
Niezwyk ∏e  ptas ie  mie j sca

H ong kong ko ja rzy si´ nam zwy kle
z dra pa cza mi chmur, no wo cze -

sno Êcià i cen trum azja tyc kie go biz ne -
su. Jest tam jed nak park, zna ny miesz -
kaƒ com z za miesz ku jà cych go pta ków
oraz pta si ba zar. Ba zar przy le ga do in -
nych, je mu po dob nych, gdzie mo˝ -
na ku piç kwia ty i ozdob ne ry by. Pta ki
zaj mu jà sto sun ko wo nie wie le miej sca,
ale sà za dba ne i pre zen to wa ne w pi´k -
nych klat kach. Do mi nu jà ga tun ki zna -
ne z pi´k ne go Êpie wu. WÊród miej sco -
wych mi ∏o Êni ków pta ków ogrom nà
sym pa tià cie szà si´ szlar ni ki in dyj skie
i sy be ryj skie (Zo ste rops pal pe bro sa i Z.
ery th ro pleu ra), któ re sà trzy ma ne po je -
dyn czo w ma ∏ych, bam bu so wych klat -
kach. Po za szlar ni ka mi bar dzo po pu -
lar ne sà ró˝ ne ga tun ki kur to droz dów,
w tym sój kow ce bia ∏o okie (Gar ru lax
ca no rus). 
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Pta sie atrak cje Hong kon gu

I jak tu wy braç naj le piej Êpie wa jà ce go szlar ni ka? 

Szlar nik rdza wo bocz ny w jak ̋ e pi´k nej klat ce.

Do wy bo ru, do ko lo ru – i pta ki i klat ki. 



Przy wie zie nie stam tàd pta ków
do Pol ski nie jest mo˝ li we, ale prze -
cie˝ mo˝ na za braç ze so bà jed nà
z pi´k nych kla tek. I to oczy wi Êcie zro -
bi li Êmy. Wy wo ∏a li Êmy tym zresz tà za -
mie sza nie wÊród cel ni ków, gdy˝ do -

k∏ad nie prze szu ka li na sze ba ga -
˝e w po szu ki wa niu pta ków. Pew nie
ro zu mo wa li, ˝e sko ro jest klat ka, to
mu si byç i ptak, dla któ re go jest ona
prze zna czo na. Ptak jed nak cze ka∏
na klat k´ w Pol sce. 

Po za ba za rem, pod wzgl´ dem or ni -
to lo gicz nym war te uwa gi mi ∏o Êni ka
pta ków sà miej sco we par ki. Jest ich
w Hong kon gu wie le, a wszyst kie sà
za dba ne i bez piecz ne. Je den 
z nich, na pó∏ wy spie Kow lo on, przy -
pad∏ nam do gu stu w spo sób szcze gól -
ny. By ∏y w nim licz ne bil bi le krwa wi ki
(Pyc no no tus jo co sus), któ re zbie ra ∏y
si´ wie czo rem w sta da, a tak ̋ e alek -
san dret ty ob ro˝ ne (Psit tau la kra me ri),
mnisz ki musz ka to we (Lon chu ra
punc tu la ta), tur kaw ki (Strep to pe lia
orien ta lis) i sro cza ki zmien ne (Cop sy -
chus sau la ris). Ob ser wu jàc bo gac two
pta ków, nie mal jak w ogro dzie zoo lo -
gicz nym, mo˝ na by ∏o za po mnieç
o bo ̋ ym Êwie cie, a prze cie˝ w Hong -
kon gu by li Êmy tyl ko prze jaz dem,
a w∏a Êci wie prze lo tem. Ma ∏o kto tra -
fia tu taj, aby ob ser wo waç pta ki. Ka˝ -
dy gdzieÊ si´ spie szy i do kàdÊ po dà ̋ a.
War to jed nak za pla no waç dzieƒ lub

dwa, ˝e by po znaç pta ki ˝y jà ce w tym
nie zwy k∏ym mie Êcie. 

An na i Krzysz tof Ko si ko wie 
Fot. au to rów
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Niezwyk ∏e  ptas ie  mie j sca

Szlar nik in dyj ski w pi´k nej kla tecz ce. Sój ko wiec bia ∏o oki i sro czek zmien ny ofe ro wa ne w do sto so wa nych dla nich klat kach.

Sro czek zmien ny miesz ka jà cy w par ku.... i je go sà siad – bil bil krwa wik.


