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9 styczeƒ/luty 2007

Ptasi Êwiat
w Alphen nad rzekà Rijn

Po oÊmiu latach znów
odwiedzi∏em ptasi ogród
zoologiczny w Holandii,
w Alphen nad rzekà Rijn,
zwyczajowo nazywany 
„Avifaunà”.

Andrzej G. Kruszewicz,
Herman Buijs – Holandia

G∏ówne gwiazdy pokazu.
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OOgród nie jest du˝y, ale zasz∏y w nim
ogromne zmiany. To koniecznoÊç,
bo zwiedzajàcy chcà widzieç cià-

gle coÊ nowego, a Êrodowisko zoologiczne
wymusza zmiany z powodu post´pu wiedzy
na temat hodowli zwierzàt w ogrodach zoo-
logicznych.

Nie spotyka si´ ju˝ pojedynczych lub trzy-
manych w parach lor, ale ich stada. Znikajà
gatunki pospolite, na rzecz ptaków zagro˝o-
nych wymarciem w naturalnych warunkach,
a kolekcje ptasie w nowoczesnych ogrodach

sk∏adajà si´ z coraz mniejszej liczby gatun-
ków przy wzroÊcie liczebnoÊci osobników
w poszczególnych gatunkach, co sprzyja ra-
cjonalnej hodowli. Na dodatek coraz wi´-
cej uwagi poÊwi´ca si´ dobrostanowi zwie-
rzàt i zaspokajaniu ich potrzeb psychicz-
nych. Nie wystarcza ju˝ tylko zapewnie-
nie pokarmu, wody i poczucia bezpieczeƒ-
stwa. Ptaki do szcz´Êcia potrzebujà o wie-
le wi´cej. W Alphen, w ramach specjalnych
treningów, pozwala si´ na latanie nawet du-
˝ym papugom, jak ary, czy or∏om. Pta-
kom to bardzo odpowiada, a zwiedzajàcy
majà dodatkowà atrakcj´. 

W kolekcji ptaków Alphen dominujà pa-
pugi i ptaki wodne. Mo˝na tu spotkaç wiele
gatunków, które rzadko rozmna˝ajà si´
w hodowli albo nale˝à do absolutnych rzad-
koÊci i nie sà spotykane w innych ogrodach
zoologicznych. W tropikalnej hali urzeka ko-
lekcja dzioboro˝ców. Sà równie˝ kolibry,
kolekcja sów i spora grupa egzotycznych
ptaków drapie˝nych. Z rzadkimi gatunkami

Bielik bia∏og∏owy – jeden z g∏ównych aktorów
ptasiego pokazu.

Dzioboro˝ec abisyƒski dzielnie walczy∏ z atrapà w´˝a.

Alphen ma du˝e sukcesy w rozmna˝aniu 
tukanów i dzioboro˝ców.

niezwyk¸e ptasie miejsca

Jeden z ginàcych gatunków dzioboro˝ca,
jeszcze w wolierze kwarantannowej.

Pokaz zdolnoÊci ∏owieckich bielika bia∏og∏owego
– chwytanie drobnych ryb z powierzchni wody.
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ba˝antów trzymane sà zachwycajàce barwa-
mi egzotyczne go∏´bie. Wszystkie wolie-
ry wprost tonà w zieleni, gdy˝ ∏agodny kli-
mat Holandii pozwala na upraw´ sporej licz-
by gatunków bambusów, których gàszcz
jest naturalnym Êrodowiskiem ba˝antów.
Jest to wi´c ogród z prawdziwego zdarze-
nia, tonàcy w zieleni, wÊród której doskona-
le czujà si´ egzotyczne ptaki i wypoczywajà
zwiedzajàcy, którzy sà fanami tego miejsca

i regularnie wpadajà tu ca∏ymi rodzinami,
by sprawdziç co nowego w „ich” ogrodzie.
Sà tu atrakcje dla dzieci, sklepy z pamiàtka-
mi i restauracje, bo Holendrzy wpadajà do
Alphen na ca∏y dzieƒ. Sprzyja temu po∏o˝e-
nie ogrodu w centralnej cz´Êci Holandii,
przy drodze do Rotterdamu. Za jakiÊ czas
wpadn´ tutaj znów, by sprawdziç co nowe-
go w ptasim Êwiatku Avifauny. 

Fot. autora

Po d∏ugim locie wokó∏ ogrodu ararauny wca-
le nie wykazujà objawów zm´czenia.

Âcierwnik rozbija atrap´ strusiego jaja, co jest dla niego naturalnym zachowaniem.

Pokazy lotów sà przerywane opowieÊciami o biologii ptaków.

Puszczyk mszarny zadziwia widzów bezszelest-
nym lotem.
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