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W War szaw skim Ogro dzie Zoo -
lo gicz nym od 7 lat, w prze -

szklo nej wo lie rze przy wej Êciu
do pta szar ni, miesz ka jà dwie kit ty
czer wo no dzio be, Uro cis sa ery th ror -
hyn cha. Pta ki co rocz nie bu du jà
gniaz do, ale ni gdy nie po ja wi ∏y si´
w nim ja ja, stàd po dej rze nie, ˝e sà to
dwa sam ce. Jak to z pta ka mi kru ko -
wa ty mi by wa, ob ser wo wa ne cza sem
ko pu la cje i wza jem ne kar mie nie si´
wca le nie wy klu cza jà ta kiej mo˝ li wo -
Êci. Kit ty prze by wa jà w tej wo lie rze
ra zem z olÊnia ka mi i pa rà man da ry -
nek. Na zi m´ nie sà prze no szo ne
do wo lie ry we wn´trz nej, a je dy nie
w∏à cza ny jest im pro mien nik pod -
czer wie ni, za wie szo ny pod za da szo nà
cz´ Êcià wo lie ry. Sà to pta ki z re gio nu
Hi ma la jów, a wi´c bar dzo od por ne
na zmien ne wa run ki kli ma tycz ne.
Nie o uro dzie, ani nie zwy k∏ych g∏o -
sach tych pta ków chcia∏ bym jed nak
opo wie dzieç, a o tym, ˝e oka za ∏y si´
byç bar dzo groê ny mi dra pie˝ ni ka mi.
Po lu jà na wró ble i ro bià to w bar dzo
wy ra fi no wa ny spo sób. 

Kit ty do sta jà po karm w osob nym
na czy niu: jaj ko na twar do, twa róg,

màcz ni ki, nie co mie szan ki dla mi´k -
ko ja dów, su szo ny gam ma rus i odro bi -
na chu de go mi´ sa - na zmia n´ su ro -
we go i go to wa ne go. Po za tym pod ja -
da jà kie∏ ko wa ne ziar no z mi ski olÊnia -
ków i man da ry nek. Nie po win no wi´c
im ni cze go bra ko waç. A jed nak uzu -
pe∏ nia jà swo jà die t´. Po lu jà na m∏o de
ma zur ki i wró ble do mo we, ja kie
od wio sny do koƒ ca la ta wcho dzà
do wo lie ry zwa bio ne znaj du jà cym si´
w niej po kar mem. Stra te gia tych pta -
ków jest bar dzo wy ra fi no wa na. Je den
go ni wró ble, a˝ te w pa ni ce ude rzà
o szy b´. Zdez o rien to wa ne zsu wa jà si´
po niej, a u do ∏u cze ka na nie dru gi.
Chwy ta wró bla w dziób i sta ra si´
uciec przed tym, któ ry by∏ na ga nia -
czem. Wró bel pisz czy i krzy czy
na trwo g´. In ne wró ble za mie ra jà
na chwi l´ w bez ru chu, a kit ty wy ry wa -
jà so bie ka wa∏ ki cia ∏a cià gle ˝y we go
i drà ce go si´ wnie bo g∏o sy wró bla. Wi -
dok za iste przy kry, ale na szcz´ Êcie ta -
ki spek takl od by wa si´ g∏ów nie ran ka -
mi, gdy w zoo nie ma jesz cze zwie dza -
jà cych. Sta ra my si´ uszczel niaç wo lie -
r´, by by ∏a „wró blosz czel na”, dla do -
bra wró bli, ale te cià gle znaj du jà ja -

kieÊ szcze li ny lub z upo rem prze ci ska -
jà si´ przez oczka siat ki. Przez 7 lat lo -
kal na po pu la cja wró bli nie na uczy -
∏a si´ baç kitt! Na wi dok kro gul ca, ja -
strz´ bia lub so wy wró ble na tych miast
re agu jà uciecz kà w gàszcz krze wów,
cho cia˝ sà bez piecz ne w prze szklo nej
wo lie rze. Cza sem p∏o sz´ wró ble z wo -
lier, ob cho dzàc je z pta kiem dra pie˝ -
nym trzy ma nym na so kol ni czej r´ ka -
wi cy. Ta kie go wi do ku wró ble rze czy -
wi Êcie si´ bo jà. A praw dzi we go ich za -
bój cy nie po tra fià roz po znaç! Kit ty
tak bar dzo ró˝ nià si´ wy glà dem
od eu ro pej skich pta ków dra pie˝ nych,
˝e wró ble zwy czaj nie nie sà w sta nie
roz po znaç ich ja ko za gro ̋ e nia. Cz´ ste
i krwa we lek cje ser wo wa ne im przez
kit ty nic nie da jà. Praw do po dob nie
na sze wro ny i sro ki, po lu jà ce na miej -
skie wró ble, o czym co raz cz´ Êciej do -
no szà ob ser wato rzy pta ków, ko rzy sta -
jà z po dob nej „u∏om no Êci” wró blo wej
psy chi ki. Wy ko rzy stu jà to, ˝e nie wy -
glà da jà na dra pie˝ ni ki, a jed nak ni mi
sà. 
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Za bój cze kit ty czer wo no dzio be 

Kitty co prawda corocznie budujà gniazdo, ale chyba obie to... samce.


