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niezwyk∏e ptasie miejsca

Na skra ju miej sco wo Êci Vel dho ven, w sa -
mym Êrod ku Ho lan dii, od kil ku na -
stu lat otwar ty jest dla pu blicz no Êci nie -

wiel ki, ale nie zwy kle bo ga ty w ga tun ki, pta -
si park. Ma ∏o kto o nim wie. Nie pro wa -
dzà do nie go kie run kow ska zy. Brak re -
klam. Zna jà go jed nak wta jem ni cze ni ho -
dow cy i mi ∏o Êni cy pa pug. 

W par ku mo˝ na zo ba czyç oko ∏o pó∏ to -
ra ty sià ca pa pug, w tym tak ̋ e bar dzo rzad -
kie ich ga tun ki. Jest te˝ ko lek cja ˝u ra wi, nie -
co g´ si i ka czek, a tak ̋ e eg zo tycz ne ra ry ta -
sy: dzio bo ro˝ ce, tu ka ny, dzwon ni ki, ka pu cy -
ny. Park ten nie jest ogro dem zoo lo gicz -
nym, ale fun da cjà dzia ∏a jà cà w Ho lan -
dii na rzecz do bro sta nu pa pug. Ist nie je od kil -
ku dzie si´ ciu lat, ale do pie ro od 1992 r. mo˝ -
na go zwie dzaç. W skró cie jest na zy wa -
ny N.O.P., od ho len der skich s∏ów: Stich -
ting Ne der land se Opvang. Jest to ro -
dzaj schro ni ska, do któ re go przez dzie si´ cio -
le cia tra fia ∏y pa pu gi skon fi sko wa ne, po rzu co -
ne, za nie dba ne, osku ba ne lub cho -
re. Przy oka zji do ∏à czo no do pa pug nie co in -
nych pta ków. Ten uni kal ny za kà tek jest ukry -
ty na skra ju nie wiel kiej miej sco wo -
Êci, w rzad kim le sie. Opie ra si´ na pra cy wo -
lon ta riu szy i rze czy wi Êcie spo ro m∏o dzie -

˝y krzà ta si´ w wo lie rach. Nie któ re wo lie -
ry sà ogrom ne, mo˝ -
na do nich wejÊç i mieç bez po Êred ni kon -
takt z ufa jà cy mi cz∏o wie ko wi pta ka mi. Fo to -
gra fo wa nie pa pug jest tro ch´ utrud nio -
ne, bo zbyt szyb ko pod cho -
dzà pod sam obiek tyw i nie mo˝ na zro -
biç im zdj´ cia. Pa pu zie ra ry ta sy to jed -
nak nie wszyst ko. W tro pi kal nej ha li, po -
za ko lek cjà kil ku na stu ga tun ków dzio bo ro˝ -
ców, mo˝ na zo ba czyç ta kie uni ka ty jak to ku -
jà ce ka pu cy ny lub us∏y szeç dzwon ni ka al -
bo pod glà daç ˝y cie ro dzin ne ni ko bar czy -
ków. Moc wra ̋ eƒ, tym bar dziej ˝e sà tu ta -
kie rzad ko Êci, ja kich nie ma w in nym miej -
scu w Eu ro pie. Mo˝ na je zo ba czyç z bli -
ska i po s∏u chaç ich g∏o sów. Wo lie ra to -
nie w tro pi kal nej zie le ni, wi´c pod glà da -
nie pta ków wca le nie jest ∏a twe, a oczy na -
tra fia jà co chwi la na ja kàÊ prze dziw nà ro Êli -
n´, w któ rej ukry∏ si´ nie wi dzia ny ni -
gdy wcze Êniej ptak. War to wi´c od wie -
dziç to miej sce, tym bar dziej ˝e zy -
ski ze sprze da ̋ y bi le tów wst´ pu prze zna -
cza ne sà na re ha bi li ta cj´ potrzebujàcych
tego pa pug.
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Pa pu zi raj An drzej G. Kru sze wicz

Czy ktoÊ pomo˝e oznaczyç gatunek i podgatunek  tej papugi? S∏onecznica.

Para ˝a∏obnic rudosternych.



7

Kazuar mniejszy,
absolutna rzadkoÊç 

w Europie.

Bocian sinodzioby.

Gruchacz
sitkoskrzyd∏y,
rzadki
mieszkaniec
tropików
Ameryki P∏d.

Dzwonnik
nagoszyi.

Ró˝ne gatunki, ró˝ne rozmiary, ale... mi∏oÊç nie zna granic.

Pijawnik.

Kapucyn.

Portret alexandretty
chiƒskiej.


