
J a dàc na pó∏ noc od Frank fur tu nad
Me nem z da le ka wi dzi my wie ̋ ´

te le wi zyj nà usy tu owa nà na wzgó rzu.
Obok niej na sa mej gó rze znaj du je si´
sta cja ho dow li pta ków dra pie˝ nych.
Mo˝ na tam do je chaç sa mo cho dem
lub ro we rem, me tro do cho dzi tyl ko
do pod nó ̋ a, a stam tàd na szczyt jest
jesz cze kil ka na Êcie ki lo me trów kr´ tej
i stro mej dro gi. Na gro dà za trud sà
pi´k ne wi do ki: z jed nej stro ny na
Frank furt, z in nej na kwie ci ste ∏à ki i
po la roz cià ga jà ce si´ po ni ̋ ej. Sta cj´
ho dow li pta ków dra pie˝ nych za∏o˝y∏
w 1965 ro ku pa n Di te r Ko schor reck, z
któ rym Wo lie ra prze pro wa dzi ∏a wy -
wiad na po czàt ku wa ka cji. Mo˝ na tu -
taj z bli ska obej rzeç or ∏y, so ko ∏y, ja -
strz´ bie, ka nie, pu cha cze i in ne so wy. 

Wo lie ra: Skàd u pa na wzi´ ∏o si´ za -
in te re so wa nie pta ka mi?
Di ter Ko schor reck: Ja ko m∏o dy

ch∏o pak wy cho wy wa ∏em pi skl´ pu stu∏ -
ki. Po ma ga∏ mi w tym sà siad my Êli wy.
Do star cza∏ mi rów nie˝ li te ra tu r´. Mo -
ja pierw sza prze czy ta na ksià˝ ka o pta -
kach to ,,Der Wil de Fal ke ist me in
Ge sell’’ - dzi ki ptak dra pie˝ ny jest
mo im przy ja cie lem. 

W: W ja kiej szko le po g∏´ bia∏ pan
swo je wia do mo Êci o pta kach?
D.K.: Z wy kszta∏ ce nia je stem la -

kier ni kiem sa mo cho do wym, ale ni -
gdy nie pra co wa ∏em w swo im za wo -

dzie. Pta ki dra -

pie˝ ne to mo ja pa sja. Sam zdo by wa -
∏em wie dz´ i do Êwiad cze nie.

W: Jest pan szcz´ Êcia rzem, sko ro
uda ∏o si´ Pa nu tak roz wi nàç swo jà
pa sj´, ˝e sta ∏a si´ rów nie˝ spo so -
bem na ˝y cie.
D.K.: Oj ciec ˝o ny by∏ my Êli wym 
i bar dzo mi po móg∏ w roz wo ju mo -

ich za in te re so waƒ.
W: Ja kie by ∏y po czàt ki sta cji 
ho dow li?
D.K.: W la tach szeÊç dzie sià tych po -

g∏o wie pu cha cza i bie li ka w Niem czech
Za chod nich by ∏o bar dzo ma ∏e, po oko -
∏o dzie si´ ciu par ka˝ de go ga tun ku.  W
cià gu 40 lat dzia ∏al no Êci sta cji roz mno -

˝y li Êmy i wy pu Êci li Êmy na wol noÊç
wie le osob ni ków. 

Obec nie po pu la cja tych
pta ków w Niem czech

jest tak du ̋ a, ˝e ju˝ nie wy pusz cza si´
no wych pta ków.  

W: To co pan ro bi te raz z przy chów -
kiem?
D.K.: Przez wie le lat by ∏em pre ze -

sem zwiàz ku my Êli wych po lu jà cych z
pta ka mi, czy li so kol ni ków. Obec nie
Zwià zek li czy oko ∏o 300 cz∏on ków, a
wie lu z nich jest za in te re so wa nych
na by ciem no we go pta ka do po lo waƒ.
Rów nie˝ wie le ogro dów zoo lo gicz -
nych jest za in te re so wa nych na by ciem
no wych eks po na tów. Te raz mam np.
przy chó wek pu cha cza kau ka skie go -
6 osob ni ków do ro s∏ych. 

W: Wi dzi my u pa na wie le ga tun ków
pta ków dra pie˝ nych, w tym or ∏y
przed nie. Czy je rów nie˝ Pan roz -
mna ̋ a?
D.K.: Tak, g∏ów nie na po trze by

zwiàz ku. Tu taj mam m∏o de go or ∏a
przed nie go, swo je go wy cho wu. To
mój pu pil.

W: Nie któ re pa na pta ki to du ̋ e
zwie rz´ ta, czy nie spra wia jà k∏o po -
tu?
D.K.: Sà to oswo jo ne pta ki, wy cho -

wa ne u mnie. Oczy wi Êcie nie na le ̋ y
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za po mi naç, ˝e sà to po lu jà ce pta ki.
Pa r´ lat te mu mia ∏em mro ̋ à cy w ˝y -
∏ach wy pa dek. Mój syn cz´ sto ba wi∏
si´ pi∏ kà w po bli ̋ u sta no wi ska m∏o de -
go or ∏a przed nie go. Ptak ten od cza su
do cza su mia∏ mo˝ li woÊç lo tu. Któ re -
goÊ dnia za ata ko wa∏ i zra ni∏ sy na trzy -
ma jà ce go w r´ kach pi∏ k´.  Nie ste ty
mu sia ∏em go od daç do ogro du zoo lo -
gicz ne go, bo by∏ nie bez piecz ny. 

W: Z ja ki mi pta ka mi naj bar dziej
lu bi pan po lo waç?
D.K.: Zde cy do wa nie z or ∏a mi

przed ni mi. Z ∏a two Êcià ∏a pià kró li ki,
za jà ce, mo gà na wet upo lo waç sar n´.
Do pew ne go stop nia ist nie je spe cja li -
za cja po szcze gól nych osob ni ków.

W: Ja kie jest za in te re so wa nie
wÊród m∏o dzie ̋ y paƒ skà sta cjà?
D.K.: Re gu lar nie przyj mu jà wy ciecz -

ki szkol ne, ro bi´ wy k∏a dy i po ka zu j´ ˝y -
we pta ki. Mam ga blo ty z ja ja mi ró˝ nych

pta ków dra pie˝ nych, sà tu ja ja s´ pa p∏o -
we go (naj wi´k sze) i in nych pta ków dra -
pie˝ nych. Po sia dam rów nie˝ ko lek cj´
piór. Wszyst kim m∏o dzie˝ jest bar dzo
za in te re so wa na i za da je du ̋ o py taƒ w
trak cie pre lek cji.

W: Gra tu lu je my Pa nu pi´k nej ho -
dow li. Jest ona umiej sco wio na od -
po wied nio, a pta ki ma jà prze strzeƒ
do lo tów. Dzi´ ku je my za wy wiad.
D.K.: Pro sz´ po zdro wiç so kol ni ków

w Pol sce, a wszyst kich czy tel ni ków Wo -
lie ry za pra szam do od wie dzin. Sta cja
jest otwar ta dla zwie dza jà cych mi´ dzy
1 ma ja a 15 paê dzier ni ka, co dzien nie
od 10.00 do 18.00.  

W: Oczy wi Êcie 
prze ka ̋ e my.

Z pa nem Di te rem Ko schor rkiem
roz ma wia ∏a Ali cja Kru sze wicz

Ad res sta cji so kol ni czej:
Fal ken hof Gr. Fe id berg

61389 Schmit ten 3 Niem cy
Tel. 0049 6174/7545
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