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PPark Na ro do wy Ke ola deo Gha na, po ∏o -
˝o ny we wschod nim Ra d˝a sta nie, jest
jed nym z naj wa˝ niej szych ob sza rów

chro nio nych w In diach. Na po wierzch ni
29 km2 wy st´ pu jà ba gna, p∏yt kie je zio ra,
∏à ki oraz la sy ka da mo we i aka cjo we. Zi mà
od wie dza to miej sce ty sià ce pta ków,
w tym tak rzad kie ga tun ki, jak: ˝u raw sy -
be ryj ski, 25 ga tun ków ka czek i g´ si, pe li ka -
ny, kor mo ra ny, me wy, ry bi twy, be ka so wa -
te i wie le in nych. W par ku za ob ser wo wa -
no po nad 360 ga tun ków, z cze go 230 to
re zy den ci. Je go na zwa po cho dzi od znaj -
du jà cej si´ po Êrod ku Êwià ty ni Si wy (Ke ola -
deo) oraz od g´ stych za ro Êli (Gha na), któ -
re po ra sta jà po wierzch ni´. 

Za sko czyç mo ̋ e fakt, i˝ ten nie sa mo wi -
ty park jest wy two rem ludz kich ràk. Bha -
rat pur by∏ re gu lar nie za le wa ny pod czas
po ry mon su no wej, co sk∏o ni ∏o ma ha ra d˝´
te go mia sta, Su raj Ma la, do zbu do wa nia
w po ∏o wie XVIII wie ku ta my na sty ku
dwóch rzek – Gam bir i Ban gan ga – by za -
po biec po wo dziom. Ob ni ̋ e nie te re nu,
po wsta ∏e po wy do by ciu zie mi na po trze by
ta my, stwo rzy ∏o pierw sze je zio ro, któ re
wkrót ce zo sta ∏o po dzie lo ne na wie le cz´ -
Êci. Wo kó∏ po wsta∏ ca ∏y sys tem ka na ∏ów,
ma ∏ych ja zów oraz gro bli, co umo˝ li wi ∏o
kon tro lo wa nie po zio mu wo dy w naj bli˝ -
szej oko li cy mia sta. W krót kim cza sie po -
bli skie su che te re ny zmie ni ∏y si´ w roz le g∏e
ba gna. Szyb ko wy ko rzy sta ∏y to pta ki, któ -
re za cz´ ∏y ty sià ca mi od wie dzaç te ren.
Przez stu le cia ob szar dzi siej sze go par ku
by∏ miej scem po lo waƒ dla hin du skich,
a póê niej bry tyj skich no ta bli. W 1938 r.
pod czas jed ne go z po lo waƒ zo sta ∏o za bi -
tych przez lor da Lin li th gow’a, ów cze sne -
go gu ber na to ra In dii, po nad 4,2 tys. pta -
ków. Do pie ro w 1956 r., ze wzgl´ du na
du ̋ e zna cze nie przy rod ni cze, wpro wa -
dzo no ofi cjal ny za kaz po lo waƒ, któ re mi -
mo to trwa ∏y a˝ do 1964 r. W 1972 r. miej -
sce to usta no wio no te re nem chro nio nym,
a w mar cu 1982 r. par kiem na ro do wym.
W ro ku 1981 park zo sta∏ ob j´ ty Kon wen -

cjà Ram sar skà, a czte ry la ta póê niej wpi sa -
no go na li st´ UNE SCO. 

Ze wzgl´ du na fakt, i˝ park po wsta∏ na
sztucz nie stwo rzo nych te re nach pod mo -
k∏ych, nie by ∏o szans na wy dzie le nie wo kó∏
nie go stref bu fo ro wych. Od sa me go po -
czàt ku stwa rza ∏o to wie le kon flik tów
z oko licz nà lud no Êcià, któ ra w wi´k szo Êci
zaj mo wa ∏a si´ rol nic twem. Ochro na ob -
sza ru spo wo do wa ∏a, ˝e sta∏ si´ on w XX
wieku je dy nà zie lo nà oa zà w pro mie niu
wie lu ki lo me trów. Za ch´ ca ∏o to ho dow -
ców by d∏a do wy pa sa nia tam stad oraz

miej sco wà lud noÊç do po zy ski wa nia
drew na na opa∏. W 1982 r., wraz z utwo -
rze niem par ku, wpro wa dzo no za kaz wy -
pa su. Sta ∏o si´ to przy czy nà krwa wych
starç po mi´ dzy pra cow ni ka mi par ku i po -
li cjà a rol ni ka mi. La ta 90. to okres zmniej -
sza jà cej si´ ilo Êci opa dów mon su no wych
i na ra sta jà cej su szy. Sy tu acja miej sco wej
lud no Êci ule g∏a tak znacz ne mu po gor sze -
niu, ˝e pod pre sjà far me rów rzàd Ra d˝a -
sta nu na po czàt ku XXI w. zmniej szy∏ po -
nad trzy dzie sto krot nie prze pu sto woÊç ta -
my, a co za tym idzie, za si la nie par ku

Ke ola deo – utra co ny raj
Vik to ri ja Ra du lo viç i Mi cha∏ Chru Êciak

Szpak mand˝urski (Sturnus sturninus)
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w wo d´. Spo wo do wa ∏o to ka ta stro f´ eko -
lo gicz nà i zmu si ∏o pta ki do zi mo wa nia
w in nych miej scach Gu d˝a ra tu i Ra d˝a sta -
nu. Na nie chro nio nych te re nach by ∏y one
jed nak ̋ e ma so wo za bi ja ne. 

Ostat nie la ta de cy do wa ∏y o obec nej sy -
tu acji w par ku. W la tach 2004-07 mon sun
na dal nie przy no si∏ do sta tecz nej ilo Êci opa -
dów lub w ogó le si´ nie po ja wia∏. Wy bu -
do wa nie na st´p nej ta my, w wy˝ szym bie -

gu rze ki Gam bir, jesz cze bar dziej uszczu -
pli ∏o skà pe za so by wo dy. Sta no wy De par -
ta ment Go spo dar ki Wod nej by∏ bar dziej
za in te re so wa ny roz bu do wà sys te mu iry -
ga cyj ne go na po trze by rol nic twa ni˝
ochro nà przy ro dy. W∏a dze Par ku Na ro do -
we go Ke ola deo Gha na za cz´ ∏y wy ko rzy -
sty waç do na wad nia nia te re nu pom py spa -
li no we, co by ∏o jed nak nie wy star cza jà ce.
Po zwa la ∏o to je dy nie prze trwaç nie któ rym

ga tun kom fau ny i flo ry oraz za po biec zu -
pe∏ ne mu pu styn nie niu te re nu. Pom py za -
nie czysz cza ∏y te˝ Êro do wi sko. ProÊ by
o pod j´ cie kom plek so wych dzia ∏aƒ zmie -
rza jà cych do po pra wy sta nu by ∏y wy sto so -
wy wa ne przez in dyj skie or ga ni za cje eko lo -
gicz ne, od dzia∏ WWF oraz In ter na tio nal
Cra ne Fo un da tion. Jak do tàd nie uzy ska no
jed nak od rzà du Ra d˝a sta nu ˝ad nej od po -
wie dzi na py ta nia do ty czà ce przy sz∏o Êci
par ku. Nie zo sta ∏a do tàd rów nie˝ opra co -
wa na d∏u go fa lo wa stra te gia ochro ny te re -
nu przed su szà. Z po wo du nie wy star cza jà -
cej opie ki i cha otycz ne go kie ro wa nia par -
kiem przez je go w∏a dze, UNE SCO roz -
wa ̋ a wy kre Êle nie Ke ola deo ze swo jej li sty. 

W la tach 80. kil ka dzie siàt osob ni ków
˝u ra wia sy be ryj skie go zi mo wa ∏o na ba -
gnach pod Bha rat pu rem. Z ka˝ dym ro -
kiem by ∏o ich jed nak co raz mniej, a˝ do
2002 r., kie dy ostat ni raz za ob ser wo wa no
2 pta ki te go ga tun ku. Oprócz po je dyn cze -
go sta no wi ska na po ∏u dnio wym wy brze ̋ u
Mo rza Ka spij skie go, w Ira nie, Park Na ro -
do wy Ke ola deo Gha na by∏ je dy nym miej -
scem zi mo wa nia za chod niej po pu la cji ˝u -
ra wia sy be ryj skie go. Nie uda ∏o si´ za tem
zre ali zo waç pier wot nie pla no wa nej d∏u go -
ter mi no wej wspó∏ pra cy po mi´ dzy Ja po nià,
Ro sjà i In dia mi w tym za kre sie. 

Park od wie dzi li Êmy dwu krot nie: w li sto -
pa dzie 2007 r. oraz lu tym 2008 r. Wy naj mo -
wa li Êmy po kój w do mu by ∏e go pra cow ni ka
par ku, któ ry by∏ cen nym êró d∏em in for ma -
cji za rów no o par ku, jak i je go obec nej sy tu -
acji. By li Êmy za sko cze ni tym, i˝ za le d wie
2 mie sià ce po po rze mon su no wej oko li ca
by ∏a a˝ tak bar dzo su cha. Z roz mów z miej -
sco wy mi do wie dzie li Êmy si´, ˝e w tym ro -
ku, po dob nie jak w kil ku po przed nich,
desz cze pa da ∏y za le d wie kil ka dni. 

Pierw sza wi zy ta w par ku uÊwia do mi ∏a
nam, ˝e stan jest o wie le gor szy, ni˝ si´
spo dzie wa li Êmy. Drze wa i krze wy by ∏y po -
kry te gru bà war stwà py ∏u, któ ry przy ka˝ -
dym na szym kro ku uno si∏ si´ z wy su szo nej
zie mi. Oko li ca spra wia ∏a wra ̋ e nie, jak by
nie spa d∏a tam ˝ad na kro pla desz czu przez
ostat nie la ta. Te re ny ozna czo ne na ma pie
par ku ja ko ba gien ne lub pod mo k∏e, wy glà -
da ∏y jak pó∏ pu sty nie, na któ rych pa s∏y si´
sta da krów. W kil ku miej scach za uwa ̋ y li -
Êmy tak ̋ e miej sco wych, któ rzy wy ci na li
drze wa lub zbie ra li tra w´. 

Obec nie je dy nie cen tral na cz´Êç par ku
jest za opa try wa na w wo d´ ze stud ni przy

Drongo (Dicrurus macrocercus)

Warz´chy (Platalea leucorodia) i ibis czczony (Threskiornis melanocephalus)

Toko indyjski (Ocyceros birostris)
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po mo cy pomp spa li no wych. Z wie lu je zior
i te re nów pod mo k∏ych, któ re jesz cze kil ka
lat te mu po kry wa ∏y ob szar par ku, uda ∏o
si´ utrzy maç je dy nie 4 roz le wi ska. W ich
ob r´ bie sku pi ∏o si´ ca ∏e ˝y cie par ko wej
fau ny. 

Choç ani w li sto pa dzie, ani tym bar dziej
w lu tym nie wi dzie li Êmy ol brzy mich stad
pta ków, któ re kie dyÊ zi mo wa ∏y w Ke ola -
deo, pod czas jed ne go wej Êcia do par ku
mo gli Êmy na dal ob ser wo waç kil ka dzie siàt
ga tun ków pta ków. Sa me roz le wi ska sà 
na dal do mem dla 6 ga tun ków cza pli, kil ku
ga tun ków ka czek, ˝a bi ru azja tyc kie go
(Ephip pior hyn chus asia ti cus) i kleszcz ka
azja tyc kie go (Ana sto mus osci tans), ibi sów,
wa rz´ch, zi mo rod ków kra sno dzio bych
(Hal cy on smyr nen sis), cza jek in dyj skich (Va -
nel lus in di cus) i ró˝ nych ga tun ków siew ko -
wa tych. W oko licz nych za ro Êlach cz´ sto
wi dy wa li Êmy pi´k nie ubar wio ne kra ski
orien tal ne (Co ra cias ben gha len sis), alek san -
dret ty, ˝o∏ ny zie lo ne (Me rops orien ta lis),
bil bi le bia ∏o uche (Pyc no no tus leu co tis) oraz
czer wo no pla me (Pyc no no tus ca fer). W wy˝ -
szych drze wach z da le ka s∏y sze li Êmy, za -
nim je do strze gli Êmy, ró˝ ne ga tun ki szpa -
ków i majn. Ma ∏e ∏àcz ki by ∏y sie dli skiem
ku ka la zmien ne go (Cen tro pus si nen sis)
i fran ko li na (Fran co li nus pon di ce ria nus), a na
po je dyn czych wy so kich drze wach swo je
wspa nia ∏e ogo ny pre zen to wa ∏y dron go
(Di cru rus ma cro cer cus). W doÊç nie ty po -
wym dla nas miej scu, bo w buj nej ko ro nie
pal my, schro nie nie przed moc nym Êwia -
t∏em zna la z∏a ma ∏a, na kra pia na pójdê ka
bra miƒ ska (Athe ne bra ma), jed na z 6 ga -
tun ków za miesz ku jà cych tu sów. Pod czas
jed ne go z po wro tów z par ku, ju˝ po za
bra mà wyj Êcio wà, uda ∏o nam si´ zo ba czyç
to ko in dyj skie go (Ocy ce ros bi ro stris), jed ne -
go z naj mniej szych dzio bo ro˝ ców sub kon -
ty nen tu. W sku pi sku naj star szych drzew
ob ser wo wa li Êmy 3 pi´k nie ubar wio ne ti gi
˝ó∏ to grz bie te (Di no pium ben gha len se), któ -
re do s∏ow nie do pro wa dzi ∏y nas do drze -
wa, gdzie na po zio mej ga ∏´ zi spa∏ le lek hin -
du ski (Ca pri mul gus asia ti cus). Z wie lu ga -
tun ków pta ków dra pie˝ nych wi dy wa nych
w par ku, naj wi´k sze wra ̋ e nie wy war ∏y na
nas krà ̋ à ce wy so ko or ∏o s´ py. 

Park Na ro do wy Ke ola deo Gha na jest
cie ka wym miej scem nie tyl ko dla or ni to lo -
gów, ale rów nie˝ dla in nych mi ∏o Êni ków
przy ro dy. Wi dzia ne przez nas 2 ga tun ki je -
le ni, sza ka le, dzi ki, an ty lo py nil gau, 2 ga -

tun ki ˝ó∏ wi oraz wa ra ny mo gà bar dzo za -
ch´ ciç do od wie dze nia te go nie sa mo wi te -
go te re nu. Do dat ko wym atu tem te go
miej sca jest fakt, ˝e jest to je dy ny park
w ca ∏ych In diach, któ ry mo˝ na zwie dzaç
na pie cho t´ i bez prze wod ni ka. Dzi´ ki te -
mu ka˝ dy mo ̋ e po Êwi´ ciç czas na ob ser -
wa cj´ tych zwie rzàt, któ re naj bar dziej go
in te re su jà. Bli skoÊç Del hi oraz ∏a twe po ∏à -
cze nie au to bu so we i ko le jo we tym bar -

dziej u∏a twia jà wi zy t´. Zna le zie nie ta nie go
noc le gu i wy ̋ y wie nia nie stwa rza naj mniej -
szych pro ble mów. Z ob ser wa cji i in for ma -
cji, któ re zdo by li Êmy, wy ni ka, ˝e sy tu acja
par ku po gar sza si´ z ka˝ dym ro kiem. Nie -
ste ty, nie wi daç ˝ad nych zwia stu nów 
po pra wy, co w nie d∏u gim cza sie mo ̋ e do -
pro wa dziç do je go zu pe∏ nej de gra da cji.
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Lelek hinduski (Caprimulgus asiaticus)

˚abiru azjatycki (Ephippiorhynchus asiaticus)

Majna brunatna (Acridotheres tristis)


