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C ze ski ogród zoo lo gicz ny w Dvur
Kra lo we ist nie je od 1946 ro ku.

Obec nie ta no wo cze sna pla ców ka jest
naj wi´k szym i naj bar dziej zna nym zoo
w Cze chach oraz jed nym z naj pi´k -
niej szych na Êwie cie. Spe cja li zu je si´
w ho dow li afry kaƒ skich zwie rzàt – ja -
ko je dy ne na te re nie swo je go kra ju
ofe ru je la tem sa fa ri, a po nad to jest je -
dy nym w Eu ro pie ban kiem ge nów
afry kaƒ skich ko pyt nych. Ma du -
˝e zna cze nie na are nie mi´ dzy na ro -
do wej – jest cz∏on kiem Eu ro pej skie go
Sto wa rzy sze nia Ogro dów Zoo lo gicz -
nych i Akwa riów (EAZA) oraz Âwia -
to wej Or ga ni za cji Ogro dów Zoo lo -
gicz nych (WA ZA).

W tym w∏a Ênie zoo od by ∏am krót kà,
ale tre Êci wà prak ty k´, oczy wi Êcie
w „Pta sim Âwie cie”. Pra co wa ∏am
„na kuch ni”, a do mo ich obo wiàz ków
na le ̋ a ∏o przy go to wy wa nie po ̋ y wie -
nia dla wszyst kich pta ków na te re nie
ogro du. By ∏a to bar dzo trud na i ci´˝ -
ka pra ca, za rów no z uwa gi na zró˝ ni -
co wa nie pta sie go me nu, jak i na iloÊç,
któ rà mu sia ∏am zmik so waç, po kro iç,
czy po na k∏a daç na ta le rzy ki. Póê niej
roz sta wia ∏am je w ha li wol nych lo tów,
gdzie przy oka zji mo g∏am ob ser wo -
waç pta ki i zo ba czyç du ̋ o wi´ cej ni˝
ze Êcie ̋ ek dla zwie dza jà cych. Sprzà ta -
∏am te˝ wo lie ry, dzi´ ki cze mu mo g∏am
tak ̋ e za ob ser wo waç wie le cie ka wych
pta sich za cho waƒ.

Dvur Kra lo ve – to ma low ni cze cze -
skie mia stecz ko po ∏o ̋ o ne wÊród
wzgórz, ok. 30 km od pol skiej gra ni cy
(od Ku do wy Zdro ju). Na je go obrze -
˝ach znaj du je si´ Zoo z sa fa ri.

„Kla sycz ne” zoo z wy bie ga mi i pa wi -
lo na mi nie zaj mu je du ̋ e go te re nu. Je -
˝e li jed nak do da my ob szer ne wy bie gi
let nie oraz sa fa ri o po wierzch ni 27 ha,
to jest to ju˝ ca∏ kiem spo ro! W zoo
na uwa g´ za s∏u gu jà po szcze gól ne pa -
wi lo ny np. „Wod ne Âwia ty” – z mnó -
stwem in te re su jà cych akwa riów i ter ra -
riów. Sà tu ró˝ ne ry by np. z raf ko ra lo -
wych oraz spo ro ga dów i p∏a zów, m.in.
kro ko dy le, w´ ̋ e, ˝ó∏ wie. Cie ka wost k´
sta no wi pa wi lon zwie rzàt noc nych ze
spe cjal nym noc nym oÊwie tle niem
(w za sa dzie jest tam bar dzo ciem no,
a eks po zy cje sà pod Êwie tlo ne de li kat -

nym czer wo nym Êwia t∏em). Mo˝ na po -
dzi wiaç m.in. ru daw k´ ni lo wà (Ro uset -
tus aegyp tia cus). 

„Pta si Âwiat” to pa wi lon z dwo ma
tro pi kal ny mi ha la mi wol ne go lo tu, ale
pta ki spo tka my jesz cze w in nych miej -
scach zoo. Obok „Pta sie go Âwia ta”
znaj du je si´ du ̋ a wo lie ra z ptac twem
wod nym. Da lej znaj du jà si´ „wi try ny”,
czy li sze reg nie wiel kich wo lier dla pta -
ków i pa zur kow ców. Na „wy spie le mu -
rów” zo ba czy my nie tyl ko le mu ry kat ta
(Le mur cat ta), ale rów nie˝ spo ro ga -
tun ków ka czek p∏y wa jà cych w ka na∏ ku
ota cza jà cym wy sp´.

Pta si Êwiat od kuch ni –
cze ski ogród zoo lo gicz ny
w Dvur Kra lo ve

Kolonie l´gowe czapelek z∏otawych.
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Na let nich wy bie gach i sa fa ri zo ba -
czy my bar dzo wie le ga tun ków zwie -
rzàt ko pyt nych i pta ków, przede
wszyst kim tych zwià za nych ze Êro do -
wi skiem wod nym, po nie wa˝ sa fa ri le -
˝y w do li nie ca∏ kiem spo re go stru mie -
nia (stru mieƒ jest tyl ko z na zwy, gdy˝
wy glà da ra czej jak rze ka two rzà ca
roz le wi ska.). Spo tka my tu m.in. pe li -
ka ny (a˝ 7 ga tun ków!), kor mo ra ny
(Pha lo cro co rax car bo), g´ si g´ ga wy
(An ser an ser), cza ple si we (Ar dea ci ne -
rea), bo cia ny bia ∏e (Ci co nia ci co nia)
i bo cia ny czar ne (Ci co nia ni gra), ˝u ra -
wie ko ro nia ste (Ba le ari ca re gu lo rum),
˝a bi ru afry kaƒ skie (Ephip pior hyn chus
se ne ga len sis), ma ra bu ty afry kaƒ skie
(Lep top ti los cru me ni fe rus). Pta ki rzad -
kie czy eg zo tycz ne z ko niecz no Êci sà
po zba wio ne mo˝ li wo Êci la ta nia (przez
pod ci´ cie koƒ có wek skrzy de∏), jed -
nak ̋ e tych bar dziej po pu lar nych kra -
jo wych nikt tu na si ∏´ nie trzy ma – g´ -
si, bo cia ny czy cza ple mo gà przy la ty -
waç i od la ty waç. Sà dzàc po ich ilo Êci,
naj wy raê niej znaj du jà tu dla sie bie
bar dzo do bre wa run ki.

Du ̋ à atrak cj´ sta no wià no so ro˝ ce
(zoo po sia da oby dwa afry kaƒ skie ga -
tun ki), kil ka ga tun ków ze ber oraz
wie le ga tun ków an ty lop, np. gnu.

Ta na praw d´ krót ka cha rak te ry sty -
ka ogro du ab so lut nie nie jest w sta nie
od daç bo gac twa ga tun ków zwie rzàt,
ja kie si´ w nim znaj du jà. 

We wnàtrz pa wi lo nu „Pta si Âwiat”,
otwar te go w 1998 ro ku, znaj du jà si´
dwie tro pi kal ne ha le. W mniej szej wy -
bu do wa no wo lie ry, z któ rych ka˝ da
re pre zen tu je in nà cz´Êç Êwia ta.
Oprócz prze by wa nia w wo lie rach,
cz´Êç pta ków fru wa swo bod nie, tak
jak wszyst kie w wi´k szej ha li. W gàsz -
czu tro pi kal nych ro Êlin cza sa mi trud -
no do strzec drob ne ptac two, jed nak -
˝e ˝y jà tu rów nie˝ ca∏ kiem spo re ga -
tun ki. Za cznij my od go ∏´ bi.

Naj wi´k sze i naj bar dziej rzu ca jà ce
si´ w oczy pta ki, któ re bez tru du obej -
rzy my w oby dwu ha lach – to ko roƒ -
ce – naj wi´k sze go ∏´ bie na Êwie cie.
D∏u goÊç ich cia ∏a prze kra cza 70 cm,
a wa ga 2 kg. ˚y jà w le sie tro pi kal nym
na No wej Gwi nei, gdzie g∏ów nie spa ce -
ru jà po zie mi, od ̋ y wia jàc si´ owo ca mi
i na sio na mi. Na drze wach je dy nie no -
cu jà, gniaz du jà i kry jà si´ przed dra -
pie˝ ni ka mi. W Dvur Kra lo ve spo tka my
ko roƒ ca pla mo czu be go (Gou ra vic to -
ria) oraz ko roƒ ca sio d∏a te go (Gou ra
cri sta ta). Na No wej Gwi nei wy st´ pu jà
trzy ga tun ki tych pta ków. Po dob nie jak

wie le ga tun ków go ∏´ bi (w∏à cza jàc w to
rów nie˝ na sze ro dzi me „Êmiet ni kow -
ce”), zde ner wo wa ne ko roƒ ce, w obro -
nie w∏a snej, po tra fià ude rzyç skrzy -
d∏em. Z uwa gi na ich roz miar, mo ̋ e to
byç bo le sne do Êwiad cze nie, o czym
prze ko na∏ si´ nie je den pra cow nik „Pta -
sie go Âwia ta”. 

Po pod szy cie tro pi kal ne go la su
w ha li prze my ka jà ciem no ubar wio ne
pta ki, któ re swo jà wiel ko Êcià, syl wet kà
oraz cho dem do z∏u dze nia przy po mi -
na jà ba ̋ an ty. Ob ser wu jàc je pierw sze -
go dnia mo jej pra cy my Êla ∏am, ˝e jest
to ja kiÊ rzad ki ga tu nek tro pi kal ne go
ba ̋ an ta. Jak si´ jed nak oka za ∏o, by ∏y
to go ∏´ bie ba ̋ an cie, czy ina czej: ba -
˝an cia ki (Oti di phaps no bi lis). Pta ki te,
po dob nie jak ko roƒ ce po cho dzà z la su
tro pi kal ne go na No wej Gwi nei i pro -
wa dzà na ziem ny tryb ˝y cia. 

Roz glà da jàc si´ uwa˝ nie, mo˝ -
na do strzec wÊród ga ∏´ zi bia ∏o -czar ne
go ∏´ bie o prze ci´t nych roz mia rach.
To musz ka te le dwu barw ne (Du cu la
bi co lor). Mo˝ na rów nie˝ zo ba czyç ni -
ko bar czy ki (Ca lo enas ni co ba ri ca). Te
ostat nie nie wie le przy po mi na jà go ∏´ -
bie. Ich syl wet ka wraz z „˝a ∏ob nym”
upie rze niem i cha rak te ry stycz nà kry -
zà z piór wo kó∏ szyi ma w so bie coÊ

W kolonii czerwonaków sà tak˝e podroÊni´te piskl´ta.
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s´ pie go. Ni ko bar czy ki za miesz ku jà
nie tyl ko No wà Gwi ne´, ale rów nie˝
in ne re jo ny Azji Po ∏u dnio wo -
-Wschod niej, pod czas gdy musz ka te le
dwu barw ne spo tka my te˝ w pó∏ noc -
nej Au stra lii. Âro do wi sko ˝y cia tych
dwóch ga tun ków go ∏´ bi – to pier wot -
ny las tro pi kal ny. ˚y wià si´ owo ca mi
i na sio na mi.

Jed ne z cie kaw szych pta ków, któ re

wzbu dzi ∏y mo jà naj wi´k szà sym pa ti´
to gru cha cze si wo skrzy d∏e (Pso phia
cre pi tans). Pta ki te, wiel ko Êci du ̋ ej
ku ry, po cho dzà z wil got nych tro pi kal -
nych la sów Ama zo nii i Bra zy lii. Pro -
wa dzà na ziem ny tryb ˝y cia. Naj bar -
dziej nie zwy k∏à ich ce chà jest spo sób,
w ja ki si´ od zy wa jà. Na po czàt ku g∏o -
Êno gda czà, a na st´p nie do ∏à cza jà
dêwi´cz ne g∏´ bo kie „od Êrod ko we”
od g∏o sy, któ re wy da jà na dy ma jàc wor -
ki po wietrz ne. Brzmi to na praw d´
nie sa mo wi cie, o czym prze ko na ∏am
si´ wie le ra zy ser wu jàc gru cha czo wi
je go por cj´ owo ców. Pta ki te bar dzo
przy wià zu jà si´ do lu dzi, uwiel bia jà
piesz czo ty, a opie ku nów za wsze wi ta -
jà od zy wa jàc si´ w ten w∏a Ênie cha rak -
te ry stycz ny spo sób. 

W wi´k szej ha li tro pi kal nej znaj du je
si´ je zio ro, na któ rym mo˝ na zo ba czyç
spa ce ru jà ce po li Êciach li lii wod nych
d∏u gosz po ny kra sno czel ne (Ja ca na ja -
ca na). Ci miesz kaƒ cy Ame ry ki Po ∏u -
dnio wej, przy sto so wa ni do cho dze nia
po li Êciach ro Êlin wod nych, po sia da jà
nie sa mo wi cie d∏u gie pal ce u nóg oraz
pa znok cie. Ich ko lej nà nie zwy k∏à ce chà
jest to, ˝e ma jà po jed nym pa zur ku
na ka˝ dym skrzy dle w sta wie nad garst -
ko wym! Na tym jed nak nie koƒ czy si´

ich wy jàt ko woÊç. U tych pta ków na stà -
pi ∏o od wró ce nie ról – to sa mi ca, wi´k -
sza od sam ca bro ni te ry to rium, pod czas
gdy sa miec wy sia du je ja ja, a na st´p nie
zaj mu je si´ pi skl´ ta mi.

Na si na st´p ni bo ha te ro wie po cho dzà
z Au stra lii, i choç wca le nie ma li, nie sà
∏a twi do za uwa ̋ e nia. Po wód jest pro -
sty – ca ∏e dnie sie dzà na drze wach uda -
jàc… u∏a ma ne ga ∏´ zie. Jak si´ wie le ra -
zy prze ko na ∏am uda je im si´ to zna ko -
mi cie. Za ka˝ dym ra zem, gdy przy no si -
∏am im mysz ki, d∏u go mu sia ∏am ich wy -
pa try waç. Ci mi strzo wie ka mu fla ̋ u – to
zmrocz ni ki so wie (Po dar gus stri go ides),
nie co wi´k si krew ni na szych kra jo wych
lel ków (Ca pri mul gus eu ro pa eus). Dra -
pie˝ ni ki te sta jà si´ ak tyw ne do pie ro
o zmro ku, a wte dy swo imi sze ro ki mi
dzio ba mi chwy ta jà owa dy i nie wiel kie
zwie rz´ ta.

W oby dwu ha lach tro pi kal nych
spo tka my jesz cze bar dzo wie le ró˝ -
nych pta ków, któ rych na wet nie spo -
sób tu wy mie niç, tym bar dziej, ˝e czas
udaç si´ do „Prze chod niej Wo lie ry”
z ptac twem wod nym.

Ten im po nu jà cy no wy obiekt
(otwar ty w 2002 ro ku) to 1860 me -
trów kwa dra to wych i 11 me trów wy -
so ko Êci te re nu za kry te go siat kà.

Samiec toko czarnoskrzyd∏ego wyraênie szuka towarzystwa.

Gniazdo warug jest olbrzymià konstrukcjà
z chrustu i patyków.



Do tej du ̋ ej wo lie ry mo˝ na wejÊç
przez spe cjal nie skon stru owa ne
drzwi. We wnàtrz znaj du jà si´ drze wa,
krza ki i spo re je zior ko.

Pta ki naj bar dziej rzu ca jà ce si´
w oczy to bez wàt pie nia ibi sy szkar ∏at -
ne (Eu do ci mus ru ber) z Ame ry ki Po -
∏u dnio wej. Zo ba czy my tak ̋ e ich afry -
kaƒ skich krew nia ków, znacz nie mniej
atrak cyj nych wi zu al nie – ibi sy bia ∏o -
wà se (Bo stry chia ha ge dash). Te ostat -
nie cz´ sto prze la tu jà z jed ne go koƒ ca
wo lie ry na dru gi od zy wa jàc si´
przy tym g∏o Êno.

Je Êli, rów nie˝ w lo cie, zo ba czy my
pta ka przy po mi na jà ce go pre hi sto -
rycz ne go pte ro dak ty la, b´ dzie to
afry kaƒ ska wa ru ga (Sco pus um bret -
ta), je dy ny przed sta wi ciel ro dzi ny wa -
rug. Te dziw nie wy glà da jà ce pta ki,
z cha rak te ry stycz nym czu bem z ty -
∏u g∏o wy, ma jà w wo lie rze swo je
gniaz do – za mkni´ tà bu dow l´ ze s∏o -
my i pa tycz ków umiesz czo nà na spe -
cjal nie wy bu do wa nej tu ska le. 

W wo lie rze zo ba czy my tak ̋ e po ∏u -
dnio wo -ame ry kaƒ skie wa rz´ chy ró -
˝o we (Aja ia aja ia), au stra lij skie ku -
ka bu ry chi cho tli we (Da ce lo no va egu -
ine ae), a na wet, przy odro bi nie
szcz´ Êcia, na sze kra jo we ku lo ny
(Bur hi nus oedic ne mus).

Nie spo sób po mi nàç fla min gów, ina -
czej czer wo na ków (Pho eni cop te rus ru -

ber), gdy˝ to w∏a Ênie przy ich wy bie gu
wy pa d∏o mi miesz kaç pod czas mo jej
prak ty ki. Pta ki te ma jà pew nà prze -
dziw nà ce ch´, o któ rej w in ny spo sób
bym si´ nie do wie dzia ∏a… Mia no wi cie,
te stad ne i to wa rzy skie stwo rze nia za -
wsze po zo sta jà w kon tak cie g∏o so wym,
na wo ∏u jàc si´ gda ka niem. Trud no to
so bie wy obra ziç, ale gda czà nie mal -
˝e bez u stan nie! Obo j´t ne, o ja kiej po -
rze dnia zna la z∏am si´ przy wy bie -
gu – by ∏o je s∏y chaç. To sa mo, gdy bu -
dzi ∏am si´ na chwi l´ w no cy. Je dy nie
w sa mo po ∏u dnie uci sza ∏y si´ tro ch´
(ale nie ca∏ ko wi cie!) na go dzi n´, mo -
˝e dwie i wi´k szoÊç z nich spa ∏a z g∏o wà
pod skrzy d∏em.

Miesz kaƒ cy zoo, któ rzy za s∏u gu jà
na szcze gól nà uwa g´, za rów no z po -
wo du swo je go nie tu zin ko we go wy -
glà du, jak i z po wo du nie co dzien -
nych zwy cza jów – to dzio bo ro˝ ce.
Jed ne go z nich – to ko czar no skrzy -
d∏e go (Toc kus dec ke ni) zo ba czy my
w „Prze chod niej Wo lie rze”. Miesz ka
tu ca ∏a ich ro dzi na. Sam ca bez tru du
od ró˝ ni my od sa mi cy po czer wo nym
dzio bie. Nie co mniej sza sa mi ca ma
czar ny dziób. Na drze wie pta ki ma jà
bud k´ l´ go wà, w któ rej, pod czas mo -
jej prak ty ki, wy cho wy wa ∏y trzy m∏o -
de. Ro dzi ce uwi ja li si´ tak pr´d ko
jak mo gli, aby do star czyç dzie ciom
jak naj wi´ cej owa dów przy no szo -
nych do wo lie ry kil ka ra zy dzien nie.

To ko no sa te go (Toc kus na su tus)
mo ̋ e my obej rzeç da lej na te re nie zoo
w od dziel nej wo lie rze o wy stro ju pu -
styn nym. Wi´k szoÊç dzio bo ro˝ ców
z ro dza ju toc kus po cho dzi z Afry ki
i za miesz ku je Êro do wi ska sa wan no -
we. W zwiàz ku z tym od ̋ y wia jà si´
g∏ów nie owa da mi i drob ny mi zwie -
rz´ ta mi, choç mo gà tak ̋ e zja daç tro -
ch´ owo ców czy na sion.

Ko lej ny ptak ro dem z afry kaƒ skiej
sa wan ny to du ̋ y na ziem ny dzio bo ro ̋ ec
ka fryj ski (Bu co rvus le ad be ate ri). Ten ga -
tu nek jest ju˝ Êci Êle mi´ so ̋ er ny, a na -
wet po lu je w gru pach. Ju˝ z da le ka
mo˝ na us∏y szeç wy da wa ne przez sam ca
g∏´ bo kie dêwi´ ki. Z bli ska mo˝ na za ob -
ser wo waç, jak si´ od zy wa – po chy la lek -
ko g∏o w´ do przo du na dy ma jàc
przy tym czer wo ne wo le. Dzio bo ro˝ ce
te zo ba czy my do stoj nie spa ce ru jà ce
po wy bie gu ra zem z an ty lo pa mi bon go
(Bo ocer cus eu ry ce ros isa aci). 

Ko lej ny dzio bo ro ̋ ec rów nie˝ po cho -
dzi z Afry ki, ale za miesz ku je zu pe∏ nie
in ne Êro do wi sko – las tro pi kal ny. To
dzio bo róg tr´ bacz, czy ina czej: dzio bo -
ro ̋ ec trà bià cy (Ce ra to gym na bu ci na tor
syn. By ca ni stes bu ci na tor). U te go ga -
tun ku na roÊl na dzio bie spe∏ nia nie tyl -
ko funk cj´ ozdob nà, ale rów nie˝ sta no -
wi re zo na tor wy da wa ne go przez pta ka
g∏o su. Z uwa gi na Êro do wi sko ˝y cia,
pta ki te sà bar dziej owo co ̋ er ne, choç
nie po gar dzà te˝ owa da mi. W Dvur
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Waruga wyglàda skromnie, ale s∏ynie z bud-owy
pot´˝nych gniazd.

Para toko czarnoskrzyd∏ych.
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Kra lo ve zo ba czy my je w jed nej z wo lier
pa wi lo nu „Pta si Âwiat”.

In nà wo lie r´ te go˝ pa wi lo nu za -
miesz ku je dzio bo ro ̋ ec fi li piƒ ski (Bu -
ce ros hy dro co rax). Ten en de micz ny
ga tu nek jest jesz cze doÊç cz´ sto spo -
ty ka ny na wie lu wy spach Fi li pin, nie -
mniej ju˝ umiesz czo ny zo sta∏
w „Czer wo nej Ksi´ dze Za gro ̋ o nych
Pta ków Azji”. Je ̋ e li de gra da cja Êro -
do wi ska na tu ral ne go te go pta ka, czy -
li la su tro pi kal ne go, b´ dzie da lej po -
st´ po wa ∏a w ta kim tem pie, jak obec -
nie, to nie d∏u go do ∏à czy on do licz nej
ju˝ li sty pta ków za gro ̋ o nych wy gi ni´ -
ciem. Do ty czy to szcze gól nie ga tun -
ków en de micz nych, ˝y jà cych na wy -
spach Fi li pin i Azji Po ∏u dnio wo -
-Wschod niej.

Oczy wi Êcie, w Dvur Kra lo ve zo ba -
czy my jesz cze ca ∏e mnó stwo in nych
pta ków, któ rych na wet nie spo sób tu
wy mie niç.

No wo cze sne zoo mu si spe∏ niaç
wie le funk cji. Jed nà z nich jest ho -
dow la i re in tro duk cja za gro ̋ o nych

ga tun ków. Ten ogród zoo lo gicz ny od -
no si du ̋ e suk ce sy w tej dzie dzi nie
wspó∏ pra cu jàc z mi´ dzy na ro do wy mi
or ga ni za cja mi ochro ny przy ro dy. Sà
tu ho do wa ne zwie rz´ ta ko pyt ne, któ -
re zo sta jà na st´p nie re in tro du ko wa -
ne do Afry ki – np. an ty lo py koƒ skie

(Hip po tra gus equ inus). Zoo od no si
rów nie˝ znacz ne suk ce sy w re in tro -
duk cji zwie rzàt ro dzi mej fau ny cze -
skiej. Pro jek ty te do ty czy ∏y ry sia
(Lynx lynx), g∏usz ców (Te trao uro gal -
lus) – 72 pta ki zo sta ∏y wy pusz czo ne
do Cze skie go Kar ko no skie go Par ku
Na ro do we go, by wzmoc niç dzi kà po -
pu la cj´, oraz p∏o my kó wek (Ty to al -
ba), któ rych wy pusz czo no 26.

Do zoo tra fia jà rów nie˝ ran ne, cho -
re i m∏o de zwie rz´ ta przy nie sio ne
przez lu dzi. Je ̋ e li ca∏ kiem wy zdro -
wie jà czy wy do ro Êle jà – zo sta jà wy -
pusz czo ne na wol noÊç.

Z du ̋ à ulgà za koƒ czy ∏am wresz cie
prak ty k´, któ ra mnie – nie na wy k∏ej
do ci´˝ kiej pra cy miesz kan ce mia sta,
nie êle da ∏a w koÊç… Nie ˝a ∏u j´ jed -
nak, ˝e tro ch´ si´ po m´ czy ∏am, bo
przy oka zji po zna ∏am wie le nie zwy -
k∏ych ga tun ków pta ków. Wra ca jàc
do Pol ski nie mo g∏am prze staç my Êleç
o tym, ˝e te wszyst kie pi´k ne pta ki,
któ re oglà da ∏am w ha lach i wo lie -
rach, ˝y jà gdzieÊ wol ne, w wil got nym
le sie tro pi kal nym, czy te˝ na ogrom -
nej otwar tej prze strze ni go rà cej sa -
wan ny. Bar dzo bym chcia ∏a zo ba czyç
je kie dyÊ w ich na tu ral nym Êro do wi -
sku. Oby tyl ko te Êro do wi ska da lej ist -
nia ∏y… dla mnie i dla przy sz∏ych po -
ko leƒ…

Agniesz ka Szcza wiƒ ska
Fot. autorki

WejÊcie do ptasiego pawilonu.

Para dzioboro˝ców kafryjskich.


