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Wszyst kie dro gi pro wa dzà
do Wal sro de

An drzej G. Kru sze wicz

Trzewikodziób.

PPta si Park w Wal sro de, uwa ̋ a ny za naj -
wi´k szy i naj pi´k niej szy na Êwie cie, jest
ist nà Mek kà mi ∏o Êni ków pta ków. Od -

wie dza jà go za rów no ho dow cy pta ków
ozdob nych, jak i ba da cze dzi kich ga tun ków.
Za wsze mo˝ na tu spo tkaç no we ga tun ki, któ -
rych nie spo sób zo ba czyç w in nych oÊrod kach
ho dow la nych, a ko lek cja ga tun ków pa pug jest
na praw d´ im po nu jà ca. 

Wal sro de le ̋ y oko ∏o 70 km na pó∏ noc od
Ha no we ru. Mo˝ na tam do je chaç z au to stra -
dy A7 do Ham bur ga al bo ja dàc do Bre my
dro gà nr 27. Ta bli ce in for ma cyj ne po ka zu jà
dro g´. Ten nie zwy k∏y pta si park od wie dza ∏em
ju˝ po nad 20 ra zy. Ka˝ da z wi zyt jest in na
i po zo sta wia w pa mi´ ci od mien ne wspo -
mnie nia. Dzi´ ki wie lo let niej, za wo do wej zna -
jo mo Êci z Die te rem Rin ke, bio lo giem i na uko -
wym opie ku nem par ku, mia ∏em oka zj´ za glà -
daç na za ple cza i do kuch ni. Wi dy wa ∏em te˝
pta ki, któ re sà trzy ma ne tyl ko w wo lie rach
ho dow la nych, z da la od cie kaw skich oczu
zwie dza jà cych. 

Park zo sta∏ za ∏o ̋ o ny w 1962 ro ku przez
miej sco we go przed si´ bior c´ Frit za Ge sch ke.
Za cz´ ∏o si´ od ho dow li i eks po zy cji ba ̋ an -



tów, któ ra zo sta ∏a na st´p nie prze ka za na bra -
tan ko wi, Wol fo wi Breh mo wi. Póê niej do cho -
dzi ∏y ko lej ne ga tun ki, a Wolf Brehm oka za∏ si´
do sko na ∏ym ma na ge rem i ho dow cà. Stwo -
rzy∏ bar dzo no wo cze sny oÊro dek ho dow la ny
i edu ka cyj ny. Te raz park jest po ten ta tem
i zna nym na Êwie cie azy lem dla gi nà cych ga -
tun ków pta ków. Suk ce sy ho dow la ne w Wal -
sro de do ty czà ga tun ków, któ rych nie roz -
mno ̋ o no jesz cze w in nym miej scu na Êwie -
cie. Park zaj mu je si´ jed nak nie tyl ko licz ny mi
pro gra ma mi ho dow la ny mi, ale tak ̋ e fi nan su -
je oÊrod ki ho dow li gi nà cych ga tun ków.
Ostat nio pro wa dzi si´ tu taj, z ogrom nym
roz ma chem, ak cj´ ba da nia i ho dow li avi fau ny
Ma da ga ska ru, a tak ̋ e pró by ho dow li pta ków
raj skich, czy li cu dow ron ków. Aktualnie park
zaj mu je po wierzch ni´ 240 ty si´ cy me trów
kwa dra to wych. Zo ba czy my w nim oko ∏o
4 ty sià ce pta ków na le ̋ à cych do po nad 700
ga tun ków. Od ubie g∏e go ro ku park do st´p ny
jest dla zwie dza jà cych tak ̋ e zi mà, a w szczy -
cie se zo nu mo˝ na wziàç udzia∏ w spe cjal nych
po ka zach pta sich lo tów. Przy Par ku jest kil ka
ty si´ cy bez p∏at nych miejsc par kin go wych,
a w oko li cy znaj du je si´ wie le pry wat nych
pen sjo na tów ofe ru jà cych noc le gi ze Ênia da -
niem w ce nie oko ∏o 20 Eu ro od oso by. W po -
bli ̋ u par ku jest jesz cze afry kaƒ skie sa fa ri
i park ro dzi mej, nie miec kiej fau ny, a tak ̋ e re -
zer wat przy rod ni czy Li ne bur ger He ide. Mi ∏o -
Ênik zwie rzàt mo ̋ e wi´c w tej oko li cy,
w Dol nej Sak so nii, sp´ dziç bar dzo atrak cyj ny
urlop. Od ra zu jed nak uprze dzam, ˝e ty dzieƒ
to za ma ∏o, bo na zwie dza nie Pta sie go Par ku
Wal sro de po trze ba co naj mniej dwa dni.
Zwy kle jed ne go dnia zwie dzam park, a dru -
gie go fo to gra fu j´ pta ki. Swo je po dró ̋ e przez
Niem cy pla nu j´ w ta ki spo sób, by przy naj -
mniej raz w ro ku zna leêç cho cia˝ je den dzieƒ
na od wie dze nie te go nie zwy k∏e go miej sca. 

Park jest atrak cyj ny o ka˝ dej po rze ro ku,
gdy˝ pta sie wy bie gi i wo lie ry wprost to nà
w zie le ni. Pod ko niec la ta za dzi wia bo ga ta ko -
lek cja wie lo barw nych ró˝, a wio snà po ra ̋ a
fe eria barw kwit nà cych ro do den dro nów. 
Za wsze za chwy ca jà gàsz cze bam bu sów i po -
t´˝ ne bu ki, a na do da tek nie mal co ro ku
zwie dza jà cym udo st´p nia ne sà ko lej ne obiek -
ty. Za ka˝ dym ra zem spo ty kam te˝ no we,
do tych czas mi nie zna ne ga tun ki pta ków, któ -
re sà wy star cza jà cym po wo dem, by re gu lar -
nie tu za glà daç. A wi´c do zo ba cze nia na
Êcie˝ kach naj pi´k niej sze go pta sie go par ku! 
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Kaczuszka afrykaƒska.
Bia∏y kruk, a w∏aÊciwie wrona.




