
W sierp niu ub. ro ku mia ∏am oka -
zj´ od wie dziç ogro dy zoo lo -

gicz ne w Ber li nie. Choç ró˝ nià si´
od sie bie, oba ma jà ce ch´ wspól -
nà – du ̋ à dba ∏oÊç o wy glàd wy bie gów
i wo lier oraz o sa mo po czu cie ich
miesz kaƒ ców. Wy strój wo lier wier nie
od da je Êro do wi sko, z któ re go po cho -
dzà miesz ka jà ce tam pta ki, a ca ∏oÊç
urzà dzo na jest es te tycz nie i funk cjo -
nal nie. 

Wo lie ry za miesz ka ∏e przez pta ki
bro dzà ce sà du ̋ e i wy so kie, zaÊ w naj -
wy˝ szych punk tach ukry te sà sztucz ne
gniaz da. Nie za po mnia no o ma ∏ych
je zior kach, w któ rych np. w´ ̋ ów ki
An hin ga ru fa mo gà po szu ki waç po -
kar mu. Wy bie gi ˝u ra wi sà za wsze
z trzech stron os∏o ni´ te od pu blicz no -
Êci Êcia na mi zie le ni, co spra wia,
˝e pta ki czu jà si´ bez piecz nie i roz -
mna ̋ a jà si´, za k∏a da jàc gniaz da
w naj dal szych, ukry tych za kàt kach
wy bie gów. Pod czas mo jej wi zy ty
w Tier par ku w Ber li nie wschod nim,
˝u ra wie man d˝ur skie Grus ja po nen sis
i ˝u ra wie ste po we An tro po ides vir go
spa ce ro wa ∏y ze swo imi m∏o dy mi.
Rów nie˝ pta ki dra pie˝ ne wy pro wa -
dza jà m∏o de, np. re gu lar nie po ja wia jà
si´ m∏o de or ∏y ste po we Aqu ila ni pa -
len sis. W ma ju wy klu ∏y si´ sa miec i sa -
mi ca, praw dzi wà przy jem no Êcià by -
∏o ob ser wo wa nie ca ∏ej ro dzi ny. 

Cie ka wie przed sta wia jà si´ eks po -
zy cje mie sza ne pta ków, któ re do mi -
nu jà w Tier par ku. W jed nej z wo lier
obej rzeç mo˝ na oprócz kil ku ga tun -
ków ibi sów pi´k nie ubar wio ne go,
ogrom ne go ˝a bi ru afry kaƒ skie go
Ephip pior hyn chus se ne ga len sis i do -
rów nu jà cà mu wzro stem cza pl´ ol -
brzy mià Ar dea go liath. Nie zwy k∏y jest
wi dok wo lie ry s´ pów, któ ra imi tu je
urwi sko skal ne. Za miesz ku jà jà ró˝ ne
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ga tun ki s´ pów, s´p ni ków, kon do ry:
wiel ki i kró lew ski oraz my szo ∏o wy
i ku glarz Te ra tho pius ecau da tus. 

W in nej cz´ Êci ogro du znaj du je si´
ciàg wo lier sów, gdzie zo ba czyç mo˝ -
na pusz czy ka pa ta goƒ skie go Strix ru fi -
pes, pusz czy ka bra zy lij skie go S. hy lo -
phi la, pu cha cza przy làd ko we go Bu bo
ca pen sis, pu cha cza mlecz ne go B. lac -
teus oraz dwa ga tun ki ka ra kar: an dyj -
skà Phal co bo enus me ga lop te rus i fal -
klandz kà P. au stra lis. Z ty mi dra pie˝ ni -

ka mi mia ∏am przy jem noÊç spo tkaç si´
doÊç gwa∏ tow nie i z bli ska. Pta ki, gdy
tyl ko zo ba czy ∏y wi´k szà gru p´ lu dzi,
za cz´ ∏y je den po dru gim pod la ty waç
do siat ki z za mia rem „przy wi ta nia
si´”, krzy czàc do te go g∏o Êno. To sa mo
zresz tà dzia ∏o si´ przy oka zji zwie dza -
nia po znaƒ skie go zoo na Mal cie. Ka -
ra ka ry wy da jà si´ doÊç „to wa rzy skie”...

Tu˝ obok na tkn´ ∏am si´ na dwa
ra ry ta sy – pa r´ har pii Har pia har pya,
któ re z ra cji wie ku i tra pià cych je

cho rób ∏ap (tzw. bub ble fo ot) nie wy -
cho dzi ∏y na wy bieg ze wn´trz ny oraz
pa r´ wo jow ni ków zbroj nych Po le ma -
etus bel li co sus. Rów nie cie ka we sà
se kre ta rze Sa git ta rius ser pen ta rius,
któ re od pu blicz no Êci od gro dzo ne
sà Êcia nà z pio no wych sta lo wych lin,
a nie kla sycz nà siat kà. Z po wo du
pa nu jà ce go upa ∏u by ∏y ma ∏o ak tyw -
ne i naj cz´ Êciej sie dzia ∏y w cie niu
z roz ∏o ̋ o ny mi skrzy d∏a mi. D∏u go
cze ka ∏am, by któ ryÊ wsta∏, gdy˝ cie -
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ka wa by ∏am, jak bar dzo d∏u gie sà je -
go no gi. W koƒ cu oglà da nie se kre ta -
rza na fil mie to nie to sa mo, co
na ˝y wo.

W ko lek cji Tier par ku zna leêç mo˝ -
na wie le ga tun ków blasz ko dzio bych,
m. in. ∏a b´ dzie czar no szy je, ma gel -
lan ki, drze wi ce czar no brzu che Den -
dro cy gna au tum na lis, drze wi ce ka ra -
ib skie D. ar bo rea, cy na mon ki, ka ro -
lin ki, man da ryn ki oraz Êwi stu ny chi -
lij skie Anas si bi la trix, a tak ̋ e skrzy -

d∏osz po ny ob ro˝ ne. Staw, w któ rym
umiesz czo no t´ eks po zy cj´, jest
ogrom ny, a wo da jest tam sta le fil tro -
wa na. Zna la z∏o si´ rów nie˝ miej sce
dla ne ne Bran ta san dvi cen sis, zwa nej
g´ sià ha waj skà, któ rej obec na po pu -
la cja na Êwie cie po cho dzi w wi´k szo -
Êci od przy wie zio nych z Ha wa jów
dwóch sa mic i sam ca, któ re na st´p -
nie tra fi ∏y do Dur rell Wil dli fe Con se -
rva tion Trust na wy spie Jer sey, gdzie
od lat 50. XX wie ku pro wa dzo ny jest

pro gram od bu do wy dzi kiej po pu la cji
ne ne. 

Ozdo bà ko lek cji Tier par ku jest nie -
wàt pli wie kea Ne stor no ta bi lis, na -
ziem na pa pu ga nie gar dzà ca mi´ sem.
W jej wo lie rze pe∏ no jest ró˝ ne go ro -
dza ju za ba wek, gdy˝ pa pu ga ta lu bi
si´ ba wiç. Jest od por na na wa run ki
at mos fe rycz ne, dla te go utrzy my wa -
na jest ca ∏y rok na ze wnàtrz, ma jàc
za schro nie nie kil ka „ja skiƒ” w ska -
∏ach, w któ rych no cu je. War to rów -
nie˝ zwró ciç uwa g´ na pa wie kon gij -
skie Afro pa vo kon gen sis i u∏a ra hi ma -
laj skie go Te tra ogal lus hi ma lay en sis
oraz tra go pa na plamistego znaj du jà -
ce si´ w cià gu wo lier ukry tych wÊród
buj nej ro Êlin no Êci. Oprócz du ̋ ych ga -
tun ków ku ra ków zo ba czyç tam mo˝ -
na tak ̋ e ku ro pa twy skal ne i kil ka ga -
tun ków prze pió rów. Nie wol no prze -
oczyç tak ̋ e dro pi ol brzy mich Ar de otis
ko ri, któ rych prze stron ny wy bieg
znaj du je si´ nie co da lej.

Zwie dza jàc Tier park nie za po -
mnij my o Brehm Haus, gdzie
oprócz wo lier z ta ki mi pta ka mi, jak
tro go ny, bro da cze (np. bro dal czer -
wo no uchy Tra chy pho nus ery th ro ce -
pha lus), astryl dy, to ko i ara sa ri oraz
wi k∏a cze znaj du je si´ ha la wol nych
lo tów, w któ rej mo ̋ e my ob ser wo -
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waç ka lon gi, ol brzy mie owo co ̋ er ne
nie to pe rze z Ame ry ki Po ∏u dnio wej,
a tak ̋ e ko roƒ ce b∏´ kit ne Gou ra cri -
sta ta (pod cho dzà ce ca∏ kiem bli sko),
go ∏àb ki zbro czo ne, d∏u dosz po ny
kra sno czel ne Ja ca na ja ca na, kil ka
ga tun ków ta nagr, b∏a wat ni ki ama -
ran to we Xi pho le na pu ni cea i b∏a -
wat ni ki ka jeƒ skie Co tin ga cay ana,
go ∏´ bie ni ko bar skie Ca lo enas ni co -
ba ri ca, ma ∏e ga tun ki ka czek oraz
pa r´ tu ra ków fio le to wych Mu so pha -

ga vio la cea, któ re aku rat od by wa ∏y
l´g i mo˝ na by ∏o us∏y szeç ich nie -
zwy k∏y Êpiew w du ecie. 

W ogro dzie zoo lo gicz nym nie mo -
˝e oczy wi Êcie za brak nàç pa pug,
a wÊród nich ary hia cyn to wej Ano dor -
chyn hus hia cyn thy nus, ary zie lo nej Ara
mi li ta ris, ara rau ny i ary zie lo no skrzy -
d∏ej A. chlo rop te ra. (Wi´ cej pa pug jest
jed nak w zoo w Ber li nie za chod nim).

W Tier par ku wa˝ nà ro l´ od gry wa
prze strzeƒ, któ ra po zwo li ∏a nie co

„po sza leç” przy pro jek to wa niu wy -
bie gów i wo lier. Dla te go mo ̋ e bar -
dziej wy eks po no wa ne sà tam ga tun ki
wy ma ga jà ce du ̋ e go te re nu ni˝ mniej -
sze pta ki eg zo tycz ne, któ ry mi za to
mo˝ na na sy ciç oczy (i uszy!) w zoo
w Ber li nie za chod nim. 

Ten ogród zoo lo gicz ny jest du -
˝o mniej szy ni˝ Tier park (ma za le d -
wie 35 ha, pod czas gdy Tier park pra -
wie 160). Mi mo mniej szej po -
wierzch ni po sia da jed nak ko lek cj´
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po nad 500 ga tun ków pta ków!
Nie wàt pli wie przy cià ga ba ̋ an -
tar nia, w któ rej zna leêç mo˝ -
na ta kie ga tun ki, jak wie losz -
pon lÊnià cy Po ly plec tron em -
pha num, wie losz pon sza ry P.
bi cal ca ra tum, z któ rym wo lie -
r´ dzie li ∏o kil ka dud ków Upu -
pa epops, wie losz pon brà zo wy
P. chal cu rum z bro da cza mi se -
ne gal ski mi, dro pi ki Eu po do tis
spp., gru cha cze si wo skrzy -
d∏e Pso phia cre pi taus oraz
zmrocz ni ki so wie Po dar gus
stri go ides, dzie là ce wo lie r´
z tur ku Êni ka mi in dyj ski mi Ire -
na pu el la. Ba ̋ an tar ni´ za -
miesz ku jà tak ̋ e ku lo ny pe ru -
wiaƒ skie Bur r hi nus su per ci lia -
ris (pa ra z dwo ma pra wie do -
ro s∏y mi ju˝ m∏o dy mi).

Zoo w Ber li nie za chod nim
po sia da po dob nie jak Tier park
ko lek cj´ s´ pów, któ rych wo lie ry
zgru po wa ne sà ko li Êcie wo kó∏
ma sy wu skal ne go zbu do wa ne go
z pia skow ców znad rze ki El be,
we wnàtrz któ re go ukry te sà
ogrze wa ne po miesz cze nia dla

pta ków. Zna leêç tu mo˝ -
na kon do ra kró lew skie go Sar -
co ram phus pa pa, kon do ra
wiel kie go Vul tur gry phus, s´ pa
bia ∏o g∏o we go Tri go no ceps oc -
ci pi ta lis, s´ pa afry kaƒ skie go
Gyps afri ca nus, zna ne go
z umie j´t no Êci roz bi ja nia stru -
sich jaj za po mo cà ostrych ka -
mie ni, a tak ̋ e wy ró˝ nia jà ce go
si´ bia ∏ym upie rze niem pal -
mo ja da, któ ry cho cia˝ na le ̋ y
do ro dzi ny s´ pów, od ̋ y wia si´
g∏ów nie orze cha mi pal mo wy -
mi. Re gu lar nie roz mna ̋ a jà si´
w Ber li nie s´ py bia ∏o g∏o we
i kasz ta no wa te, któ re od cho -
wy wa ne sà w wi´k szo Êci przy -
pad ków sztucz nie. 

Obok ba ̋ an tar ni znaj du je
si´ obiekt, w któ rym sp´ dzi -
∏am naj wi´ cej cza su. Jest to
pta szar nia po dzie lo na na kil -
ka po miesz czeƒ, w jed nych sà
kla sycz ne wo lie ry, któ re oglà -
da si´ z ze wnàtrz, in ne zaÊ to
jak by mi ni ha le wol ne go lo tu.
Przede wszyst kim jed nak
chcia ∏am obej rzeç ko lek cj´
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dzio bo ro˝ ców. Wcze Êniej wi dzia ∏am
dzio bo ro ga ka fryj skie go Bu co rvus le -
ad be ate ri i dzio bo ro ga abi syƒ skie go
B. ab bys si ni cus, któ rych wo lie ry sà sia -
do wa ∏y z wo lie ra mi pta ków dra pie˝ -
nych, w pta szar ni na to miast obej rzeç
mo˝ na dzio bo ro˝ ca ˝a ∏ob ne go Bu ce -
ros rhi no ce ros, dzio bo ro˝ ca trà bià ce -
go Ce ra to gym na bu ci na tor, to ko czar -
no skrzy d∏e go Toc kus dec ke ni, dzio bo -
ro˝ ca ma sko we go Pa ne lo pi des pa ni ni,
to ko bia ∏o czu be go T. al bo cri sta tus
oraz dzio bo ro˝ ca srebr no li ce go Ce ra -
to gym na bre vis. Wo lie ry dzio bo ro˝ -
ców ma jà wyj Êcia do wo lier ze wn´trz -
nych, sà g´ sto po ro Êni´ te ro Êlin no -
Êcià. 

W in nej cz´ Êci pta szar ni znaj du jà
si´ wo lie ry z pa pu ga mi, a wÊród nich

sà ka ka du ˝ó∏ to czu ba Ca ca tua ga le ri -
ta, ˝a ∏ob ni ca ru do ster na Ca lyp tor hyn -
chus bank sii, ˝a ∏ob ni ca pal mo wa, pa -
pu zi ca du ̋ a Co ra cop sis va sa, ró˝ ne lo -
ry i lo ry sy oraz ˝a ko i ama zon ki. 

Da lej za pa pu ga mi znaj du je si´
nie du ̋ e po miesz cze nie, któ re mo˝ -
na by wziàç za „∏àcz nik” mi´ dzy ko -
lej ny mi eks po zy cja mi pta szar ni, ale
ku zdu mie niu zwie dza jà cych i mo je -
mu na ty ka my si´ tam na la ta jà ce
swo bod nie astryl dy, b∏ysz cza ki i kar -
dy na ∏y czer wo ne, nie zbyt da le ko
od lu dzi zaÊ spa ce ru jà ku lo ny pla mi -
ste Bur r hi nus ca pen sis. Na st´p ne
skrzy d∏o pta szar ni po Êwi´ co ne jest
pta kom z su chych te re nów re gio nu
tro pi kal ne go, ta kim jak czaj ka p∏at -
ko li ca Va nel lus mi les, ró˝ ne ga tun ki

astryl dów, na ziem ne go ∏´ bie,
a wÊród nich ba ̋ an ciak Oti di phaps
no bi lis, prze piór ki, stop nio wo na po -
ty ka my zaÊ rów nie˝ go ∏´ bie owo co -
˝er ne z ro dza ju Pti li no pus np. owo -
co ̋ e ra ˝ó∏ to bro de go P. me la no spi la
oraz bar dzo cie ka we i bar dzo ma -
∏e ku ba ni ki mniej sze Tia ris ca no ra
i po lnicz ki Vo la ti na ja ca ri na. Te ma -
lut kie ptasz ki za miesz ku jà nie wiel -
kà prze szklo nà wo lier k´ i w∏a Êci wie
ca ∏y czas sà w ru chu. Ra zem z go ∏´ -
bia mi umiesz czo no tak ̋ e bil bi le
i szlar ni ki. Da lej zro bi ∏o si´ nie co
g∏o Êniej – zna la z∏am si´ w kró le -
stwie szpa ków ba lij skich, majn
(wÊród któ rych by∏ np. szpa kow nik
Scis si ro strum du bium) i in nych szpa -
ko wa tych, któ re za wzi´ cie prze krzy -

Samiec wieloszpona szarego. Czajka p∏atkolica.
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ki wa ∏y si´ na wza jem. Wi dzia ∏am te˝
pi´k nà ku ka bu r´ mo dro skrzy d∏à
Da ce lo la echii i kil ka ga tun ków kur -
tacz ków, m. in. kap tu ro we go Pit ta
sor di da, prà˝ ko wa ne go P. gu aja -
na i nie bie skie go. Cen tral nà cz´Êç
pta szar ni zaj mu je tro pi kal na, go rà -
ca i wil got na d˝un gla, gdzie tu ka ny
˝ó∏ to gar d∏e dzie là wo lie r´ z pi ∏o -
dzio ba mi wspa nia ∏y mi Mo mo tus
mo mo ta, tan ga ra mi i d∏u gosz pon ka -
mi, osob no zaÊ utrzy my wa ne jest
stad ko ˝o∏n nu bij skich, któ re re gu -
lar nie si´ roz mna ̋ a jà. Znaj du je si´
tu tak ̋ e kil ka ga tun ków afry kaƒ -
skich bro da czy. 

W ha li wol ne go lo tu, oprócz ta -
nagr, s∏o necz nic, b∏a wat ni ków, bil bi li,
b∏ysz cza ków, owo co ̋ er nych go ∏´ bi,
tro pi kal nych chru Êcie li i pu cho czu -
bów zna leêç mo˝ na ukry te go w ro -
Êlin no Êci... ma lut kie go je le nia, kan -
czy la ja waj skie go. 

Ostat nià cz´ Êcià tej im po nu jà cej
pta szar ni jest ze wn´trz na wo lie ra za -
miesz ka ∏a przez pta ki na brze˝ ne.
Zna leêç tu mo˝ na czaj ki ko ro nia ste
Va nel lus co ro na tus, sza blo dzio by Re -
cu rvi ro stra avo set ta, ostry go ja dy Ha -
ema to pus ostra le gus, ba ta lio ny Phi lo -
ma chus pu gnax, pi jaw ni ki Plu via nus
aegryp ti cus, a na ska li stym brze gu
przy cià ga uwa g´ ko lo nia ry bitw bia ∏o -
wà sych Chli do nias hy bri dus.

Na prze ciw pta szar ni znaj du jà si´
wo lie ry za miesz ka ∏e przez czu ba cze,
eg zo tycz ne ku ku∏ ki, sój kow ce i no ga -
la, któ ry usy pu je bez prze rwy ko piec
zie mi si´ ga jà cy ju˝ nie mal po ∏o wy wy -
so ko Êci wo lie ry! S∏y chaç te˝ by ∏o g∏o -
Êne, ostre krzy ki, któ re oka za ∏y si´
g∏o sa mi dwóch sam ców ka ria my czer -
wo no no giej Ca ria ma cri sta ta, na wo ∏u -
jà cych si´ z sà sied nich wo lier.

Bar dzo cz´ ste sà w Ber li nie za -
chod nim ze wn´trz ne wo lie ry, tzw.
im mer syj ne, ol brzy mie na mio ty
z siat ki, do któ rych mo˝ na wejÊç
i ob ser wo waç pta ki z bli ska. Naj cz´ -
Êciej trzy ma ne sà tam pta ki bro dzà -
ce. Osob nà atrak cj´ sta no wi pin gwi -
niar nia. Jest to ko pu ∏a po kry ta
szk∏em, w któ rej mi mo po nad trzy -

dzie sto stop nio we go upa ∏u pa nu jà ce -
go na ze wnàtrz utrzy my wa ∏a si´
dzi´ ki kli ma ty za cji tem pe ra tu ra
oko ∏o 20o C. W po miesz cze niu pin -
gwi nów pa nu je sta le tem pe ra tu ra
oko ∏o 8o C. Za szy bà, któ ra bie gnie
od pod ∏o gi do su fi tu mo ̋ e my ob ser -
wo waç ba sen si´ ga jà cy po ni ̋ ej po -
zio mu pod ∏o gi, w któ rym har cu jà
pin gwi ny skal ne. Nie mal go dzi n´
sp´ dzi ∏am sie dzàc na pod ∏o dze i ob -
ser wu jàc ich pod wod ne „lo ty”. Pin -
gwi ny kró lew skie wo là od po czy waç
na brze gu. Za wy so ki mi ska ∏a mi
umiesz czo no dmu cha wy zim ne go
po wie trza. Jest ono sta le fil tro wa ne,
co za pew nia nie mal ca∏ ko wi ty brak
za nie czysz czeƒ i szko dli wych mi kro -
or ga ni zmów. To nie zmier nie wa˝ ne,
gdy˝ pin gwi ny sà wra˝ li we na grzy bi -
c´ p∏uc. Tak do bre wa run ki kli ma -
tycz ne spra wia jà, ˝e pin gwi ny czu jà
si´ do sko na le i re gu lar nie si´ roz -
mna ̋ a jà.

Nie spo sób wy mie niç wszyst kie
ga tun ki pta ków zgro ma dzo ne w obu
ogro dach Ber li na, za ch´ cam za tem
do sa mo dziel ne go obej rze nia tych
bo ga tych ko lek cji. Gdy si´ zm´ czy -
my, mo ̋ e my przy siàÊç na ∏a wecz ce
w któ rejÊ z wo lier im mer syj nych lub
w jed nej z licz nych ka fe jek po ∏o ̋ o -
nych tak, by nie tra ciç z oczu zwie -
rzàt. 

Ol ga Dà brow ska
Fot. A. Zajàc, O. Dà brow ska
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