
O gród jest po ∏o ̋ o ny na obu
brze gach ka na ∏u, któ ry koƒ czy

si´ eks klu zyw nà chiƒ skà re stau ra cjà
na wo dzie. Sà sia du je z ogrom nym
par kiem (Re gent’s Park), uli cà Ba ker
Stre et, przy któ rej znaj du je si´ mu -
zeum Sher lo ka Hol me sa i dziel ni cà
opa no wa nà przez wschod nie i da le -
ko wschod nie knajp ki. Zwie dza nie
zoo i par ku war to wi´c za koƒ czyç
wie czo rem. Na odwie dze nie zoo
trze ba jed nak po Êwi´ ciç ca ∏y dzieƒ. 

Pta ki sà pre zen to wa ne w sto sun ko -
wo sta rych i nie du ̋ ych wo lie rach.
¸a two je przez to zo ba czyç, ale bar -
dzo trud no sfo to gra fo waç. Wy jàt -
kiem jest je dy nie ogrom na alu mi nio -
wa kon struk cja, za cho dzà ca nad ka -
na∏, gdzie swo bod nie la ta kil ka dzie -
siàt pta ków. Zro bie nie im zdj´ç
w tych wa run kach wca le nie jest ∏a -
twiej sze. Jed ne z wo lier sà oÊwie tlo -
ne Êwia t∏em s∏o necz nym z ra na, a in -
ne wie czo rem. Ogród nie jest bar dzo

roz le g∏y, wi´c mo˝ na tak za pla no waç
zwie dza nie, by mieç czas na zro bie -
nie zdj´ç bar dzo rzad kim ga tun kom
pta ków w ró˝ nych cz´ Êciach zoo.
Wie le z nich nie zo ba czy si´ gdzie in -
dziej, gdy˝ sà bar dzo rzad kie, tak ̋ e
w na tu ral nych sie dli skach. W Lon dy -
nie z po wo dze niem pro wa dzi si´ jed -
nak wie le pro gra mów ho dow la nych
zwià za nych z za gro ̋ o ny mi ga tun ka -
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Lon dyƒ ski Ogród Zoo lo gicz ny
– ko lek cja rzad ko Êci

dla ko ne se rów 

Jest w Lon dy nie kil ka miejsc, któ rych nie spo sób nie od wie dziç. Mi ∏o Ênik pta -
ków po wi nien jed nak za ha czyç tak ̋ e o ogród zoo lo gicz ny, za ∏o ̋ o ny przez Lon -
dyƒ skie To wa rzy stwo Zoo lo gicz ne w 1828 ro ku. Bu dyn ki i wo lie ry nie za sko czà
nas awan gar do wym sty lem, gdy˝ wie le z nich ma po nad 100 lat. Spo ro si´ jed -
nak bu du je, tak wi´c za kil ka lat ten ogród zmie ni (nie ste ty) swo je wik to riaƒ -
skie ob li cze. 

Lo recz ka mo -
dro czap ko wa 
Vi ni au stra lis.

Je den z kar dy na∏ów.

Lo ry sa ∏usko wa na 
Tri cho glos sus john sto niae.

Czar now ron – po spo li ty miesz ka -
niec Wysp Brytyjskich. Jed na z trzech, w Eu ro pie, cy ra ne czek

ma da ga skar skich Anas ber nie ri.



mi pta ków. Jak si´ szyb ko zo rien tu je -
my, ho dow la gi nà cych ga tun ków nie
do ty czy jed nak tyl ko pta ków, ale tak -
˝e wie lu ga tun ków ssa ków, ga dów,
p∏a zów i bez kr´ gow ców. Sà siedz two
mu zeum zoo lo gicz ne go i ulo ko wa nie
zoo w struk tu rach To wa rzy stwa Zoo -
lo gicz ne go spra wia jà, ˝e ba da nia na -
uko we sà bar dzo wa˝ nym ele men tem
ak tyw no Êci zoo i je go per so ne lu. Wy -
star czy prze szu kaç stro n´ in ter ne to -
wà To wa rzy stwa, by si´ zo rien to waç,
jak roz le g∏e ba da nia sà pro wa dzo ne,
i to na ca ∏ym Êwie cie. 

Po za apa ra tem fo to gra ficz nym war to
za braç tak ̋ e nie prze ma kal ny p∏aszcz
i/lub pa ra sol k´, gdy˝ mo˝ na tra fiç na
na praw d´ bry tyj skà po go d´. Dzi´ ki te -
mu pi´k nie wy glà da jà traw ni ki, za rów -
no w zoo, jak i po bli skim par ku. W ca -
∏ym ogro dzie zoo lo gicz nym sà jed nak
po bu do wa ne ogrze wa ne bu dyn ki, ba ry
i re stau ra cja, gdzie mi le mo˝ na prze cze -
kaç ule w´. Bez wzgl´ du na po go d´ i po -
r´ ro ku war to tu wpaÊç, by na w∏a sne
oczy zo ba czyç bar dzo rzad kie ga tun ki

pta ków, któ re nie tyl ko sà w do sko na ∏ej
for mie, ale tak ̋ e efek tyw nie si´ roz -
mna ̋ a jà. 

Ali cja i An drzej Kru sze wicz 
Fot. au to rów 
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To kujàce kra ski li lio wo pierÊne Co ra cias cau da ta.

Opro wa dzajàcy nas po pta szar ni Mick Ti ley po ka zu je wy cho wanà
przez sie bie sa mic´ tu ka na czer wo no dzio be go Ram pha stos tu ca nus.

Sa mi ca ˝a∏ob ni cy ru do ster nej
Ca lyp tor r hyn chus bank sii.

Ama zon ka p∏omien no ster na Ama zo na
bra si lien sis – jed na z wie lu rzad koÊci lon -
dyƒskie go zoo.


