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Z a brzmi to mo ̋ e nie co dwu znacz -
nie, ale na po czàt ku li sto pa da

miesz ka ∏em w ogro dzie zoo lo gicz nym
w Wup per ta lu. Przez kil ka dni no co -
wa ∏em w po ko ju go Êcin nym na te re nie
zoo. Dzi´ ki te mu mia ∏em oka zj´ bar -
dzo szcze gó ∏o wo za po znaç si´ z pta sim
Êwia tem te go or ni to lo gicz ne go ogro du.
Sà w nim oczy wi Êcie s∏o nie, ta pi ry, ge -
par dy i lwy, ale pta ki zde cy do wa nie do -
mi nu jà. A wie le z tu taj eks po no wa nych
oka zów to praw dzi we ra ry ta sy. Na wet
na wy bie gu s∏o ni, wpa trzo ny w osià -
gni´ cia tre ne rów i opie ku nów tych
zwie rzàt, mu sia ∏em sku piç si´ na znicz -
ku (Re gu lus igni ca pil lus), ku zy nie na -
sze go my si kró li ka (R. re gu lus), któ ry o
metr ode mnie po szu ki wa∏ cze goÊ do
zje dze nia. 

Uwa g´ zwie dza jà cych zwra ca jà
przede wszyst kim licz ne ga tun ki ka -
czek i g´ si, za miesz ku jà ce ogrom ne,

na wet jak na wa run ki zoo, sta wy.
Noc ne zwie dza nie ogro du tak ̋ e prze -
bie ga ∏o przy akom pa nia men cie ka -
czych gwiz dów i Êwi stów. Naj g∏o Êniej -
sze by ∏y oczy wi Êcie drze wi ce i edre -
do ny. Nie wie le jed nak cich sze by ∏y
lo dów ki (Clan gu la hy ema lis) i gà go ∏y
(Bu ce pha la spp.). Rzad ko si´ zda rza,
by na tak nie wiel kiej prze strze ni ˝y ∏o
obok sie bie tak wie le ga tun ków pta -
ków. Je den z wy bie gów by∏ te ma tycz -
nie zwià za ny z Pa ta go nià, ch∏od nà i
nie przy ja znà kra inà na sa mym po ∏u -
dniu Ame ry ki Po ∏u dnio wej. Po za
nan du (Rhea ame ri ca na) wy bieg, ob -
sa dzo ny k´ pa mi traw pam pa so wych,
za miesz ki wa ∏y ko sko ro by (C. co sco -
ro ba) i ma ge lan ki ru do g∏o we (Chlo -
epha ga ru bi di ceps). 

In ny staw by∏ po Êwi´ co ny kacz kom
eu ro pej skim. Nie by ∏o tyl ko ro ̋ eƒ -
ców i cy ra ne czek. Po mi mo doÊç cie -
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Wo lie ra ibi sów: czer wo nych, kasz ta no wa tych i czczo nych.

Kariamy czerwononogie.
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Portret ∏ab´dzia tràbiàcego (Cygnus buccinator).

M∏ody bezp∏etwiec (Anseranas semipalmata).

Odpoczywajàca grupa bernikli rdzawoszyich (Branta ruficollis).

Ro dzi na pasz cza ków au stra lij skich.
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p∏e go kli ma tu, ja ki pa nu je na za cho -
dzie Nie miec, do sko na le czu ∏y si´ tu -
taj trzy ga tun ki edre do nów i lo dów ki,
pta ki wy bit nie pó∏ noc ne. 

W ogro dzie nie bra ku je tak ̋ e ele -
men tów bar dzo eg zo tycz nych. W ha li
tro pi kal nej roz mna ̋ a jà si´ ko li bry. W
jed nej z wo lier we wn´trz nych miesz -

ka ca ∏a ro dzi na pasz cza ków au stra lij -
skich (Po dar gus stri go ides), w in nej
ko lek cja kil ku ga tun ków ibi sów, a
tak ̋ e ku sa cze (Ti na mi dae) i ka ria my
czer wo no no gie (Ca ria ma cri sta ta),
pta ki nie zwy kle rzad kie w ogro dach
zoo lo gicz nych i pod wie lo ma wzgl´ -
da mi wy jàt ko we. Przez kil ka ko lej -

nych dni od kry wa ∏em co raz to no we
ga tun ki, miesz ka jà ce w wie lo ga tun -
ko wych, ob fi cie za ro Êni´ tych ro Êlin -
no Êcià, wo lie rach. Dy rek tor zoo, Dr
Ulrich Schürer, or ni to log z za mi ∏o -
wa nia, dba o to, by zwie dza jà cy nie
nu dzi li si´, a oso by zna jà ce eg zo tycz -
ne pta ki, co chwi la od kry wa ∏y coÊ in -
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Rzadko ju˝ dziÊ spotykany sposób eksponowania ar. Para mor´gówek, Anas sparsa.

W tej grupie sà a˝ trzy gatunki flamingów: chilijskie, andyjskie i czerwonaki.

Samiec edredona okularowego (Somateria fischeri) wÊród innych pó∏nocnych

rarytasów.

Samica sterniczki peruwiaƒskiej, Oxyura jamaicensis ferruginea.



te re su jà ce go. Wo lie ry sà przy tym
urzà dzo ne ze sma kiem i zro zu mie -
niem po trzeb po szcze gól nych ga tun -
ków. Dzi´ ki te mu zwie dza nie te go
zoo, to dla mi ∏o Êni ka pta ków nie co -
dzien ne wy da rze nie. Go rà co za ch´ -
cam do wi zy ty w Wup per ta lu. Dro ga
do zoo jest do sko na le ozna czo na, a

na do da tek mo˝ na do je chaç za byt ko -
wà ko lej kà li no wà, co jest nie wàt pli -
wà atrak cjà, zw∏asz cza jak po zna si´
hi sto ri´ te go nie zwy k∏e go Êrod ka
trans por tu. 

An drzej Kru sze wicz
Fot. au to ra 
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Na pierwszym planie koskoroba, a w g∏´bi

magelanki rudog∏owe i nandu (Rhera americana).

Magelanki rudog∏owe z bliska, w sàsiedztwie krzy˝ówek. 

Duma Wuppertalu- pingwiny królewskie (Aptenodytes patagonicus), które tutaj przychodzà na Êwiat.

Przy du˝ych stawach sà rozleg∏e ∏àki, wi´c

miejsca nie brakuje nawet dla bardzo bogatych

kolekcji ptaków wodnych. 


