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Znaj du jà cy si´ na pó∏ no cy Nie miec „Pta -
si Park Wal sor de” ma jed nà z naj wi´k -
szych ko lek cji pta ków na Êwie cie. Po za

bo gac twem ga tun ków, z nie mal wszyst -
kich stref geo gra ficz nych, s∏y nie on
równie˝ ze swych pi´k nych ogro dów, któ -
re sta no wià do sko na ∏e t∏o po szcze gól nych
eks po zy cji. Po czàt ki Wal sro de si´ ga jà
1962 ro ku. Pier wot nie by ∏a to ho dow la
ba ̋ an tów i ptac twa wod ne go pro wa dzo -
na przez za ∏o ̋ y cie la par ku, Pa na Ge sch ke.
Wal sro de od za wsze ko ja rzo ne by ∏o z pta -
ka mi i w∏a Ênie w tym kie run ku do ko ny wa∏
si´ je go roz wój. Z bie giem lat po wsta ∏a
pla ców ka uho no ro wa na licz ny mi na gro da -
mi i mo gà ca po szczy ciç si´ wie lo ma suk ce -
sa mi w ra to wa niu oraz roz mna ̋ a niu rzad -
kich i gi nà cych ga tun ków. Istot nà ga ∏´ zià
dzia ∏al no Êci Wal sro de jest edu ka cja. Pod -

czas po ka zów lo tów, po za bli skim ob co -
wa niem z ró˝ ny mi ga tun ka mi, zwie dza jà cy
do wia du jà si´ o bio lo gii pta ków oraz ak tu -
al nych pro ble mach za gra ̋ a jà cych wie lu ga -
tun kom. 

Wal sro de otwar te jest przez ca ∏y rok.
W se zo nie zi mo wym, po za ni˝ szà ce nà bi -
le tów, na goÊci cze ka spe cjal na ofer ta wie -
czor ne go zwie dza nia. Mo˝ na wów czas
zo ba czyç ty po wo noc ne ga tun ki, jak np.
ki wi oraz za po znaç si´ z bio lo già nie to pe -
rzy, a uko ro no wa niem wie czo ru jest
wspól ny po si ∏ek. 
Ce ny bi le tów w okre sie zi mo wym
Zwy k∏y:
do ro Êli -10.00 euro; dzie ci - 6.00 euro.
Gru po wy: 
do ro Êli - 8.00 euro; dzie ci - 5.00 euro.
Zwie dza nie wie czor ne: 
do ro Êli -19.50 euro; dzie ci  -14.50 euro.
Ce ny bi le tów w okre sie let nim
Zwy k∏y:
do ro Êli - 14.00 euro; dzie ci - 9.00 euro.
Gru po wy:
do ro Êli - 11.00 euro; dzie ci - 7.00 euro.
Jed nym z cie kaw szych przed si´ wzi´ç,

w ja kie za an ga ̋ o wa∏ si´ Park Wal sro de, jest
Pro jekt Ma da ga skar ski. Do k∏ad nie dzie si´ç
lat te mu od by ∏a si´ pierw sza wy pra wa na
Ma da ga skar. Dzia ∏a nia w ra mach pro jek tu
zmie rza jà do usta no wie nia w ogro dach
zoo lo gicz nych po pu la cji ga tun ków szcze -
gól nie za gro ̋ o nych, któ re do tàd nie by ∏y

prze trzy my wa ne w nie wo li. W ra zie dra -
ma tycz ne go spad ku li czeb no Êci ja kie goÊ
ga tun ku, b´ dzie szan sa na jego od bu do w´
dzi´ ki pta kom roz mna ̋ a nym w wa run kach
sztucz nych. Wal sro de wspó∏ pra cu je w tym
ce lu z Ogro dem Zoo lo gicz nym Tsim bas sa,
któ ry znaj du je si´ na Ma da ga ska rze. Od∏a -
wia ne by ∏y tyl ko m∏o de pta ki lub wy bie ra -
no ja ja, aby w jak naj mniej szym stop niu
wp∏y nàç na dzi kà po pu la cj´. A oto nie któ -
re z na szych suk ce sów:

W ro ku 2007 do cze ka li Êmy si´ w koƒ -
cu l´ gów kui czu ba tej (Co ua cri sta ta).
Pierw szy raz ten ga tu nek przy by∏ do nas
z Ma da ga ska ru w 1998 ro ku. Od te go
cza su do cze ka li Êmy si´ po nad 60 m∏o -
dych, któ re ulo ko wa li Êmy w wie lu ogro -
dach zoo lo gicz nych. Ku ja b∏´ kit na (Co ua
ca eru lea) oka za ∏a si´ byç wi´k szym wy -
zwa niem. Od 2003 do 2006 ro ku uda ∏o
si´ od cho waç tyl ko jed no pi skl´.
W zwiàz ku z nie po wo dze nia mi wpro wa -
dzo no zmia ny w sys te mie od cho wu.
Pod nie sio na zo sta ∏a tem pe ra tu ra, a m∏o -
de kar mio ne by ∏y czer wiem pszcze lim.
I tak oto w 2007 ro ku uda ∏o si´ od cho -
waç a˝ szeÊç m∏o dych te go ga tun ku. Tak -
˝e w tym ro ku, po d∏u gich ocze ki wa niach
i wie lu nie za p∏od nio nych l´ gach, po tom -
stwa do cho wa ∏y si´ ku je wiel kie (Co ua gi -
gas). Od cho wy wa ne r´cz nie pi skl´ jest
pierw szym pta kiem te go ga tun ku uro -
dzo nym w nie wo li.

ciekawostki

Za pro sze nie do Wal sro de
Simon Bruslund Jensen

Portret kui b∏´kitnej.



Szcze gól nej tro ski wy ma ga tak ̋ e ibis
bia ∏o skrzy d∏y (Lo pho ti bis cri sta ta). W tym
ro ku uda ∏o si´ od cho waç 11 m∏o dych. Pta -
ki te sta nà si´ cz´ Êcià mi´ dzy na ro do we go
pro gra mu re sty tu cji, któ re go Wal sro de
jest ko or dy na to rem. Na sze ibi sy bia ∏o -
skrzy d∏e z po wo dze niem roz mna ̋ a jà si´
w ogro dach zoo lo gicz nych Szwaj ca rii, Ja -
po nii czy USA. Za du ̋ y suk ces uwa ̋ a my
fakt, ˝e na sze r´cz nie od cho wy wa ne pta -
ki, któ rych ro dzi ce by li r´cz nie od cho wy -
wa ni na Ma da ga ska rze, sa me kar mià swo -
je m∏o de. To wszyst ko na stra ja po zy tyw nie
i utwier dza w prze ko na niu, ˝e ist nie je
przy sz∏oÊç dla te go ga tun ku i mo˝ li we b´ -
dzie uzy ska nie sil nej po pu la cji w wa run -
kach ho dow la nych. 

Cie ka wym ga tun kiem jest ibis bia ∏o oki
(Thre skior nis ber nie ri), sto sun ko wo nie -
daw no wy od r´b nio ny z ga tun ku ibis
czczo ny (Thre skior nis aethio pi cus). W Êlad
za zmia nà kla sy fi ka cji, zmia nie uleg∏ sta tus
ochro ny. Sza co wa na po pu la cja na wol no -
Êci wy no si mniej ni˝ 2500 osob ni ków,
w zwiàz ku z czym pta ki te zo sta ∏y uzna ne
przez or ga ni za cj´ Bir dli fe In ter na tio nal za
za gro ̋ o ne. Wal sro de od pew ne go cza su
pra cu je nad pro jek tem ich ochro ny. G∏ów -
nym za gro ̋ e niem dla po pu la cji jest za ni ka -
jà ce Êro do wi sko na tu ral ne. Ibis bia ∏o oki
(Thre skior nis ber nie ri) jest Êci Êle zwià za ny
z la sa mi na mo rzy no wy mi, któ re, po dob -
nie jak resz ta la sów na Ma da ga ska rze, za -
ni ka jà w za stra sza jà cym tem pie. Dru gim
wa˝ nym pro ble mem jest po zy ski wa nie
pta ków na po ̋ y wie nie przez cz∏o wie ka.
Sza cu je my, ˝e pre ce dens ten jest na si lo ny
do te go stop nia, i˝ prak tycz nie nie sà od -
cho wy wa ne m∏o de, bo za nim doj rze jà,
wy bie ra ne sà z gniazd. Edu ka cja lo kal nej
spo ∏ecz no Êci oraz usta no wie nie re zer wa -
tów sà wa˝ nym ele men tem ochro ny te go
ga tun ku. Pro jekt Per sch ke -Vo ro no sy ma
na ce lu w∏a Ênie ta kie dzia ∏a nia i przez to
zy ska∏ ak cep ta cj´ wie lu or ga ni za cji i jest
po pie ra ny przez sze reg ogro dów zoo lo -
gicz nych. Obec nie w Wal sro de znaj du je
si´ 20 ibi sów bia ∏o okich. Wszyst kie pta ki
ma jà cie ka wà hi sto ri´, a mia no wi cie ku po -
wa ne by ∏y przez na szych pra cow ni ków po
ce nie mi´ sa na lo kal nym tar gu. Pta ki do -
sko na le funk cjo nu jà w wa run kach ho dow -
la nych i po prze pie rze niu uda ∏o si´ uzy skaç
pierw sze ja ja. Jak na ra zie od cho wa li Êmy
bez pro ble mów pierw sze pi skl´.

Fot. arch. Loro Parque

Grupa ibisów bia∏ookich.

Piskl´ kui czubatej (kilkudniowe).

Portret kui wielkiej.

Piskl´ ibisa bia∏ookiego
(4-tygodniowe).
Piskl´ ibisa bia∏ookiego
(4-tygodniowe).
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