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PAPUZI PARK
w Bo chum

Joanna Karocka

Na po czàt ku 2006 ro ku zo sta∏ otwar ty w Bo chum Pa pu zi Park – ma rze nie w∏a Êci ciel ki, He ike
Mundt -Po et t gen. G∏ów nà atrak cjà par ku jest bu dy nek, w któ rym miesz ka jà pa pu gi. Mie Êci on wo lie -
ry, sta cj´ ho dow la nà i po miesz cze nie prze zna czo ne na kwa ran tan n´.
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Do dys po zy cji pa pug jest kil ka wo lier
o wy so ko Êci ok. 4,5 me tra, d∏u go Êci
do 20 me trów i sze ro ko Êci do 7 me -

trów. Sà te˝ spe cjal nie wy dzie lo ne miej sca
dla wy ma ga jà cych le cze nia oraz star szych
pa pug. War to pod kre Êliç fakt, ˝e bu dy nek
po kry ty jest da chem wy ko na nym z ma te -
ria ∏u prze pusz cza jà ce go pro mie nie UV.
Wzd∏u˝ wo lier cià gnie si´ ok. 100-me tro -
wy ko ry tarz z ∏aw ka mi, na któ rych mo˝ na
usiàÊç i ob ser wo waç pa pu gi – a jest co 
ob ser wo waç, bo nie któ re, np. kee, sà nie -
zmor do wa ne w wy my Êla niu co raz to no -
wych za baw. W cen tral nym punk cie bu -
dyn ku usy tu owa ny jest sklep, w któ rym
na Êrod ku, na spe cjal nych drzew kach i za -
wie sza nych ko na rach, miesz ka jà ary.
W skle pie do st´p ny jest bo ga ty asor ty -
ment zoo lo gicz ny prze zna czo ny dla pa -
pug: za baw ki, wszel kie ak ce so ria, kar my,
a tak ̋ e li te ra tu ra zwià za na z ty mi pta ka mi.
Ce ny sà przy st´p ne i bar dzo zró˝ ni co -
wa ne.

W par ku mo˝ na oglà daç wie le ró˝ nych
pa pug. Wszyst kie po cho dzà z ho dow li,
a nie z od∏o wu – je dy ny mi pa pu ga mi
z od∏o wu sà te, któ re z ró˝ nych po wo -
dów zo sta ∏y od da ne do par ku przez ich

po przed nich w∏a Êci cie li. Sà to cz´ sto pa -
pu gi z pro ble ma mi, w tym sku bià ce si´.
W bu dyn ku znaj du jà si´ te˝ spe cjal ne wo -
lie ry dla pta ków, któ re w par ku sp´ dza jà
czas urlo pu swo ich w∏a Êci cie li. Wie le pa -
pug za cze pia przez siat k´ od wie dza jà -
cych (szcze gól nie in te re su jà je apa ra ty fo -
to gra ficz ne), po pi su je si´, ga da.

W par ku mo ̋ e my oglà daç kil ka ga tun -
ków ka ka du, ama zo nek, ar; sà te˝ ˝a ko,
afry kan ki, bar win ki, pio ny, barw ni ce, nie -
roz ∏àcz ki, pa pu˝ ki fa li ste, ro zel le. Na
spe cjal nà uwa g´ za s∏u gu jà rzad ko spo ty -
ka ne w nie wo li kee.

Oprócz po miesz czeƒ dla pa pug w bu -
dyn ku znaj du je si´ spe cjal na sa la se mi na -
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D˝ungla nieroz∏àczek.

Szyld Papuziego Parku w Bochum. Zdj´cie z oficjalnej strony parku: http://www.papageienpark-bochum.de.



ryj na, w któ rej od by wa jà si´ od czy ty
i warsz ta ty pro wa dzo ne przez uzna nych
nie miec kich pa pu zich eks per tów.

Mo˝ na tu or ga ni zo waç im pre zy dla
dzie ci, w tym spe cjal ne dla dzie ci upo Êle -
dzo nych, dla któ rych kon takt z oswo jo -
ny mi pa pu ga mi jest du ̋ ym prze ̋ y ciem.

Ca ∏oÊç spra wia bar dzo do bre wra ̋ e -
nie: pa pu gi sà za dba ne i do brze kar mio -
ne, wo lie ry czy ste i znaj du je si´ w nich
du ̋ o za ba wek, któ re uroz ma ica jà czas
pta kom. Ju˝ na pierw szy rzut oka wi daç,
˝e w∏a Êci cie le to praw dzi wi mi ∏o Êni cy pa -
pug i park jest wy ra zem ich mi ∏o Êci do
tych pta ków, a nie pla ców kà za rob ko wà.

Park otwar ty jest od po nie dzia∏ ku do
piàt ku w go dzi nach od 9.00 do 19.00,
a w so bo ty od 10.00 do 16.00. Wst´p
jest wol ny, przy wej Êciu znaj du je si´
pusz ka na wol ne dat ki prze zna czo ne na
utrzy ma nie pa pug.

Fot. j_M
Sklep z asor ty men tem dla pa pug – re ko men do wa ny przez najbardziej zainteresowane.

Energicznym i pomys∏owym keom przyglàdaç si´ mo˝na godzinami.

Ptakom nie brakuje dobrze urzàdzonych miejsc do zabawy.

Budynek 
z wolierami.


