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Wil hel ma
– ogród zoo -bo ta nicz ny w Stut t gar cie

An drzej G. Kru sze wicz

Sà miej sca na Êwie cie, do któ rych chce si´ wra caç, by zo ba czyç je w ró˝ nych po rach ro ku i ob ser -
wo waç za cho dzà ce zmia ny. Wraz z wie kiem przy by wa nam ta kich miejsc. Li sta si´ roz ra sta.

Tukan czerwonodzioby. Fot. G. Reclos
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niezwyk∏e ptasie miejsca

NNo wym fa wo ry tem na mo jej li -
Êcie miejsc do po now ne go od wie dze -
nia sta∏ si´od nie daw na ogród zoo -bo ta -

nicz nyw Stutt gar cie, czy li Wil hel ma. Po kil ku -
dnio wym po by cie na dal od czu wam nie do -
syt. Spra wi ∏y to ra zem: cu dow ne, do sko na -
le za dba ne ro Êli ny i prze bo ga ta ko lek cja zwie -
rzàt. 

Hi sto ria te go zna czà ce go w Eu ro pie ogro -
du roz po cz´ ∏a si´ w ro ku 1829, kie -
dy to w par ku no wo wy bu do wa ne go zam -
ku nie miec ki król Wil helm I po sta no wi∏, na ba -
zie od kry te go êró d∏a mi ne ral ne go, wy bu do -
waç ∏aê ni´ w eg zo tycz nym sty lu. Cza -
sy nie by ∏y spo koj ne i nie sprzy ja ∏y ta kim in -
we sty cjom. Ukoƒ cze nia bu do wy nie do cze -
ka∏ ani po my s∏o daw ca, ani ar chi -
tekt. Od 1880 ro ku ogród udo st´p nio -
no do zwie dza nia wszyst kim oby wa te -
lom. Na sku tek bom bar do waƒ w cza sie dru -
giej woj ny Êwia to wej ogród zo sta∏ w du -
˝ej cz´ Êci znisz czo ny, ale po woj nie od bu do -
wa no go. Te raz sta re bu dyn ki sà sia du -
jà w nim z no wo cze sny mi pa wi lo na mi. Wo -
kó∏ jest mnó stwo za dba nych, eg zo tycz -
nych ro Êlin. Na mnie naj wi´k sze wra ̋ e -
nie zro bi ∏y gi gan tycz ne se kwo je, któ rych gru -
pa ro Ênie w ame ry kaƒ skiej cz´ Êci ogro -
du, a tak ̋ e kil ka dzie siàt kwit nà cych ma gno -
lii, o prze bo ga tej pa le cie od cie ni fio le tu, se -
pii i ró ̋ u. Nie wy obra ̋ am so bie zwie dza -
nia te go ogro du bez wi zy ty w szklar ni z aza -
lia mi, ro do den dro na mi i hia cyn ta mi. Ist ny ko -
lo ro wy za wrót g∏o wy. 

Pta ki mo˝ na spo tkaç w ca ∏ym ogro -
dzie, tak ̋ e w no wych pa wi lo -
nach. Nie ma ich tyl ko w ogrom nym bu dyn -
ku akwa rium, gdzie jest jed nak ty le przy rod ni -
czych atrak cji, ˝e war to za pla no waç kil ka go -
dzin na ich obej rze nie. W szczy cie se zo nu let -
nie go d∏u gie zwie dza nie nie b´ dzie jed -
nak mo˝ li we. Ogród od wie dza jà rocz nie oko -
∏o 2 mi lio ny lu dzi z ca ∏ej Eu ro py. Wie lo j´ zycz -
ny t∏um, w ciem nych ko ry ta rzach oto czo -
nych akwa ria mi, nie po zwo li na za trzy ma -
nie si´ w ce lu na sy ce nia oczu bo gac -
twem kszta∏ tów eg zo tycz nych ryb. 

W sta rych, na pew no stu let nich, wo lie -
rach za byt ko wej cz´ Êci zoo miesz ka jà eg zo -
tycz ne pta ki. Nie ma wÊród nich ga tun -
ków po spo li tych. Sa me ra ry ta sy, ta -
kie jak: kea, ka ka, ary hia cyn to we, ary mek sy -
kaƒ skie czy tu ka ny. Do te go nie co ku ra -
ków. Miesz ka ∏em przez kil ka dni w po ko ju go -
Êcin nym, w sa mym Êrod ku zoo, bli -
sko tych wo lier. Wie czo rem i o Êwi cie mia -

∏em nie sa mo wi ty kon cert pta sich g∏o -
sów. A by∏ on za ka˝ dym ra zem roz po czy na -
ny przez ama zon ki ˝ó∏ to g∏o we, któ rych sta -
do, sk∏a da jà ce si´ z po nad 30 osob ni ków, ko -
czu je swo bod nie w zoo i no cu je na wy so -
kich drze wach w po bli ̋ u wo lier z rzad ki mi ga -
tun ka mi pa pug. W cià gu dnia to sta do ama zo -
nek ukry wa si´ w ko ro nach oko licz -
nych drzew, a wie czo rem zla tu je si´ na wspól -
ny noc leg, a swy mi g∏o sa mi sty mu lu je do ha ∏a -
so wa nia nie mal wszyst kie pta ki w zoo. Oj, b´ -
dzie mi te go kon cer tu bra ko wa ∏o...

Do jazd do ogro du zoo -bo ta nicz ne go Wil -
hel ma jest bar dzo ∏a twy i do sko na le ozna ko -
wa ny. Z ka˝ dej stro ny mia sta pro wa -
dzà do nie go sym bo le s∏o nia lub strza∏ ki z na -
pi sem „Wil hel ma”. Par kin gów nie bra ku -
je. Na te re nie zoo mo˝ na po ̋ y wiç si´ w do -
wol nym sty lu. War to wi´c za trzy -
maç si´ tu po dro dze w Al py i zro biç kil ku go -
dzin nà prze rw´ w po dró ̋ y, by po dzi wiaç tu -
tej sze bo gac two ro Êlin i zwie rzàt. 

Fot. au to ra 
Kea



Wik∏acz madagaskarski

Ara meksykaƒska

Kwiat magnolii

Tukan wielki
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