
listopad/grudzieƒ 2008

wyprawy ornitologiczne

„Ptasi Âwiat” na koƒcu Afryki
Andrzej Dzia∏owski

MMia ∏em bar dzo mie sza ne uczu -
cia, gdy do wie dzia ∏em si´, ˝e mu sz´ le -
cieç na kil ka dni do RPA. 12 go dzin noc -

ne go lo tu i ty le sa mo po wro tu nie na le -
˝y do przy jem no Êci. Do pie ro jak do czy ta -
∏em, ˝e nie da le ko znaj du je si´ ogród z pta ka -
mi Êwia ta (Birds of the World) i b´ d´ mia∏ kil -
ka dni do dys po zy cji, prze ko na -
∏em si´, ˝e war to si´ tam wy braç. Po -
wsta∏ plan z ty po wym chy ba pro gra mem tu -
ry stycz nym dla te go za kàt ka Êwia ta: Przy là -
dek Do brej Na dziei, Gó ra Sto ∏o wa, jed no -
dnio we sa fa ri, no i spo tka nie z pta ka mi – dzi -
kie pin gwi ny oraz „Pta si Âwiat”. Jesz -
cze w Pol sce umó wi ∏em si´ te le fo nicz -
nie na spo tka nie z w∏a Êci cie lem te go ogro du.

„Pta si Âwiat” po ∏o ̋ o ny jest nad za to -
kà Ho ut, oko ∏o 10 km od Kapsz ta -
du, obok pi´k nej dro gi wzd∏u˝ wy brze -
˝a, któ ra pro wa dzi do Przy làd ka Do brej Na -
dziei. 

W∏a Êci ciel, pan Wal ter Men gold, ma obec -
nie 75 lat. Wraz z ro dzi nà uciek∏ z hi tle row -
skich Nie miec do Wiel kiej Bry ta nii. Je go fa -
scy na cja przy ro dà, a szcze gól nie pta ka -
mi, po pro wa dzi ∏a go do Afry ki, któ rà prze je -
cha∏ w cià gu kil ku lat i do tar∏ do jej po ∏u dnio -
we go kraƒ ca. Tu si´ osie dli∏. Za czà∏ si´ opie -
ko waç zra nio ny mi pta ka mi i je le czyç. Wy -
dzier ̋ a wi∏, a na st´p nie za ku pi∏ te ren ma jà -
cy dziÊ ob szar 4 ha. 35 lat te mu ofi cjal nie za -
∏o ̋ y∏ „Pta si Âwiat”. Obec nie prze by -
wa w nim po nad 3000 pta ków oraz nie wiel -
ka iloÊç in nych zwie rzàt, w su mie oko -
∏o 400 ró˝ nych ga tun ków. Mi mo du ̋ ej war -
to Êci sa me go te re nu, tak bli sko Kapsz ta -
du, „Pta si Âwiat” bo ry ka si´ cià gle z trud no -
Êcia mi fi nan so wy mi. Koszt utrzy ma -
nia jest wy so ki i wy no si oko ∏o 450 tys. ran -
dów mie si´cz nie (oko ∏o 160 tys. z∏). 
Jest tu za trud nio nych 45 osób. Ce ny wst´ -
pu sà ni skie (oko ∏o 20 z∏), aby umo˝ li -
wiç zwie dza nie lu dziom mniej za mo˝ -
nym. Ze zni˝ kà przyj mo wa ne sà gru py dzie -
ci. Oprócz „Pta sie go Âwia ta” pan Wal ter po -

sia da ma ∏à far m´, gdzie mo gà byç pro wa dzo -
ne lek cje przy ro dy i m∏o dzi lu dzie spo ty ka -
jà si´ bez po Êred nio z do mo wy mi oraz dzi ki -
mi afry kaƒ ski mi zwie rz´ ta mi. 

Wra ca jàc do „Pta sie go Âwia ta”, mam pro -
blem, jak go na zwaç. Nie jest to bo wiem ty -
po wy ogród zoo lo gicz ny. Naj pierw rzu -
ca si´ w oczy bo ga ta ro Êlin -
noÊç. Ta cz´Êç Afry ki ma ubo gà sza t´ ro Êlin -
nà. A tu nie spo dzian ka – bo ga ty, ró˝ no rod -

ny ogród z pal ma mi, krze wa mi, kwit nà cy -
mi ro Êli na mi. Wzd∏u˝ ca ∏e go te re nu cià -
gnie si´ g∏ów na alej ka, a od niej od cho -
dzà Êcie˝ ki do po szcze gól nych cz´ Êci. Wi´k -
szoÊç te re nu przy kry ta jest siat kà. I nie cho -
dzi tyl ko o unie mo˝ li wie nie uciecz ki pta -
kom, ale rów nie˝ o ochro n´ miesz kaƒ -
ców przed pta si mi dra pie˝ ni ka mi z ze -
wnàtrz. Dzi kie pta ki z ch´ cià tu przy la tu -
jà po ∏a twe po ̋ y wie nie i ma te ria ∏y na bu do -
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w´ gniazd. Siat ka roz pi´ ta jest na wy so ko -
Êci od 2 do 5 m. Ca ∏oÊç te re nu po dzie lo -
na jest na 24 g∏ów ne cz´ Êci, któ re cz´ -
sto sk∏a da jà si´ z od dzie lo nych siat kà mniej -
szych wo lier. Do wo lier wcho -
dzi si´ przez bram ki/drzwi z pro stym me cha -
ni zmem sa mo za my ka jà cym, za po mo cà lin -
ki i ob cià˝ ni ka z ka wa∏ ka drew na. Ca -
∏y urok te go ogro du po le ga na tym, ˝e prze -
by wa si´ bez po Êred nio z pta ka mi bez prze -

gro dy z siat ki. Je dy ny mi pta ka mi za krat -
kà sà pa pu gi. Czy˝ by to by ∏y naj bar dziej dra -
pie˝ ne pta ki? W osob nym bu dyn ku, nie do -
st´p nym dla zwie dza jà cych, jest szpi tal i „po -
ro dów ka”. Tu przyj mu je si´ cho re lub zra nio -
ne pta ki. Wy le czo ne wy pusz cza si´ na wol -
noÊç, ka le kie i nie pe∏ no spraw ne, po kwa ran -
tan nie, prze no szo ne sà do od po wied niej wo -
lie ry. Tu tak ̋ e kar mi si´ r´cz nie pi skl´ -
ta opusz czo ne przez ro dzi ców.

Chcia ∏em sys te ma tycz nie zwie dziç ca -
∏y ogród. Nie da ∏o si´. Ka˝ dy me an der Êcie˝ -
ki za ska ki wa∏ no wym wi do kiem pta -
ków wÊród ro Êlin. Prze sta ∏em zwra caç uwa -
g´ na sys te ma ty k´ i na zwy. Po dzi wia -
∏em ich ró˝ no rod noÊç, wy glàd, ko lor. Pierw -
szy raz przy glà da ∏em si´ bez po Êred nio so -
wom czy in nym dra pie˝ nym pta kom z od le -
g∏o Êci mniej szej ni˝ metr, bez siat ki mi´ dzy na -
mi. Sie dzia ∏em w ogro dach pe∏ nych drob ne -
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go ptac twa, ob ser wu jàc w gàsz czu
drzew ich za cho wa nie, za lo ty, ˝e ro wa nie. 

W ten spo sób mój plan zwie dza nia Kapsz -
ta du i oko lic dia bli wzi´ li. Za miast pla no wa -
ne go pó∏ dnia w „Âwie cie Pta ków”, sp´ dzi -
∏em tam pe∏ ne 2 dni, cie szàc si´ ka˝ dà mi nu -
tà.
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