
W i zy t´ w tym nie zwy k∏ym miej -
scu pla no wa ∏em od daw na.

Jesz cze w cza sach stu denc kich Slim -
brid ge utkwi ∏o mi w g∏o wie ja ko raj ski
za kà tek, gdzie z bli ska mo˝ na zo ba -
czyç kacz ki, g´ si i ∏a b´ dzie z ca ∏e go
Êwia ta. Za bra ∏em ze so bà ˝o n´ i fru...
po le cie li Êmy na Wy spy Bry tyj skie. 

Slim brid ge to nie wiel ka mie Êci na,
do któ rej na wet nie za je˝ d˝a au to bus.
Ja dàc z Glo uce ster do Bri sto lu (lub
od wrot nie) trze ba wy siàÊç na przy -
stan ku zwa nym „Za kr´t Slim brid ge”
i przejÊç 3 km. Kto umie jeê dziç le wà
stro nà i pro wa dziç sa mo chód, sie dzàc
na miej scu pa sa ̋ e ra, ten mo ̋ e wy na -
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jàç au to i do je chaç do sa me go par ku.
My sko rzy sta li Êmy z le wej stro ny jezd -
ni, ale na pie cho t´. Po dro dze mi ja ∏y
nas au ta bry tyj skich mi ∏o Êni ków pta -
ków. Slim brid ge to bo wiem nie tyl ko
ro dzaj ogro du zoo lo gicz ne go, ale tak -
˝e miej sce gro ma dze nia si´ na prze lo -
tach ogrom nych stad dzi kich pta ków.
Na pe ry fe riach par ku sà po bu do wa ne
ob ser wa to ria, umo˝ li wia jà ce pod glà -
da nie pta ków na po bli skich je zio rach
i roz le wi skach. 

W ro ku 1946 Sir Pe ter Scott, ar ty -
sta i przy rod nik, ufun do wa∏ Cen trum
Ptac twa Wod ne go i Mo kra de∏ (Wild -
fowl & We tlands Trust) na po nad
300 ha roz le wisk rze ki Se vern. Te raz
ta kich re zer wa tów w ra mach WWT
jest 9 (Ca stle Espie, Ca er la ve rock,
Wa shing ton, Mar tin Me re, We lney,
Lla nel li, Lon don, Arun del i Slim brid -
ge). Ty sià ce mi ∏o Êni ków pta ków zo -
sta je cz∏on ka mi WWT i mo ̋ e bez
ogra ni czeƒ od wie dzaç wszyst kie re -
zer wa ty i ko lek cje ptac twa. A jest na
co po pa trzeç! W Slim brid ge zi mu jà
ty sià ce g´ si i ∏a b´ dzi ma ∏ych, a na
prze lo tach po ja wia jà si´ nie zli czo ne
sta da cy ra ne czek, siew kow ców i in ne -
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go ptac twa zwià za ne go ze Êro do wi -
skiem wod nym. W par ku, na ogrom -
nej ilo Êci sta wów, ho du je si´ kacz ki,
g´ si i ∏a b´ dzie z ca ∏e go Êwia ta. Spe -
cjal ny mi furt ka mi prze cho dzi si´
z kra iny do kra iny, z kon ty nen tu na
kon ty nent, by z bli ska po dzi wiaç nie -
zwy k∏e pta ki. Nikt si´ nie spie szy.
W ra zie po trze by pta ki mo˝ na przy -
wa biç ku pio nym w kio sku ziar nem.
Jest gdzie usiàÊç, od po czàç i po si liç
si´. Znaj dzie my tu sklep z pa miàt ka -
mi i nie zb´d ny mi ak ce so ria mi. Jest
bar i cie p∏e po si∏ ki. W cen trum in for -
ma cyj nym mo˝ na uzy skaç nie zb´d ne
in for ma cje lub zo staç cz∏on kiem
WWT. Nie zli czo ne bro szu ry i map ki
in for mu jà o wszyst kim, co od wie dza -
jà cy Slim brid ge wie dzieç po wi nien.
War to jed nak pa mi´ taç, ˝e ba za ho te -
lo wa w oko li cy nie jest wiel ka. Noc le -
gi trze ba wi´c za re zer wo waç wcze -
Êniej.

W´ dru jàc alej ka mi Slim brid ge za po -
mi na si´ o bo ̋ ym Êwie cie. Cho dzi si´
jak po ra ju. Wo kó∏ oswo jo ne ptac two
z ca ∏e go Êwia ta. Nie wiem kie dy zro bi -
∏em 600 zdj´ç. Mo ja ˝o na zgu bi ∏a si´
w par ku, gdy˝ osza la ∏a na punk cie ko -
ko szek, czy li ku rek wod nych. Za cze -
pia ∏a je, do kar mia ∏a i fo to gra fo wa ∏a.
Roz ma wia ∏a z ni mi i przez kil ka go dzin

da ∏o si´ z nià roz -
ma wiaç tyl ko
o ko kosz kach.
A ko ko szek
w par ku rze czy wi -
Êcie jest mnó stwo.
Je dzà z r´ ki i zu -
pe∏ nie nie przej -
mu jà si´ ludê mi. ˚y jà swo im ˝y ciem,
dzi´ ki lu dziom wol ne od trosk.

WÊród pre zen to wa nych pta ków jest
spo ro rzad ko Êci. Ko lek cja jest do bra -
na tak, by po ka zaç obok sie bie ga tun -
ki spo krew nio ne lub np. wszyst kie ga -
tun ki ja kie goÊ ro dza ju. Pta ki wy glà da -
jà zdro wo, sà ru chli we i in ten syw nie
to ku jà. W se zo nie l´ go wym dzie je si´
tu taj na praw d´ wie le. Od wie dze nie

wszyst kich dzie wi´ ciu par ków i re zer -
wa tów WWT mo ̋ e byç cie ka wym spo -
so bem zwie dza nia Wysp Bry tyj skich.
Trze ba tyl ko opa no waç sztu k´ pro wa -
dze nia sa mo cho du z miej sca dla pa sa -
˝e ra. Po dob no nie jest to wca le trud -
ne. Zo ba czy my.

An drzej Kru sze wicz 
Fot. Ali cja i An drzej Kru sze wicz 
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