
Początek roku to czas karnawału, ale tak-
że czas postanowień. Tego dnia zachęcamy 
Was do zrobienia EKOLOGICZNYCH PO-
STANOWIEŃ NOWOROCZNYCH. Oto 
propozycje kilku z nich:

Ograniczenie jazdy samochodem do 
minimum i zamiast tego wybieranie 

komunikacji miejskiej lub roweru.

Zmniejszenie zużycia prądu:
– wyłączanie światła po wyjściu  

    z pomieszczenia,
–  wyłączanie monitora po odejściu od 

komputera,
–  wyłączanie urządzeń z gniazdek,
–  nastawienie lodówki na mniejsze chłodze-

nie (uwaga: wstawianie do lodówki nie-

wystudzonego jedzenia także powoduje 
wzrost poboru energii).

Ograniczenie koszenia kosiarką spa-
linową do minimum i zmniejszenie w 

ten sposób emisji spalin.

Wybieranie produktów lokalnych, a 
co za tym idzie ograniczenie trans-

portu żywności, który również generuje za-
nieczyszczenia.

Zredukowanie zużycia bieżącej 
wody (do mycia zębów używanie 

kubeczka, a do mycia naczyń napełnienie 
komory zlewu).

Włączanie pralki i zmywarki tylko 
wtedy gdy są pełne.

Kupowanie nowych rzeczy (telefo-
nów, sprzętu RTV i AGD, ubrań) tylko 

wtedy kiedy będzie to niezbędne.

Zabieranie na zakupy toreb i pojemni-
ków wielorazowego użytku.

Wybieranie produktyów w opakowa-
niach zwrotnych.

Segregowanie śmieci i wrzucanie od-
padów organicznych do kompostow-

nika (minikompostownik można założyć 
nawet na balkonie).

Rezygnacja z kupowania wody  
w plastikowych butelkach i jedzenia 

na wynos podawanego w jednorazowych 
pojemnikach.

Zachęcamy do wzięcia udziału 
w rodzinnym ekologicznym 
konkursie plastycznym na 
ww. temat.  Na Wasze dzieła 
czekamy w sobotę 22 lutego 
w Ptaszarni od godziny 10.30 
do 14.30. Technika dowolna.  

Wyniki konkursu podamy 
tego samego dnia o godzinie 
15.00. Na zwycięzcę czeka 
drobny upominek! Wyróżnio-
ne prace zostaną zaprezento-
wane na Facebooku Wolon-
tariusza Warszawskiego ZOO.

Kurier
ZOO 
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Sobota, 22 lutego

Zabawy zwierząt,

W sobotę 22 lutego 
Wolontariusze War-
szawskiego ZOO ser-

decznie zapraszają na wyda-
rzenie pt. „Zabawy zwierząt, 
czyli karnawał w ZOO”. 

Juan (na zdjęciu powyżej) 
oraz całe stadko kapucynek 
żółtobrzuchych już na Was 
czekają. Od godziny 12.15  
w małpiarni, wspólnie z 
opiekunami będziemy 
konstruować dla nich róż-

ne ekologiczne zabawki. 
W związku z tym pro-
simy o Waszą pomoc.  
W miarę możliwości prosimy 
o przyniesienie tekturowych 
pudełek po chusteczkach 
higienicznych, papierowych 
rolek np. po tapecie, su-
szonych owoców żurawiny 
i różnego rodzaju niesolo-
nych orzeszków.

Bądźcie tego dnia z nami, 
obiecujemy, że atrakcji nie 
zabraknie!!!

czyli karnawał w ZOO

Działajmy wspólnie by chronić przyrodę!

Chronimy ginące GATUNKI
– chronimy naszą PLANETĘ

KONKURS!!!



Frodo, jeśli już nie chce bawić się sam 
wciąga do zabawy członków warszaw-
skiego stada. Niektórym się to podoba, 
niektórym nie, ale jemu zawsze.
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Bawmy się
jak Frodo

Frodo jest jednogłośnym amba-
sadorem zabawy wśród naszych 
szympansów. 

Fot. Zuzia Kwiatkowska
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„Ciocia” Liza jest świetną  
kompanką, zważywszy na 
podobnie szaleńczy tempe-
rament. Jednak nie pozwala 
wejść sobie na głowę. Porząd-
ny kuksaniec bądź ugryzienie 
jest powszechną metodą 
wychowawczą.  

 Frodo cieszy się ogrom-
nie również z możliwo-

ści zabawy z cioteczką 
Mandy. Potrafi robić 

sobie masaż jej 
ręką lub stopą, 

podczas gdy ona wygodne 
sobie leży.

Frodo z racji dorastania do 
roli samca, coraz częściej bawi 
się w tzw. demonstracje siły 
(używając do tego różnych 
„głośnych” przedmiotów), a 
także wybiera męskie towa-
rzystwo. Zarno, Szymi czy 
Patryk zwykle nie odmawia-
ją mu frajdy, biorąc udział w 
jego harcach, zapasach, czy 
gilgotańcach. Dla samców są 
to wesołe chwile odprężenia, 
a dla Frodziaka szansa na zbu-
dowanie relacji z przyszłymi 
potencjalnymi koalicjantami.

Zabawa u młodych służy do 
zdobywania umiejętności przy-
datnych w dorosłym życiu. Ale 
po co dorosłym szympansom 
zabawa? Podobnie jak u ludzi, 
dorosłe osobniki również mają 
jej dużą potrzebę. Często służy 
jako relaks, rozładowanie napię-
cia czy jako element „celebro-

wania” np. po 
wyjątkowo 

smacz-
nym po-
siłku. Mocno 
scala relacje w 
grupie, w szczegól-
ności  między osob-
nikami, które darzą się 
sympatią. Wspólne figle 
mogą być również trak-
towane jako zachowanie 
pojednawcze na znak „zako-
pania topora wojennego”. Zaś 
bawiąc się przedmiotami w 
osobliwy, nowatorski sposób, 
realizują potrzebę eksperymen-
towania wynikającą z ich duże-
go potencjału intelektualnego.

Materiały wykorzystywa-
ne do zabawy nie muszą być 
skomplikowane, czasem chu-
steczka higieniczna, kocyk 
czy poszewka mogą dać 
frajdę na dobrych kilka 
minut albo nawet 
godzin.

Nasz sześciolatek 
jest co prawda 
jeszcze dziec-

kiem, ale takim, które 
rozpiera  energia i co-
raz większa  siła. Jego 
możliwości motoryczne, 
mogą przyprawić nie-
jednego widza o istny 
zawrót głowy. Prócz 
frajdy jest to genialny 
trening rozwojowy, bu-
dujący przydatne do-
świadczenie.

Oprócz rozmaitych 
akrobacji w pojedynkę, 
nasz młodziak uwielbia w 
to włączać innych człon-
ków grupy. 

OPIEKUNOWIE
SZYMPANSÓW
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Dyrektor warszawskiego ZOO Andrzej Kruszewicz:
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Inteligentne
zwierzęta

bawią się
najchętniej

Czy zwierzęta w ogóle się bawią?
ANDRZEJ KRUSZEWICZ: Oczywiście, że tak. 
Z tym, że te zabawy jak się im dobrze przyj-
rzeć, to tak na prawdę mają aspekt praktyczny. 
Zawsze jest to przygotowanie do dorosłego 
życia. Na przykład koty, gdy bawią się w cho-
wanego, w ataki, w walki, w polowanie, czym-
kolwiek, piłką czy kłębkiem, to zawsze jest to 
przygotowanie do polowania. U psowatych 
tak samo. Zabawa może przybierać formę wal-
ki, skradania się, czajenia. To wszystko są mo-
menty, które przygotowują do późniejszego 
zdobywania pokarmu. 

Jeśli chodzi o inne zwierzęta, to tam, 
gdzie jest większa inteligencja, tam też jest 
większa skłonność do zabawy. Na przykład 
u małp człekokształtnych zawsze znajdziemy 
momenty, w których wykorzystują one jakiś 
przedmiot i się nim bawią. Może to być zaba-
wa z młodym osobnikiem, ale też między sobą.

Oczywiście, tam, gdzie jest beztroska, czyli 
zabezpieczony byt na przykład u kotów, czy u 
psów domowych tam skłonność do zabawy 
jest przez całe życie. 

A czy w naturalnym środowisku można spo-
tkać dorosłe osobniki oddające się zabawie?
U drapieżników z całą pewnością. Gdy są na-
jedzone, wypoczęte i nie mają nic innego do 
roboty, wtedy się bawią. Bawią się czymś albo 
bawią się z młodym. 

U zwierząt kopytnych już trudniej to zo-
baczyć, dlatego, że tam nie ma takiej mimiki i 
takiej ekspresji w działaniu, ale tam też można 
zobaczyć jakieś podskoki, jakieś brykanie.

U ptaków oczywiście również zdarzają się 
zabawy. Gęsi, łabędzie, kaczki potrafią z niewia-
domego powodu nagle zanurkować, po chwili 
się wynurzyć, by za sekundę znów dać nura. 

U papug mamy już bardzo wiele różnych 
sposobów na zabawę. Na przykład pochodzą-
ca z Nowej Zelandii kea z naszego ZOO. Elita 

intelektualna ptasiego świata. Papugi te wy-
myślają coraz to nowe zabawy, różne zajęcia. 
Mało tego, widać wyraźnie, że to je rzeczywi-
ście cieszy.

Inny ptasi przykład – nasze polskie wrony, 
których mnóstwo lata też po Warszawskim 
ZOO. One również mają wiele cieka-
wych zajęć i wyzwań typu: roz-
bijanie orzechów, zabieranie 
ich wiewiórkom, a później 
jeszcze podkładanie ich 
pod samochody. W tych 
działaniach ewidentnie 
widać skłonności do 
zabawy. 

Na własne oczy 
tego nie widziałem, ale 
podobno kee potrafią 
dla zabawy zjeżdżać z 
górki po śniegu, a wrony 
bawić się śnieżkami, tocząc je, 
i coś tam przy nich kombinując.

A czy zaobserwował Pan osobiście kiedyś 
taką zabawę w naturalnym środowisku? 
Słyszałam o przypadku gdy żubr bawił się z 
psem.
No, jest to jednak sytuacja trochę nienatural-
na. Z wilkiem żubr na pewno by się nie bawił. 
A pies widocznie podskakiwał, sam traktował 
to jako zabawę i żubr też to podjął. Ja widy-
wałem gęsi, które nagle zaczęły się kąpać, bar-
dzo intensywnie z nurkowaniem i widać było, 
że są tym zachwycone. Podobne zachowanie 
widziałem u kaczek. Takie nagłe rozbrykanie. 

Widziałem też kiedyś zabawę u saren. Mło-
dy, kilkumiesięczny koziołek sarny bawił się ze 

swoją matką w walkę na rogi. On nie miał ro-
gów, ona też nie. Zetknęły się głowami. Mat-
ka go przepychała, widać było, że robi to dla 
zabawy, on natomiast był bardzo przejęty. To 
była scenka, którą udało mi się zaobserwować 

z bardzo niedużej odległości. Siedziałem 
ukryty, a one nie wiedziały, że 

tam jestem. 
Oczywiście młode 

lisy też są bardzo roz-
brykane. Widziałem 
też takie zacho-
wanie u zajęcy, u 
królików. Niektó-
re zwierzęta mają 
do tego naturalną 
skłonność.

A czy zabawa może 
wpływać na ustalanie 

społecznych relacji w 
grupie, w stadzie, w rodzi-

nie.
Powtórzę jeszcze raz, tam gdzie jest inteligen-
cja, na przykład u szympansów, czy goryli mamy 
takie próby zakładania koalicji. Mamy w naszym 
ZOO młodego goryla Vikinga, który jest niezłym 
cwaniakiem. Podżega innego goryla przeciwko 
większemu, a potem biega i szuka ratunku. To 
są takie gierki społeczne. U szympansów takie 
zachowania są najbardziej rozwinięte. Tam się 
tworzą koalicje, tam się tworzą przyjaźnie i tam 
są różne sposoby rozgrywania tych interakcji 
społecznych.
 
Czyli zwierzęta są do nas podobne bardziej 
niż nam się to wydaje.
Pomiędzy zwierzętami, a człowiekiem nie ma 
żadnej bariery. To jest kontinuum. Myśmy się 
wzięli ze świata zwierząt i wszystko co zwie-
rzęce nie jest nam obce, a wszystko co ludzkie 
nie jest obce zwierzętom.

Kea z naszego ZOO 
nigdy się nie nudzi.

Zabawy, jak się im dobrze 
przyjrzeć mają aspekt 

praktyczny. Zawsze jest to przy-
gotowanie do dorosłego życia.

Dyrektor Warszawskiego Ogrodu
 Zoologicznego Andrzej Kruszewicz.
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PLAN IMPREZY „ZABAWY ZWIERZĄT, CZYLI
KARNAWAŁOWE ZOO”        22 lutego 2020 r.
godzina   miejsce                co się będzie działo

10.30 hipopotamiarnia  Konkurs na najciekawsze przebranie karnawałowe pt.  
„Moje ulubione zwierzę”, pokaz mody karnawałowej. Dowiemy 
się także, czy Pelagia i Hugo lubią się bawić.

11.30 słoniarnia  Ulubione rozrywki słoni. Opiekunowie zdradzą nam, na czym grywa słoń 
Leon.

12.15 „stara” małpiarnia  Warsztaty konstruowania zabawek dla kapucynek i ciekawe historie  
z życia tych przesympatycznych małpek.

13.30  pawilon małp  Kąpiel w pianie oraz inne karnawałowe atrakcje dla naszych wspaniałych 
człekokształtnych  szympansów i goryli. Jak zawsze czekamy także na wiaderka (najlepiej 

silikonowe), kocyki i bakalie i już dziś serdecznie dziękujemy!!!

 ptaszarnia  Malowanie buziek, opowieści o piórach. Wspólnie z wolontariuszami 
będzie można wykonać własną maskę karnawałową. Wystawa prac plas-
tycznych „Chronimy ginące GATUNKI – chronimy naszą PLANETĘ”.

Do ZOObaczenia w Warszawskim ZOO!!!
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10.30- 
-15.00

Zgadniesz kto to jest? Przyjdź do pawilonu małp człekokształtnych  
i spróbuj rozpoznać, kto się tak przebrał?

„Kurier ZOO”
Wydawca: Miejski Ogród  
Zoologiczny w Warszawie
Adres redakcji: ul. Ratuszowa 1/3 
03-425 Warszawa
Telefon: 22 619 40 41
e-mail: kurier.zoo@zoo.waw.pl 
www.zoo.waw.pl

Redakcja oraz skład i łamanie: 
Wolontariat Warszawskiego ZOO

WOLONTARIAT
WARSZAWSKIEGO ZOO

Zgadnij, kto to jest!!!
KARNAWAŁOWA ZABAWA

Hipki też się bawią
Hipopotamy nilowe 

bardzo lubią się ba-
wić. Hugo jako mło-

dy samiec ma bardzo dużo 
energii, którą musi „roz-
ładować”. Jego sposoby 
to przepychanki z Pelagią. 
Oboje siłują się z otwar-
tymi szczękami, nie robiąc 
sobie krzywdy. Tak samo 
siłują się i zaczepiają swoje 
mamy młode cielaki. Czę-
sto Hugo trąca Pelagię czy 
przepływa pod jej brzu-
chem. Jego zabawa pole-
ga również na skokach w 
wodzie czy obrotach. Do-
datkowo bardzo lubią po-
lewanie wodą. Rozrywką 
dla hipopotamów są rów-
nież wzbogacenia w for-
mie zabawek. W ogrodach 
zoologicznych hipopotamy 
najczęściej bawią się piłka-

mi.  W naszym ZOO Hugo 
też szalał z nią przez kilka 
godzin. Piłkę można zastą-
pić podwieszoną beczką, 
którą hipopotamy mogą 
uderzać, a leżącą na ziemi 
toczyć. Zachęcająca do 
ruchu może być również 
pogoń za pływającym po 
wodzie  jedzeniem, a w 
większych grupach jest 
to rywalizacja o to, kto 
będzie pierw-
szy. Zabawą 
również jest 
ciągnięcie i 
o b r y w a n i e 
liści znad ba-
senu. 

Katarzyna Zdulska,
opiekunka hipopotamów
 w Warszawskim ZOO.

Pomimo olbrzymiej wagi,
Hugo jest w zabawie zwinny i szybki.
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