
Stretnutie WPA CZ-SK a WPA Poland  
v ZOO Lubin a ZOO Wroclav 

 

18. a 19. 11. 2017 sa uskutočnila avizovaná návšteva poľskej sekcie World Pheasant 
Association. Stretnutie s poľskými kolegami sme mali dohodnuté na sobotu ráno v 
meste Lubin v blízkosti mestského Wroclawského parku. 
Po zvítaní s Karolom a Andrzejom sme sa 
hneď presunuli do zooparku, kde nám 
ponúkli občerstvenie. Nasledovala 
prehliadka ZOO, ktorá nás milo prekvapila 
svojou veľkou zbierkou bažantov a iného 
vtáctva vo veľkých priestorných voliérach s 
mohutnou konštrukciou. Počas prehliadky 
bažantov sa k nám pripojila aj pani 
riaditeľka a spolu sme pokračovali v 
oddychovej časti parku prehliadkou 
modelov dinosaurov a jazierka s labuťami a 
kačkami. Zdomácnené druhy kurotvarých 
sme mohli vidieť v časti s domácimi zvieratami, kde boli vystavené aj pôvodné poľské 
plemená hospodárskych zvierat a hydiny s niekoľkými známymi plemenami králikov. 
Chovanci mali vybudované veľmi zaujímavé ubikácie a ohrady z dreva.  

Po prehliadke sme sa naobedovali v 
príjemnej reštaurácii v mestskom kultúrnom 
centre. Potom nás Andrzej, ako pravý 
milovník a fotograf prírody a vtáctva, pozval 
na birdwatching do lesa. Mali sme možnosť 
vidieť niekoľko premyslených pripravených 
aj plánovaných kŕmnych miest, na ktoré sa 
zlietavali viaceré druhy miestnej avifauny. 
Na najfrekventovanejšom mieste nás 
fascinoval starší pán, veľmi nadšený 
birdwatcher, ktorého svojské spôsoby 
„zvolávania“ vtáctva pokrikovaním a 

trúbením z auta prekvapivo spoľahlivo fungovali. Bohužiaľ, naše pozorovanie ukončil 
súmrak, ktorý v tejto časti roka prichádza veľmi skoro. Po návrate z lesa sme si prezreli 
zimovištia zooparku Lubin. Po ubytovaní sa na hoteli pre nás poľskí kolegovia pripravili 
večerný program v podobe bowlingového turnaja a krátkej návštevy rockového pubu 
spojenej s prechádzkou mestom.  

 



Na druhý deň nás po výdatných raňajkách v hoteli čakala spoločná cesta do ZOO vo 
Wroclavi. Wroclavská ZOO je najstaršia zoologická záhrada v Poľsku a zároveň 
najväčšia, čo sa týka počtu chovaných zvierat. Zastáva tretie miesto na svete v počte 
chovaných druhov. O jej kvalitách sme sa presvedčili aj my sami pri obdivovaní takých 
atrakcií, ako je Afrikárium – oceanárium, Odrárium, pavilón Madagaskar a iné. Našu 
prehliadku sme začali v Odráriu, kde sme mohli vidieť pôvodné druhy rýb a iných 
vodných živočíchov vo svojom biotope. V teráriu s motýlkárňou sme obdivovali 
nespočetné množstvo 
druhov plazov a hmyzu. No 
mňa najviac upútalo 
afrikárium s vodopádom, 
kde nám v tropickom teple 
ponad hlavy lietali brodivé 
vtáky a pod nami vo vode 
plávali hrochy. V takomto 
prostredí má človek naozaj 
pocit, akoby bol v skutočne 
v Afrike. A pohľad na 
množstvo rýb a iných 
obyvateľov morí a oceánov 
v tuneli pod vodnou 
hladinou, keď sa pár 
centimetrov od nás ponárali 
tučniaky alebo nám ponad hlavy preplávali žraloky a raje je naozaj dych berúci zážitok.  
Pri prezeraní takýchto zaujímavostí nám čas ubehol neskutočne rýchlo a po spoločnom 
obede v reštaurácii v pavilóne afrikária sme sa museli rozlúčiť. Poďakovali sme 
kolegom z WPA Poland za pozvanie, za bohatý a zaujímavý program, ktorý nám 
pripravili a za sprevádzanie a priateľskú atmosféru, ktorú vytvorili počas našej 
dvojdňovej návštevy. Karola a Andrzeja sme odprevadili na autobusovú stanicu a my 
sme sa vydali na cestu späť domov cez Čechy na Moravu a Slovensko.  
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