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Nie ma chyba mieszkaƒca Gdaƒska, który nie odwiedzi∏by przynajmniej raz w ˝yciu oliwskiego
ZOO. DoroÊli, którzy zwiedzali ogród jeszcze jako
dzieci, przyprowadzajà z przyjemnoÊcià swoje pociechy do znanych im z dzieciƒstwa zakàtków.
A oliwski ogród zoologiczny jest naprawd´ godny
odwiedzenia, szczególnie latem, gdy wszystkie zwierz´ta pokazujà si´ w ca∏ej krasie na swoich wybiegach. Przekonuje nas o tym wydany niedawno kolorowy, pe∏en pi´knych zdj´ç przewodnik po oliwskim
ZOO, który chcemy Paƒstwu zaprezentowaç.

Spacer po oliwskim ZOO
pacerujàc po Êcie˝kach ogrodu
zoologicznego i oglàdajàc przyk∏ady fauny z ca∏ego Êwiata zgromadzone na obszarze 120 ha, ∏akniemy
jednoczeÊnie wiedzy o oglàdanych
przez nas gatunkach. Przy ka˝dym
wybiegu czy klatce znajdziemy tabliczki informacyjne, z których mo˝emy dowiedzieç si´, na jakim obszarze Êwiata ˝yje dany gatunek,
czym si´ ˝ywi, jak du˝a jest populacja tego zwierz´cia, czy jest on zagro˝ony wygini´ciem, jak d∏ugo
trwa cià˝a i ile m∏odych zazwyczaj
si´ rodzi. Jest to wiedza o charakterze naukowym, ÊciÊle encyklopedycznym. Wi´kszoÊç zwiedzajàcych
ogród goÊci chce jednak dowiedzieç
si´ czegoÊ ciekawego o zwierzakach,
które widzi na wybiegu; jakie majà
przyzwyczajenia, czy lubià swoich
opiekunów, jakie majà imiona, kiedy
i skàd przyby∏y do ogrodu, czy do-

S

czeka∏y si´ potomstwa? Takimi informacjami najbardziej zainteresowane sà dzieci, a sà one najwierniejszymi goÊçmi ogrodu. Ulubieƒcy
dzieci: s∏onie, ma∏py, foki czy osio∏ki
majà swoje imiona, warto wi´c
wziàç do r´ki krótki przewodnik pt.
„Spacer po oliwskim ZOO”, który
opowie nam o wszystkich jego
mieszkaƒcach w sposób zajmujàcy
i kszta∏càcy zarazem.
Do lektury zach´ca nieszablonowy format, po∏yskujàca kolorowa
ok∏adka z malarskim wizerunkiem
g∏ównej bramy prowadzàcej do
ZOO, staranna szata graficzna
i oczywiÊcie zawartoÊç. Na samym
poczàtku dowiadujemy si´ o zamierzeniach inwestycyjnych na terenie
ogrodu i o roli ogrodów zoologicznych w ochronie zagro˝onych gatunków na ca∏ym Êwiecie. Ju˝ na
wst´pie mo˝emy si´ dowiedzieç, ˝e

wÊród gatunków zagro˝onych wygini´ciem w Polsce jest g∏uszec, Êwistak czy ˝bik, a wÊród ryb, co zaskakujàce, ∏osoÊ. Nasz ogród zoologiczny wspó∏pracuje z ogrodami
z ca∏ej Europy w ramach Europejskiego Programu dla Gatunków Zagro˝onych Wygini´ciem /EEP/.
G∏ównym zadaniem tego programu
jest reintrodukcja, czyli przywracanie zagro˝onych lub ginàcych na
wolnoÊci gatunków ich naturalnemu Êrodowisku. Najbardziej znane
programy reintrodukcji zakoƒczone sukcesem to przywrócenie populacji ˝ubra europejskiego w Europie
czy konia Przewalskiego w Mongolii. Ogród zoologiczny w Oliwie
szczyci si´ unikatowymi w skali
Êwiatowej sukcesami w hodowli
kondora amerykaƒskiego i jest cenionym cz∏onkiem Europejskiego
Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów /EAZA/. Dzi´ki tym kontaktom ogród pozyska∏
w ostatnich latach wiele ciekawych
gatunków tj. wilki grzywiaste, hipopotamy kar∏owate, tapiry anta,
pingwiny toƒce i orangutany. Najwi´ksze zmiany w wizerunku ogrodu nastàpi∏y w ciàgu ostatnich dziesi´ciu lat, kiedy to zadbano o oczyszczenie potoku przep∏ywajàcego
przez ogród, na którym zbudowane
sà wszystkie zbiorniki wodne. Powsta∏a nowa ma∏piarnia, rozpocz´to odbudow´ trzech skrzyde∏ pawilonu administracyjno-hodowlanego. Od kilku lat dzieci mogà si´ cieszyç bezpoÊrednià bliskoÊcià zwierzàt w „Ma∏ym ZOO”, gdzie bez
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obawy mo˝na pog∏askaç i nakarmiç
kózki, owieczk´, lam´ i guanako
oraz wiele innych, pociesznych
i ukochanych przez dzieci zwierzàtek. W najbli˝szym czasie planuje
si´ budow´ szeregu wolier dla ptaków, wybiegu dla drapie˝ników, likwidacj´ baraków starej ma∏piarni
i gadziarni. Ekspozycja ptaków, gadów, p∏azów i ma∏ych ssaków zostanie przeniesiona do dotychczasowego budynku administracyjnego. Budynek ten sam w sobie stanowi ciekawostk´ architektonicznà, gdy˝
zosta∏ wzniesiony w koƒcu XIX
wieku w unikatowym na Wybrze˝u
stylu tyrolskim i pe∏ni∏ funkcj´ pensjonatu i sanatorium. Jego malownicze po∏o˝enie wÊród lasów
i wzgórz przywodziç musia∏o skojarzenia z krajobrazem alpejskim.
Oprócz ogólnych wiadomoÊci
o ogrodzie oliwskim, przewodnik
prawie w ca∏oÊci opowiada o zwierz´tach, które spotykamy na trasie
zwiedzania. Trudno by∏oby przybli˝yç wszystkie ciekawostki z ˝ycia
ZOO, ale zatrzymajmy si´ przy kilku z nich. Ozdobà naszego ZOO sà
na pewno s∏onie, a mówiàc ÊciÊlej,
trzy s∏onice; dwie indyjskie i jedna
afrykaƒska. S∏onica rodem z Afryki
przyjecha∏a z Rostocku i ma na
imi´ Mongu, zaÊ jej kole˝anki to Iki
i Darka. Mongu w poprzednim domu by∏a przykuwana na noc do
Êciany ∏aƒcuchem, który boleÊnie
w˝era∏ jej si´ w nog´, a wi´c i charakter ma od tamtej pory nie∏atwy.
Zdà˝y∏a ju˝ dotkliwie poturbowaç
piel´gniarza, przyciskajàc go do
ogrodzenia ca∏ym swoim ci´˝arem.
Iki równie˝ przyprawi∏a opiekunów
o dr˝enie serca, kiedy kilka dni po
przywiezieniu po prostu po∏o˝y∏a
si´ na wybiegu. Trzeba wiedzieç, ˝e
w naturze zdrowy s∏oƒ nigdy si´ nie
k∏adzie, zachowanie takie zwiastuje
nadchodzàcy koniec ˝ycia zwierz´cia. Tymczasem s∏oniczka po ja-

kimÊ czasie wsta∏a sama i to ca∏kiem zdrowa, takie zachowanie da
si´ pewnie wyt∏umaczyç cyrkowà
przesz∏oÊcià obu s∏onic. Widaç wi´c,
jak wa˝na jest wiedza o poprzednich doÊwiadczeniach zwierzàt, pomaga ona uniknàç w hodowli i opiece powa˝nych uchybieƒ.
Bardzo pogodnymi zwierz´tami
sà hipopotamy kar∏owate, tworzàce
zgodnà rodzin´. Sà to Drops i Niunia, które regularnie dochowujà si´
potomstwa. Tato, bezpoÊrednio po
urodzeniu maleƒstwa, musi byç
trzymany osobno, ale ju˝ po miesiàcu od momentu narodzin ca∏a trójka tworzy zgodne rodzinne stad∏o.
Z przewodnika dowiemy si´ tak˝e,
˝e nie zawsze zwierz´ta ˝yjàce
zgodnie obok siebie na wolnoÊci,
b´dà ˝y∏y podobnie w niewoli. Otó˝
par´ strusi afrykaƒskich umieszczono po przywiezieniu na wybiegu
dla zebr, liczàc na to, ˝e podobnie
jak na sawannie, b´dà ˝y∏y w zgodzie i harmonii. Có˝ jednak si´ okaza∏o? Zebry wyjada∏y karm´ przeznaczonà dla strusi i te znienawidzi∏y nie tylko zebry, ale i ciàgnik
przywo˝àcy im jedzenie. Sytuacja
by∏a powa˝na i strusie zosta∏y oddzielone od zebr. A po co domki dla

pingwinów majà drzwiczki, i skàd
wzi´∏y si´ w ZOO stadka bia∏ych
bocianów i saren? Zach´camy
Paƒstwa do lektury przewodnika,
a najlepiej zrobiç to podczas spaceru po oliwskim ZOO, dajàc si´ prowadziç przez zaskakujàce nieraz historie opowiedziane na jego kartach. Dowiemy si´ stamtàd, ˝e nie
tylko ludzie nie mogà czasem wytrzymaç z ucià˝liwym ha∏asem czynionym przez sàsiadów, zaÊ sposoby
radzenia sobie z takimi niedogodnoÊciami mieszkania jako ˝ywo
przypominajà nasze próby wk∏adania stoperów do uszu. Na koƒcu
przewodnika znajdziemy przejrzysty, rysunkowy plan ca∏ego ogrodu
zoologicznego z rozmieszczeniem
poszczególnych gatunków, zaÊ ca∏oÊci dope∏nia urokliwa wk∏adka zawierajàca fotografie w kolorze sepii
dokumentujàce pierwsze lata istnienia ogrodu i wysi∏ek grona entuzjastów pracujàcych spo∏ecznie
przy budowie alejek, wybiegów
i bramy ogrodu.
Przewodnik „Spacer po oliwskim
ZOO” mo˝na nabyç w cenie 10 z∏
w kasach biletowych, przy g∏ównej
bramie wejÊciowej do ZOO. ■
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