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niezwyk∏e ptasie miejsca

Bir dworld
– naj wi´k szy pta si park

Wiel kiej Bry ta nii

Tomasz Doroƒ

Tablica przy wejÊciu do parku

Na Êrod ko wym po ∏u dniu An glii, w hrab stwie Sur rey, po ∏o ̋ o ny jest naj wi´k szy bry tyj ski pta si park 
– Bir dworld. Znaj du je si´ on mniej wi´ cej w po ∏o wie dro gi mi´ dzy Lon dy nem a So uthamp ton, 
nie da le ko mia stecz ka Farn ham. Do jazd nie jest trud ny. Mo˝ na si´ tu do staç ko le jà, au to bu sem lub 
sa mo cho dem. Dro g´ do par ku wska zu jà, ju˝ z da le ka, cha rak te ry stycz ne brà zo we ta bli ce in for ma cyj -
ne z bia ∏à syl wet kà ka ka du. Park otwar ty jest prak tycz nie przez ca ∏y rok. Je dy nie w okre sie zi mo wym
sà pew ne ogra ni cze nia – od wie dzaç go mo˝ na je dy nie w week en dy. 

Tukan wielki
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OÊro dek ten po wsta∏ w 1967 r. Jest
w∏a sno Êcià pry wat nà. Je go w∏a Êci cie -
lem jest spó∏ ka De nys E. He ad Ltd.

Za rzà dza ona rów nie˝ przy le ga jà cym do
par ku cen trum ogrod ni czym. Park roz -
prze strze nia si´ na po wierzch ni po nad
9 ha. Wi´k szoÊç te re nu zaj mu jà rz´ dy
i kom plek sy sta ran nie zbu do wa nych wo -
lier ró˝ nej wiel ko Êci oraz wy bie gów dla
pta ków. Jest tu tak ̋ e nie wiel ki pa wi lon
tro pi kal ny z ma ∏à ha là, gdzie spa ce ru je si´
swo bod nie wÊród pta ków. Du mà par ku
jest naj wi´k sza na Wy spach Bry tyj skich
wo lie ra dla du ̋ ych pa pug, w któ rej pta ki
te mo gà la taç, oraz du ̋ a ha la za im pro wi -
zo wa na na mor ski brzeg ze sztucz nie wy -
wo ∏y wa ny mi fa la mi. Ana lo gicz nà bu dow l´
mo˝ na zo ba czyç w nie miec kim Pta sim
Par ku Wal sro de. Do dat ko wà atrak cjà sà
po ka zy lo tów pta ków szpo nia stych i sów,
kar mie nie pin gwi nów oraz cz´ Êcio wo
otwar ta dla zwie dza jà cych sta cja wy cho -

wu pi sklàt. Ca ∏y ob szar jest po ∏o ̋ o ny
na prze pi´k nym, za drze wio nym te re nie.
Wo lie ry wprost to nà w zie le ni. Bez po -
Êred nio do par ku przy le ga nie wiel kie
akwa rium (Un der wa ter World) z cie ka wà
ko lek cjà eg zo tycz nych ryb i ga dów (w tym
kaj ma nów), du ̋ e cen trum ogrod ni cze
oraz in te re su jà ca far ma pre zen tu jà ca ro -
dzi me ra sy zwie rzàt go spo dar skich. 

Ko lek cja pta ków par ku nie jest mo ̋ e
bar dzo im po nu jà ca, po nie wa˝ li czy oko ∏o
1000 osob ni ków re pre zen tu jà cych oko ∏o
200 ga tun ków, ale wi´k szoÊç spo Êród nich
to du ̋ e rzad ko Êci. OÊro dek ten bie rze
czyn ny udzia∏ w wie lu pro gra mach ochron -
nych. Wi´k szoÊç pre zen to wa nych tu ga -
tun ków uda je si´ sku tecz nie roz mna ̋ aç.
Co wa˝ ne, du ̋ a cz´Êç pta ków trzy ma na
jest w gru pach ho dow la nych, co tym bar -
dziej pod wy˝ sza war toÊç tej eks po zy cji.

Chlu bà par ku jest bo ga ta ko lek cja tu ra -
ków, dzio bo ro˝ ców oraz pa pug. WÊród
tych pierw szych zo ba czyç mo˝ na a˝ 10 ga -
tun ków en de micz nych dla Afry ki. Sà
wÊród nich m.in. oba ga tun ki z ro dza ju
Mu so pha ga oraz rzad ko eks po no wa ne
w nie wo li ha ∏a Êni ki: wschod nio afry kaƒ ski
bia ∏o brzu chy (Co ry tha ixo ides leu co ga ster)
i za chod nio afry kaƒ ski kre sko wa ny (Cri ni -
fer pi sca tor). Z dzio bo ro˝ ców na uwa g´
za s∏u gu jà dwa ga tun ki to ko: czar no g∏o wy
(Toc kus al bo ter mi na tus) i bia ∏o grz bie ty
(Toc kus ery th ror hyn chus). Mi ∏o Êni cy pa -
pug znaj dà tu kil ka cie ka wych i sto sun ko -
wo rzad kich przed sta wi cie li tej gru py.
WÊród sze Êciu ga tun ków ar na uwa g´ za -
s∏u gu jà oka za ∏e ary hia cyn to we (Ano dor -
hyn chus hy acin thi nus), nie wiel kie po ∏u -
dnio wo ame ry kaƒ skie ary kasz ta no wo czel -
ne (Ara se ve rus) i cie ka wy mie sza niec ara -
rau ny (A. ara rau na) z arà ˝ó∏ to skrzy d∏à 
(A. ma cao) no szà cy an giel skà na zw´ Ca ta -
li na. WÊród ko lek cji ama zo nek wy ró˝ nia jà
si´ trzy pod ga tun ki ama zon ki ˝ó∏ to g∏o wej
(Ama zo na ochro ce pha la) oraz kap tur ni ca

(De rop ty us ac ci pi tri nus). Nie po zor nym
czar nym ubar wie niem zwra ca uwa g´ po -
cho dzà ca z Ma da ga ska ru, Se sze li i Ko mór
rzad ka pa pu zi ca ma ∏a (Co ra cop sis ni gra).
In nà cie ka wie upie rzo nà afry kaƒ skà pa pu -
gà jest afry kan ka z∏o to pla ma (Po ice pha lus
mey eri). Do naj wi´k szych rzad ko Êci na le -
˝à dwaj przed sta wi cie le gru py lor: no wo -
gwi nej ska lo ra zie lo na (Chal cop sit ta scin til -
la ta) i po cho dzà ca z nie wiel kiej in do ne zyj -
skiej wy spy Ta nim bar lo ra kre sko wa na
(Eos re ti cu la ta). 

Spo rym za in te re so wa niem zwie dza jà -
cych cie szy si´ du ̋ y, no wo cze sny wy bieg
pin gwi nów pe ru wiaƒ skich (Sphe ni scus
hum bold ti), któ ry da je rów nie˝ mo˝ li woÊç
ob ser wa cji tych pta ków pod wo dà. War to
do daç, ˝e w Bir dworld uzy ska no pierw szy

Rzàd wolier

¸ab´dê czarnoszyi 

Sekretarz

Wn´trze hali imitujàcej morski brzeg
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w Wiel kiej Bry ta nii przy chó wek te go ga -
tun ku. Pta ki na dal si´ roz mna ̋ a jà, a ich 
po tom stwo jest roz sy ∏a ne do in nych pla có -
wek w Eu ro pie. 

Spo Êród blasz ko dzio bych mo˝ na tu
spo tkaç m.in. drze wi ce au stra lij skie (Den -
dro cy gna ey to ni), po ∏u dnio wo ame ry kaƒ -
skie go ∏a b´ dzia czar no szy je go (Cy gnus
me la no co ry pha), ame ry kaƒ skie cy na mon -
ki (Anas cy anop te ra) oraz, sto sun ko wo
rzad ko utrzy my wa ne w nie wo li, edre do ny
(So ma te ria mol lis si ma). 

Du ̋ à ha l´ wol nych lo tów, za aran ̋ o wa -
nà na mor ski brzeg, za miesz ku jà pta ki bro -
dzà ce. Sà wÊród nich m.in. afry kaƒ skie wa -
ru gi (Sco pus um bret ta) i wa rz´ chy czer -
wo no li ce (Pla ta lea al ba) oraz gru pa ho -

dow la na ibi sów grzy wia stych (Ge ron ti cus
ere mi ta) – ga tun ku kry tycz nie za gro ̋ o ne -
go w Êro do wi sku na tu ral nym. W 2008 r.
ko lej ny ju˝ raz z rz´ du do cho wa no si´ tu
przy chów ku tych nie zwy kle cen nych pta -
ków. 

Spo Êród ko lek cji pta ków szpo nia stych
du ̋ e wra ̋ e nie ro bià dwa se kre ta rze (Sa -
git ta rius ser pen ta rius) prze by wa jà ce
w ol brzy miej wo lie rze z ame ry kaƒ skim
s´p ni kiem ró ̋ o wo g∏o wym (Ca thar tes au -
ra). Tu˝ obok zo ba czyç mo˝ na afry kaƒ -
skie go ku gla rza (Te ra tho pius ecau da tus)
i po ∏u dnio wo ame ry kaƒ skie ka ra ka ry fal -
klandz kie (Phal co bo enus au stra lis). 

WÊród ku ra ków na wy ró˝ nie nie za s∏u -
gu je po cho dzà ca z Ame ry ki Ârod ko wej

i Po ∏u dnio wej pe ne lo pa rdza wo brzu cha
(Pe ne lo pe pur pu ra scens) oraz kil ka na -
Êcie ga tun ków ba ̋ an tów, wÊród któ rych
sà m.in. dwa ga tun ki tra go pa nów oraz
czte ry ga tun ki ki Êc ców. Z tych ostat nich
war to wy mie niç dwa rzad kie ga tun ki
z Wiet na mu: ki Êc ca an nam skie go (Lo -
phu ra edward si) i, opi sa ne go do pie ro
w 1975 r., ki Êc ca wiet nam skie go (L. ha -
tin hen sis). W kil ku wo lie rach mo˝ na zo -
ba czyç ∏ad ne gru py ho dow la ne chiƒ skie -
go ba ̋ an ta kasz ta no wa te go (Syr ma ti cus
el lio ti). Na to miast w pa wi lo nie tro pi kal -
nym od naj dzie my miesz kaƒ ca la sów
rów ni ko wych Azji Po ∏u dnio wo -Wschod -
niej – wie losz po na sza re go (Po ly plec tron
bi cal ca ra tum).

B∏yszczak purpurowy B∏yszczak rudobrzuchy

Dzioboro˝ec karbodzioby Tukan czerwonodzioby



10marzec/kwiecieƒ 2009

Afrykanka z∏otoplama Amazonka
˝ó∏tolica

Lora zielona Papuzica ma∏a
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˚u ra wie re pre zen tu jà wschod nio afry -
kaƒ ski ko ron nik sza ry (Ba le ari ca re gu lo rum
gib be ri ceps) i po cho dzà cy z Da le kie go
Wscho du ˝u raw bia ∏o szyi (Grus vi pio). Jed -
nà z wo lier za miesz ku je je den z naj mniej -
szych chru Êcie li Êwia ta – afry kaƒ ska ku -
recz ka czar na (Lim no co rax fla vi ro stris).
Z gru py siew kow ców kon tra sto wym ubar -
wie niem wy ró˝ nia jà si´ czaj ki. Obej rzeç tu
mo˝ na dwa tro pi kal ne ich ga tun ki: afry kaƒ -
skà czaj k´ sro ka tà (Va nel lus ar ma tus) i au -
stra lij skà czaj k´ p∏at ko li cà (V. mi les) o ory -
gi nal nych, ˝ó∏ tych ozdo bach na g∏o wie. 

Ja ko uzu pe∏ nie nie du ̋ ej cz´ Êci wo lier
trzy ma ne sà go ∏´ bie. Sà wÊród nich np. no -
wo gwi nej skie ko roƒ ce pla mo czu be (Gou ra
vic to ria), du ̋ y au stra lij ski won ga (Leu co sar -
cia me la no leu ca) oraz trzy ga tun ki z ro dza -
ju Gal li co lum ba. WÊród tych ostat nich sà
dwa doÊç rzad ko po ka zy wa ne – fi li piƒ ski
wy spia rek p∏o wo brzu chy (Gal li co lum ba cri -
ni ger) i ce le be ski wy spia rek z∏o to czel ny 
(G. tri stig ma ta). Ce chà cha rak te ry stycz nà
obu jest na ziem ny tryb ˝y cia i l´g sk∏a da jà cy
si´ je dy nie z jed ne go ja ja. 

WÊród sów do mi nu jà ga tun ki eu ro pej -
skie. Wy jàt kiem jest so wi ca ciem no li ca
(Ni nox no va ese elan diae) po cho dzà ca z re -
jo nu au stra lij skie go. 

Z Au stra lii wy wo dzi si´ rów nie˝ pa ra

naj wi´k szych zi mo rod ków Êwia ta – ku ka -
bur chi cho tli wych (Da ce lo no va egu ine ae)
za miesz ku jà cych sa mot nie du ̋ à wo lie r´.
Bli sko z ni mi spo krew nio ne sà ba jecz nie
ko lo ro we kra ski. W par ku eks po no wa ne
sà dwa afry kaƒ skie ga tun ki: wschod nio -
i po ∏u dnio wo afry kaƒ ska kra ska li lio wo -
pier Êna (Co ra cias cau da tus) oraz, bar dzo
rzad ka w ogro dach zoo lo gicz nych Êwia ta,
kra ska kre sko wa na (Co ra cias na evius).
Nie wàt pli wà ozdo bà pa wi lo nu tro pi kal ne -
go jest ame ry kaƒ ski pi ∏o dziób wspa nia ∏y
(Mo mo tus mo mo ta) o pi´k nej, se le dy no -
wo -b∏´ kit nej cza pecz ce na g∏o wie i o nie -
zwy k∏e go kszta∏ tu ogo nie. Ame ry kaƒ skie
tu ka ny re pre zen tu jà trzy du ̋ e ga tun ki
z ro dza ju Ram pha stos. 

W ko lek cji wró blo wych zwra ca uwa g´
osiem ga tun ków szpa ków. Naj cie kaw sze
z nich to afry kaƒ ski czar no tek ru do skrzy d∏y
(Ony cho gna thus mo rio), szpak ozdob ny
(Cre ato pho ra ci ne rea), b∏ysz czak t´ czo wy
(Lam pro tor nis iris) oraz szpak ba lij ski (Leu -
cop sar ro th schil di). Kon tra sto wym, czar -
no -bia ∏ym ubar wie niem zwra ca uwa g´ au -
stra lij ski dzierz bow ron ˝a ∏ob ny (Gym nor -
phi na ti bi cen hy po leu ca) – przed sta wi ciel
rzad ko po ka zy wa nej w ogro dach zoo lo -
gicz nych ro dzi ny sro ka czy (Crac ti ci dae).
In nà rzad ko Êcià jest mo drow ron ka zie lo na
(Cy ano co rax yn cas) – ko lo ro wy kru ko wa -

ty za miesz ku jà cy la sy i za ro Êla od Tek sa su
na pó∏ no cy po Bo li wi´ na po ∏u dniu. WÊród
azja tyc kich pta ków z ro dzi ny ty ma lio wa -
tych (Ti ma lii dae) war to przyj rzeç si´
dwóm kur to droz dom: ob ro˝ ne mu (Gar ru -
lax pec to ra lis) i wiel kie mu (Gar ru lax ocel la -
tus) oraz en de micz ne mu dla Chin – kra -
sno licz ko wi sa mot ne mu (Lio ci chla ome ien -
sis). Eg zo tycz nà ro dzi n´ mio do ja dów (Me -
li pha gi dae) re pre zen tu je au stra lij ski s∏od nik
mo dro li cy (En to my zon cy ano tis).

My Êl´, ˝e ten krót ki prze glàd pta sich
przed sta wi cie li da wy obra ̋ e nie o cha rak -
te rze te go nie zwy k∏e go miej sca i za ch´ ci
pol skich ho dow ców i mi ∏o Êni ków pta ków
do je go od wie dze nia. Z pew no Êcià cie ka -
we ga tun ki, jak i spo sób ich po ka za nia,
spra wià, ˝e po byt ten b´ dzie si´ d∏u go pa -
mi´ taç i mi le wspo mi naç. 

Puchoczub Samica ha∏aÊnika bia∏obrzuchego

Dzioboróg kafryjski


