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Wy pra wa na sa mo po ∏u dnie Afry -
ki wrze sieƒ 2007

Mo ni ca Brad bu ry

Turak niebiesko-zielony.

Przez wie le lat mo im ma rze niem by ∏a wi zy ta na po ∏u dnio wym kraƒ cu Afry ki. Re jon ten jest mi szcze -
gól nie bli ski nie tyl ko ze wzgl´ du na osza ∏a mia jà ce bo gac two pta ków, ale tak ̋ e z po wo du nie zwy kle 
in te re su jà cych, nie rzad ko en de micz nych ro Êlin, któ re nie ste ty co raz szyb ciej zni ka jà, prze gry wa jàc 
z sza leƒ czym roz wo jem cy wi li za cji. We wrze Êniu 2007 ro ku mo je ma rze nie w koƒ cu si´ spe∏ ni -
∏o i wraz z m´ ̋ em i sy nem do tar li Êmy do Kapsz ta du. Pierw szy ty dzieƒ sp´ dzi li Êmy w Fish ho ok, za kàt -
ku ry bac kim usy tu owa nym oko ∏o 40 km od Kapsz ta du. Spo koj na i cie p∏a wo da w za to ce przy cià ga 
wie lo ry by, któ re od czerw ca do li sto pa da przy by wa jà tam z An tark ty dy, aby ko pu lo waç i ro dziç 
m∏o de. Mie li Êmy szcz´ Êcie ob ser wo waç je z brze gu i by ∏o to nie za po mnia ne prze ̋ y cie.

ZZa trzy ma li Êmy si´ w po sia d∏o Êci gra ni czà -
cej z re zer wa tem Si lver mi ne Na tu -
re, któ ry zo sta∏ za ∏o ̋ o ny, aby chro niç en -

de micz nà we ge ta cj´ zwa nà fyn bos. 
Fyn bos za wdzi´ cza swo jà na zw´ Duƒ czy -
kom, a ozna cza ty le, co „pi´k -
ny krzak”. Na te re nie re zer wa tu po dzi -
wiaç mo˝ na po nad 8500 ga tun ków ro Êlin no -
Êci, z któ rych wie le wy st´ pu je tyl -

ko w tym re gio nie, a nie któ re zo sta ∏y udo -
mo wio ne i cie szà oko w ró˝ nych re jo -
nach Êwia ta. Nie po ko jà ce jest to, ˝e wie -
le ga tun ków tu tej szych ro Êlin od zna -
cza si´ na praw d´ ma ∏ym za si´ giem i zwy -
k∏e czysz cze nie pod bu do w´ do mu mo -
˝e przy czy niç si´ do za g∏a dy ga tun -
ku. 20 tys. ga tun ków ro Êlin po ra sta jà cych po -
∏u dnio wà Afry k´ sta no wi oko ∏o 10% pu -

li Êwia to wych ga tun ków. Nie wie le osób zda -
je so bie spra w´ z te go, ˝e du ̋ o ro Êlin cie szà -
cych oko w na szych ogro dach po cho dzi w∏a -
Ênie z Afry ki. Sà to mi´ dzy in ny mi: gla dio le, li -
lie, ge ra nium czy fre zje. 

Afry ka nie przy wi ta ∏a nas go rà co. Pierw -
sze dwa dni by ∏y wietrz ne i ob fi to wa -
∏y w opa dy, co we d∏ug miej sco wych jest zja -
wi skiem zu pe∏ nie nor mal nym wcze snà wio -
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snà. Ale w∏a Ênie w cza sie tej ka pry Ênej po -
ry ro ku mo˝ na zo ba czyç pta ki w sza cie go -
do wej. Ru szy li Êmy za tem do po bli skie go re -
zer wa tu, gdzie po chwi li uj rze li Êmy sie dzà -
cà na mar twym pniu dzierz b´ afry kaƒ -
skà. Nad rze kà za sta li Êmy po lu jà ce zi mo rod -
ki sro ka te i kor mo ra ny przy làd ko we. Wi k∏a -
cze wi ∏y swo je ku li ste gniaz do w trzci -
nach, a drob niut kie i nie zwy kle barw ne nek -
tar ni ki zde cy do wa nie pre fe ro wa ∏y ni skie en -
de micz ne ro Êli ny z gru py fyn bos. Tak -
˝e nad wo dà t´t ni ∏o ˝y cie. Wi dy wa li -
Êmy tu doÊç cz´ sto g´ siów ki egip skie i kil -
ka ga tun ków mew. 

Na st´p ne go dnia skie ro wa li Êmy si´ w po -
bli ̋ e miej sco wo Êci Si mon stown, gdzie znaj -
du je si´ po t´˝ na ko lo nia pin gwi nów afry kaƒ -
skich (przy làd ko wych, zwa nych tak ̋ e toƒ ca -
mi). Za si´g wy st´ po wa nia te go ga tun -
ku obej mu je za chod nie i po ∏u dnio we wy -
brze ̋ e Afry ki Po ∏u dnio wej. Hi sto ria tej ko lo -
nii jest im po nu jà ca, bo wiem w cià -
gu 16 lat po wi´k szy ∏a si´ z za le d wie 2 osob -
ni ków do 3000 pta ków. Nie wàt pli wà za le -
tà te go miej sca jest bli ska od le g∏oÊç, z ja -
kiej mo˝ na ob ser wo waç pta ki, któ -
re nie przej mu jà si´ obec no Êcià cz∏o wie -
ka i z upodo ba niem od da jà si´ co dzien -
nym za j´ ciom. Na pla ̋ y czar ne ostry go ja -
dy w cha rak te ry stycz ny dla sie bie spo -
sób son do wa ∏y pia sek w po szu ki wa niu po ̋ y -
wie nia, cze mu przy glà da ∏a si´ od po czy wa jà -
ca na ska ∏ach w´ ̋ ów ka. 

Nie dzie la dru gie go wrze Ênia roz po cz´ -
∏a si´ nie zwy kle s∏o necz nie, wi´c uda li -
Êmy si´ na po ∏u dnie, w kie run ku Przy làd -
ka Do brej Na dziei, któ ry jest cz´ Êcià Par ku 
Na ro do we go Gó ry Sto ∏o wej (Ta ble mo un ta -
in), naj mniej sze go, ale naj bo gat sze go spo -
Êród sze Êciu flo ry stycz nych par ków na ro do -
wych Êwia ta. Tyl ko w tym miej scu, na tak
ma ∏ej po wierzch ni, ze bra nych jest 1100 nie -
zwy k∏ych ga tun ków kwia tów, wÊród któ -
rych zde cy do wa nie wy ró˝ nia si´ pro tea. Wy -
glà da ona jesz cze bar dziej oka za le, kie dy od -
po czy wa na niej nek tar nik. Pta ki te spe∏ nia -
jà nie zwy kle wa˝ nà ro l´, bo za py la jà te kwia -
ty, kie dy prze miesz cza jà si´ z jed ne go na dru -
gi w po szu ki wa niu nek ta ru. Cha rak te ry stycz -
ne dla te go ob sza ru jest zró˝ ni co wa nie te re -
nu. Z jed nej stro ny spo tka my tu ska li ste zbo -
cza, a z dru giej piasz czy ste pla ̋ e. Po dà ̋ a -
jàc szla kiem pro wa dzà cym z Przy làd ka Do -
brej Na dziei, za uwa ̋ y li Êmy sku bià ce go ro -
Êlin noÊç afry kaƒ skie go stru sia. Da lej na -
szym oczom uka za ∏o si´ gniaz do ra ro -

gów gór skich, a za raz po tem tu˝ przed no -
sem prze mknà∏ nam so kó∏ w´ drow ny. Zbli -
˝a jàc si´ do wo dy, wy prze dzi li Êmy po dà ̋ a jà -
cego obok szla ku fran ko li na przy làd ko we -
go, do strze gli Êmy te˝ gru p´ kor mo ra -
nów czu ba tych bu du jà cych gniaz -
da oraz g∏up ta ki ˝e ru jà ce w mo rzu. Przez ca -
∏y czas ota cza ∏y nas zwie rz´ ta, po czy na -
jàc od wszech- obec nych pa wia nów, po -
przez wpro wa dzo ne do par ku an ty lo -
py eland i ze bry, do nie zli czo nych ga tun -
ków jasz czu rek, któ re za ̋ y wa ∏y kà pie li s∏o -
necz nych na ka mie niach.

Na st´p ny dzieƒ tak ̋ e za po wia da∏ si´ s∏o -
necz nie. Tym ra zem na szym ce lem by ∏a Gó -
ra Sto ∏o wa. W cià gu kil ku na stu mi nut do tar -
li Êmy na szczyt sa mo cho dem. Trze ba przy -
znaç, ˝e wi dok oko li cy za pie ra∏ dech w pier -
siach i wart by∏ ka˝ de go tru du. W do -
le, na licz nych alo esach, po szu ki wa ∏y nek ta -
ru ró˝ ne ga tun ki nek tar ni ków. Mi ja -
jàc po dro dze gru py trzna dli i wró bli, 
udaliÊmy si´ do ogro du bo ta nicz ne go Kir -
sten bosch, szcze gól nie po le ca ne go mi ∏o Êni -
kom pta ków. O tym, ˝e jest to miej sce ob fi -
tu jà ce w pta ki, do wie dzie li Êmy si´ nie mal na -
tych miast, kie dy na szym oczom w krót -

kich od st´ pach czasu uka za ∏y si´ nek tar ni -
ki kar mià ce pod lo ty na kwit nà cej pro -
tei, szlar ni ki przy làd ko we, astryl dy sza re, ru -
dzi ki przy làd ko we, bil bi le i cze pi gi. Wkrót -
ce po tem spo tka li Êmy prze cha dza jà ce -
go si´ po traw ni kach ibi sa bia ∏o wà se go, naj -
g∏o Êniej sze go pta ka Afry ki, a na st´p nie na -
szà dro g´ prze ci´ ∏a wszech obec na per li ca. 

Za ch´ co na suk ce sa mi, na st´p ne -
go dnia po sta no wi ∏am udaç si´ na pro fe sjo -
nal nà wy ciecz k´ pod opie kà or ni to lo -
ga. Nie by ∏o to rze czà trud nà, gdy˝ w ho te -
lach sà licz ne ofer ty te go ty pu wy cie -
czek. Za nie ca ∏e 40 eu ro sp´ dzi -
∏am pó∏ dnia w to wa rzy stwie prze wod ni -
ka. Uda li Êmy si´ do re zer wa tu Ron de vlei Na -
tu re Re se rve, gdzie bez pro ble mu „od ha czy -
li Êmy” po nad 50 ga tun ków! Re zer -
wat ten, ze swo imi licz ny mi zbior ni ka -
mi, by∏ je dy nym miej scem, gdzie spo tka -
∏am ca ∏à ple ja d´ pta ków: pe li ka ny, per ko -
zy, cza ple, szczu d∏a ki, ku lo ny. Nie mu -
sz´ chy ba wspo mi naç, ˝e przy oka zji wi dzie -
li Êmy set ki fla min gów oraz kil ka ga tun -
ków cza pli i cza pe tek, w tym cza pet ki z∏o ta -
we oraz in ne, nie zli czo ne ga tun ki siew kow -
ców. Znaj du jàc si´ jak do tàd na naj bar -

Przylàdek Dobrej Nadziei.

Taras widokowy na Górze Sto∏owej.
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dziej otwar tym te re nie, spo tka li Êmy plisz -
ki przy làd ko we, miej sco we tur kaw ki i czaj -
ki. Z wie ̋ y wi do ko wej w Ron de vle ri na cie -
szy ∏am oczy wi do kiem ibi sów czczo -
nych, mo drzy ków, b∏ot nia ków i kil ko ma ga -
tun ka mi wi k∏a czy. 

W trak cie na szej dro gi na wschód „ogro do -
wym szla kiem” na szym oczom uka za ∏y si´ ˝u -
ra wie raj skie i se kre ta rze, bar dzo ju˝ rzad -
kie, od ̋ y wia jà ce si´ ga da mi pta ki dra pie˝ -
ne. Wa˝ nym or ni to lo gicz nym przy stan -
kiem by∏ park Bon te bok nie da le ko Swel len -
dam. Za trzy ma li Êmy si´ w mo te lu i a˝ trud -
no by ∏o uwie rzyç, ilu pta ków nie spo tka li -
Êmy do tych czas, a by ∏y one tu taj. Weê -
my na przy k∏ad ko lo ni´ wi k∏a czy ogni -
stych i przy làd ko wych, kil ka ga tun ków kul czy -

ków i zi mo rod ków oraz wa rz´ chy. Na do da -
tek zu pe∏ nie nie sa mo wi ty sa miec wdów -
ki, któ re go ste rów ki by ∏y po nad pi´ç ra -
zy d∏u˝ sze od tu ∏o wia. Ran kiem s∏y chaç by -
∏o cha rak te ry stycz ny g∏os afry kaƒ skich dud -
ków. Park po prze ci na ny jest wie lo ma szla ka -
mi pie szy mi oraz dwie ma d∏u˝ szy mi tra sa -
mi dla po jaz dów. W trak cie w´ drów ki spo tka -
li Êmy ˝ó∏ wia lam par cie go, któ ry za spo ka -
ja∏ pra gnie nie, pi jàc wo d´ z rze ki Bre -
ede. W tym sa mym cza sie sa miec dro pia -
ka bia ∏o skrzy d∏e go to ko wa∏ przed znaj du jà -
cà si´ opo dal sa mi cà. 

Po dro dze do re zer wa tu Wil der ness Na tio -
nal Park ob ser wo wa ∏y na nas z da la ró˝ ne ga -
tun ki an ty lop. W par ku cze ka ∏y nas naj pi´k niej -
sze i nie mal po zu jà ce do zdj´ç tu ra ki t´ czo -

we, a oko li ca wy pe∏ nio na by ∏a g∏o sa mi licz -
nie wy st´ pu jà cych tu ba wo li ków. 

Uda jàc si´ na za chód dro gà N1, do Veld -
drif, mi ja li Êmy ogrom ne ob sza ry za to pio -
nych przez ob fi te desz cze s∏o nych roz le -
wisk oraz ∏àk, któ re naj wy raê niej bar dzo od -
po wia da ∏y sza blo dzio bom, szczu d∏a kom i ibi -
som. Pta ki te prak tycz nie nie zwra ca -
∏y na nas uwa gi za j´ te po szu ki wa niem po ̋ y -
wie nia. W cza sie krót kiej w´ drów -
ki przez kwit nà ce ∏à ki po za ogrom nà ilo -
Êcià fla min gów uda ∏o nam si´ tak ̋ e zo ba -
czyç kil ka no wych ga tun ków go ∏´ bi i maj ny. 

O tej po rze ro ku g∏ów nà atrak cjà re zer wa -
tu West Co ast Na tio nal Park sà ty sià ce roz kwi -
ta jà cych kwia tów, któ rych wi dok do s∏ow -
nie za pie ra dech w pier siach. Le ̋ à ca w po bli -
˝u za to ka Sal dan ha jest wa˝ nym miej scem zi -
mo wa nia pta ków bro dzà cych, któ re przy la tu -
jà tu z Eu ro py i pó∏ noc nej Ro sji. Trud no so -
bie wy obra ziç, ˝e ta p∏yt ka la gu na go Êci po -
nad 250 ga tun ków pta ków i sta no wi ist -
ny raj dla or ni to lo gów. Po mi mo i˝ za wcze -
Ênie jesz cze na zi mo wych emi gran tów, uda -
∏o nam si´ zo ba czyç kwo ka cze, pia skow -
ce i ka musz ni ki, a tak ̋ e ko lej ne sta da fla min -
gów. Wy pa trzy li Êmy tak ̋ e fran koli ny przy làd -
ko we i ka zar ki sza ro g∏o we. 

Po dà ̋ a jàc wzd∏u˝ za chod nie go wy brze -
˝a na pó∏ noc, w kie run ku Lam berts bay, mi -
ja li Êmy nie wiel kie je zior ka, gdzie za do mo wi -
∏y si´ bez p∏e tw ce, zu pe∏ nie nie zwy k∏e kacz -
ko -g´ si, ale chcie li Êmy do trzeç do wiel -
kiej, bo li czà cej 17 tys. osob ni ków ko lo -
nii g∏up ta ków. Og∏u sze ni i odu rze -
ni ostrà wo nià gu ana, po dzi wia li Êmy ta -
niec go do wy tych nie sa mo wi cie pi´k -
nych pta ków.

Z wy brze ̋ a uda li Êmy si´ bar dziej w g∏àb là -
du, kie ru jàc si´ na Kla wer i Vre den -
dal, wzd∏u˝ rze ki Oli fants, za si la jà cej swy -
mi wo da mi upra wy wi no gron i cy tru sów. Ja -
ko ˝e up∏y n´ ∏a ju˝ po ∏o wa wrze Ênia, za cz´ -
∏y si´ po ja wiaç przy by wa jà ce z Eu ro py po je -
dyn cze trzmie lo ja dy. Spa ce ru jàc po ob ro Êni´ -
tych wi no ro Êla mi te re nach, ob ser wo wa li -
Êmy sta da kil ku ga tun ków ja skó ∏ek, afry kaƒ -
skie klà skaw ki, mu cho ∏ów ki raj skie i kil ka ga -
tun ków kul czy ków. Na ka˝ dym pod mo -
k∏ym skraw ku te re nu na po ty ka my po spo li te -
go wi k∏a cza ogni ste go. 

Czas p∏y nà∏ nie ub∏a ga nie i na de sz∏a chwi -
la po wro tu. Trze ba przy znaç, ˝e wy -
nik 132 za ob ser wo wa nych ga tun -
ków to, jak na ro dzin ne wa ka cje, pi´k -
ny plon.

Przylàdek Dobrej Nadziei. Na zdj´ciu autorka artyku∏u z m´˝em.

Nektarnik czerwonopr´gi z ogrodu botanicznego Kirstenbosch.

Dudkowiec kafryjski na protei.


