
gdy wszyst ko za mar ∏o, ze rwa∏ si´ sil -
ny wiatr, a pio run strze li∏ w kil ka
drzew. Pta ki po spa da ∏y, za bi ja jàc si´
na miej scu lub bo le Ênie si´ ra niàc.
Prze ̋ y ∏a tyl ko nie wiel ka garst ka. Te,
któ re prze ̋ y ∏y, los po roz rzu ca∏
po Êwie cie. Dwie pa pu˝ ki le càc tak
przed sie bie, przez la sy i pusz cze,
u kre su si∏ uj rza ∏y pi´k ny Ogród
w po bli ̋ u la su. Wy là do wa ∏y pro sto

na je go te ren, pro szàc o po moc na -
po tka nych tu przy ja ció∏. 

Dru gim rzad kim ga tun kiem jest
ni ko bar czyk. 

Ni ko bar czyk Co lo ne sas ni co ba ri ca
Za sie dla Ni ko ba ry, Fi li pi ny, No wà

Gwi ne´ i wy spy Sa lo mo na w po bli -

˝u wy brze ̋ y mor skich. Du ̋ o cza su
sp´ dza na zie mi w po szu ki wa niu po -
kar mu. Od po czy wa na ga ∏´ ziach
drzew, ˝y jàc w du ̋ ych dziu plach.
Ak tyw ny o zmierz chu. Zja da g∏ów -
nie owo ce i na sio na, ale tak ̋ e bez -
kr´ gow ce, w tym owa dy. 
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Nikobarczyki.

Pingwiny przylàdkowe.
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GdzieÊ na Ni ko ba rach ˝y ∏y i miesz -
ka ∏y Êred niej wiel ko Êci ku ry o czar nej
ma Êci. Drze wa ugi na ∏y si´ od owo -
ców, po zie mi cho dzi ∏y roz ma ite bez -
kr´ gow ce, a w po wie trzu fru wa ∏y ko -
lo ro we owa dy. By ∏o w czym wy bie raç.
Pta ki te ja d∏y i od po czy wa ∏y na ga ∏´ -
ziach wÊród swych dziu pli. By ∏o tu ci -
cho i spo koj nie, jak w baj ce, a˝ któ re -
goÊ ra zu, spo koj ne go przed po ∏u dnia,
coÊ si´ wy da rzy ∏o. Spo ra gru pa k∏u -
sow ni ków za ata ko wa ∏a ko lo ni´ tych
pta ków. Zo sta ∏a ona okrut nie wy bi ta.
Cz´Êç z nich ucie k∏a, cho wa jàc si´
w nie do st´p nych gàsz czach. Tam
prze cze ka ∏y i za sta ∏y ist ne po bo jo wi -
sko i stra ty. Nie by ∏o nic do je dze nia.
Po roz cho dzi ∏y si´ w ró˝ ne stro ny.
Tra fi ∏y do ludz kich osad i do Ogro -
dów. 

Ko lej ny pi´k ny okaz i chlu ba
Ogro du to szpak ba lij ski. 

Leu cop sar ro th schil di 
W 2000 ro ku ostat nia, nie wiel ka,

dzi ka po pu la cja szpa ka ba lij skie go
zo sta ∏a wy ∏a pa na i wy kra dzio -
na z wy spy Ba li. Obec nie mo ̋ e my
po dzi wiaç je w Ogro dach Zoo lo gicz -
nych i u nie licz nych pry wat nych ho -
dow ców. Sà bar dzo pi´k ne, ubar wio -
ne na bia ∏o, na g∏o wie ma jà czu bek,
któ ry mo gà sta wiaç np. kie dy si´ dzi -
wià. Je Êli chcà, to po tra fià sku tecz -
nie znisz czyç gniaz do in nych pta ków. 

Jak sa ma na zwa wska zu je po cho -
dzi z sa mej wy spy Ba li. ˚y∏ w prze py -
chu i roz ko szy. Owo ców by ∏o w bród.
Swà bia ∏o Êcià olÊnie wa∏ wszyst kich,
ko go spo tka∏. By∏ bar dzo szcz´ Êli wy
do mo men tu, kie dy po ja wi∏ si´ za -
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Szpak balijski.

Barwnica wielka.



ch∏an ny ku piec. Ku pi∏ od bo ga cza
par k´ szpa ków. By∏ szcz´ Êli wy, ale
one nie. Zro bi ∏o mu si´ smut no. Po -
sta no wi∏ po wró ciç na wy sp´ i wy -
kraÊç wszyst kie pta ki do swo je go
kró le stwa. Tak oto po pu la cja szpa ka
za ni k∏a i Êlad po nich prze pad∏. Du -
˝a cz´Êç szpa ków po wy mie ra ∏a z ˝a lu
i sa mot no Êci. In ne ucie k∏y nie wia do -
mo jak i kie dy. Nie któ re zaÊ tra fi ∏y
do Oliw skie go Ogro du. 

Pta ki te otrzy ma ∏y pi´k ne wo lie ry
oto czo ne la sem i skrzy dla ty mi ku zy -
na mi le Êny mi, któ re ko ∏y szà je
do snu swy mi s∏od ki mi tre la mi, a so -
wy uzu pe∏ nia jà je swy mi ba ry to no wy -
mi g∏o sa mi. 

Chmur kow ska Wie s∏a wa
Fot. Piotr Dzi ki
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Kolekcja papug oliwskiego zoo jest rzeczywiÊcie wielobarwna.


