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Mój faworyt to surykatki 

- konferencja prasowa z panią Katrin Töpke, dyrektor ZOO w Ueckermünde 

Kiedy 25 kwietnia 2014r. - w ramach warsztatów dziennikarskich zorganizowanych przez „Kurier Szcze-
ciński”- odwiedzili śmy Ogród Zoologiczny w Ueckermünde (Niemcy) , miałam okazję po raz pierwszy uczestniczyć 
w konferencji prasowej. Było to spotkanie  z dyrektorką zoo, panią Katrin Töpke. Dzięki pytaniom zadawanym 
przez koleżanki i kolegów w różnych redakcji uzyskaliśmy wiele ważnych informacji na temat działalności ogrodu. 

Dowiedzieliśmy się, że zoo w zeszłym roku obchodziło swoje 50-lecie. Początkowo to był właściwie park, z 
czasem rozwinął się w zwierzyniec, w którym – zaczynając od 20 gatunków zwierząt – rozbudowano go, tworząc 
miejsca dla 100 gatunków. Najnowszym nabytkiem są piękne motyle, ustawione w „domku” w samym centrum 
restauracji. Pomieszczenie dla tych owadów wykonano ze szkła, a w środku umieszczono rośliny. Wygląda to na-
prawdę niesamowicie. Podczas konferencji prasowej pani dyrektor zauważyła, że motyle po raz pierwszy zaczęły 
fruwać wewnątrz gabloty.  

Pani Töpke z ogrodem zoologicznym związana jest już 16 lat, ale funkcję dyrektora pełni od roku. Zapyta-
na o drażliwą sprawę uśmiercania zwierząt w zoo, wyjaśniła, że „w ogrodzie wiele zwierząt się rodzi, ale i część 
umiera. Zazwyczaj są to osobniki chore, które same by sobie nie poradziły. Dostają środek usypiający. Nigdy jed-
nak nie zabijamy zwierząt z powodu braku miejsca dla nich, czyli nie uznajemy, że są one niepotrzebne.” Uświa-
domiła nam także - że tak jak w naturalnym środowisku - część zwierząt jest uśmiercanych, bo... jest pokarmem 
dla innych; dotyczy to np. dżdżownic, chrabąszczy. Zdarza się też, że mieszkanka zoo – wydra upoluje sobie pły-
wająca obok kaczkę.  

Chętnych do zadawania pytań było bardzo wielu, więc całością konferencji kierowała pani Agata Furman, 
Polka pracująca w Ueckermünde także jako tłumaczka. Jedno z pytań udało się zadać mojej redakcyjnej koleżan-
ce, Mai Bonisławskiej. Chodziło o najstarsze zwierzę w zoo. Okazało się, że jest to dziewiętnastoletnia lama.  Zaś 
kolega - Oskar Druszcz zapytał o ilość Polaków odwiedzających ogród. Procentowo to ok. 19-20%, w liczbach: 20-
30 tysięcy osób – odpowiedziała pani dyrektor. Ponadto dodała, że Polacy bardzo chętnie biorą udział w różnych 
imprezach polsko-niemieckich na te-
renie ogrodu i wtedy stanowią bardzo 
liczną grupę (w zeszłym roku było to 
ok. 8 tyś. osób). 

Zoo stale się rozwija. Ma zamiar w 
najbli ższym czasie wybudować nowe 
klatki dla zwierząt oraz sprowadzić 
pingwiny jako kolejną atrakcj ę dla 
zwiedzających. Pani dyrektor wspo-
mniała też o opiekunach zwierząt, 
którzy każdego dnia w pocie czoła 
dbają o swoich podopiecznych. Pracuje 
tu ponad 20 osób (opiekunowie, ogrod-
nicy, pracownicy pomocniczy itp.). To także oni sprawiają, że zwiedzanie jest przyjemniejsze. Z rozmowy z panią 
Töpke wywnioskowaliśmy, że bardzo dobrze prowadzi zoo, dbając o to, by stale się rozwijało. Praca sprawia jej 
satysfakcję, ma wiele serca dla zwierząt i nie stara się wyróżniać żadnego, ale ma sentyment do surykatek. Oprócz 
wielu interesujących wiadomości na temat ogrodu zoologicznego, dowiedziałam się też, jak przeprowadzać wywiad 
i jak przebiega prawdziwa konferencja prasowa. Spotkanie zakończyło się miłym akcentem, bo pani dyrektor wy-
pisała nam małą dedykację do  klasowej kroniki i stanęła z nami do pamiątkowej fotografii.        Weronika Marszał 



Z kozą Teklą rozmawiamy o rodzinie, 

sąsiadach i... kawie 

Podczas zwiedzania zoo w Ueckermünde skierowa-
liśmy się do zagrody, w której biegały kozy. Weszłam do 
środka i od razu zwróciłam uwagę na jedną z nich. Była to 
Tekla.  Wyróżniała się  czarnym kolorem sierści, dorodnymi 
rogami i bystrym spojrzeniem. 

-Witaj Teklo, jesteś niewielką kozą. Do jakiej rasy należysz? 

- Zaliczam się do najmniejszej rasy kóz, tzw. karłowatych. Nie 
jesteśmy wysokie jak inne kozy, ale równie zadziorne i ciekaw-
skie. Mimo że mało wybrzydzamy, jeśli chodzi o pokarm,         
(złośliwi mówią nawet, że potrafimy zjeść wszystko), nasze 
mleko ma lecznicze właściwości. My kozy zawsze towarzyszy-
łyśmy człowiekowi. A nawet istnieje legenda, która głosi, że dzięki kozom przed wiekami pewien pasterz w Etiopii 
odkrył pobudzającą moc dziwnej rośliny z zielonymi ziarenkami. To była... kawa, którą dzisiaj ludzie tak chętnie 
pij ą na całym świecie.  

- Ile kóz mieszka w zagrodzie? 

- W sumie jest nas 15. Mój dom dzielę z czterema samicami (matkami), dwoma samcami (capami), dwójką moich 
dzieci- Kalle i Kulle oraz jeszcze z siedmiorgiem małych koźlątek. Najbardziej przyja źnię się z kozą Iną, która ma 
w tym roku tak że dwójkę pociech: Maxa i Moritza.  

- Czym - wy kozy - różnicie się od capów?  

- Przede wszystkim jesteśmy mniejsze, nie posiadamy takich dużych rogów jak capy. Jesteśmy spokojniejsze od 
kozłów i nie prowadzimy bójek. Choć i nam zdarza się czasami o coś pokłócić.  

-Jakimi zwierzętami są Twoi sąsiedzi? 

- Należą podobnie jak ja do grupy zwierząt z 
podwórka gospodarczego. Sąsiaduję z kucykami, 
które mają piękne grzywy oraz z królikami o 
aksamitnym futerku. Dalej mieszkają osły i świnie 
domowe. 

-Jaką - Twoim zdaniem - stanowicie atrakcję dla 
turystów?  

-Można nas karmić, głaskać, a koźlątka- przytulać 
i nawet podnosić. Poza tym zwłaszcza teraz wiosną, 
gdy mamy młode, można godzinami obserwować, 
jak nasze dzieci bawią się, brykaj ą i dokazują. 

- Teklo czy jesteś szczęśliwa, żyjąc tu w ogrodzie? 

- Tak. Nasza rasa nie występuje w środowisku naturalnym i jest nam bardzo dobrze tutaj w zoo, gdzie mamy swo-
je rodziny, dzieci. Jesteśmy wesołe podczas zabaw i karmienia przez turystów. Przepraszam, ale teraz już muszę 
iść przypilnować swoich koźlątek, bo znowu biją się i rozrabiaj ą.  

- Biegnij do swoich dzieci! Bardzo dziękuję za Twoje odpowiedzi i za to, że udzieliłaś mi wywiadu! 

                                                                                                                                              Rozmawiała Maja Bonisławska 

Wykorzystano dane z: http://herbatykawy.pl/legendy-o-odkryciu-kawy/ 


