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lice, kuroczuby, kiśce nepalskie. Są
papugi: szkarłatki królewskie, księż-
niczki słoneczne, aleksandretty
obrożne, barnardy czarnogłowe.
Każdy ptak jest inny i wymaga innego
karmienia, innego gniazda i innego
towarzystwa na życie. Pan Michał wie
o nich niemal wszystko. Opowiada
więc na przykład, że bażanty trago-
pany budują gniazda na drzewach i
trzeba dla nich przygotować tam wi-
klinowe kosze. Albo, że małe kuro-
czuby muszą być karmione owadami.
O papugach mówi, że dobierają się w
pary i że bardzo trudno jest znaleźć
im partnerów. Czasem nie udaje się
to wcale. Niektóre ptaki nie lubią do-
tykania, inne bardzo źle znoszą upały,
a dobrze czują się zimą. Jeszcze inne
śpiewają lub wręcz „płaczą” jak
dzieci. Trzeba naprawdę kochać przy-
rodę, aby poświęcać ptakom tyle
czasu i wynosić z tego radość. 

- Mam cztery córki i chyba tylko
najmłodsza przejmę tę moją pasję -
mówi pan Michał. - Już teraz chętnie
ze mną karmi ptaki, opiekuje się ku-
cykami, bo i takie mamy, hoduje
świnki morskie, króliki, lubi naszego
psa haskiego. Będzie komu ten ogród
zostawić. Chociaż - dodaje z uśmie-

chem - nigdzie się nie wybieram. 
O pieniądzach jakie trzeba

przeznaczyć na ptasi ogród pan
Michał niewiele chce mówić. To
musi kosztować, zwłaszcza
karma no i budynki oraz woliery.
Swojej pracy nie liczy, bo jest
„niezapłacona”. Codziennie się
przecież karmi, sprząta, napra-
wia, zimą odgarnia śnieg, prze-
nosi ptaki do zamkniętych
pomieszczeń, czasem leczy ptaki
i tak dalej i tak dalej...

- Właśnie o to chodzi, aby
mieć codzienny kontakt z takim
światem - wyjaśnia pan Michał. -
Jeśli jest to prawdziwe hobby, to
nic nie bywa za ciężkie. A dużo
zależy od dobrej organizacji. Ja
mam to szczęście, że mój zakład
pracy znajduje się kilkadziesiąt
metrów od domu i nie tracę czasu
na dojazdy. No i że kiedy chcemy
wyjechać mogę liczyć na pomoc
brata, teścia, mamy. Wszyscy ak-
ceptują tę moją pasję. A ja czuję
się z nią szczęśliwy.
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