
Zakládající schůze WPA Polsko 15. – 17. dubna 2016

Ve dnech 15. – 17. dubna 2016 proběhlo historicky první setkání WPA na území Polska spojené s podpisem přístupové smlouvy a schůzí ECBG (European

Conservation Breeding Group).

Patronát a zároveň své zázemí poskytla ZOO Waršava.

WPA CZ – SK World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia
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Za celou touto akcí stál Karol Sepielak, kterého mnoho z Vás zná z několika našich setkání. Jeho pravou rukou byl po celou dobu Marcin Chrapowicky,

asistent kurátora pro ptáky v ZOO Waršava, díky kterému vše probíhalo hladce a k všeobecné spokojenosti.

Setkání bylo zahájeno v pátek 15.4. dopolední schůzí ECBG, které se zúčastnil Ing. Mrnka.



V pozdních odpoledních a večerních hodinách bylo připraveno posezení s pohoštěním v areálu Waršavské ZOO.

V sobotu ráno byl připraven blok přednášek s odbornou chovatelskou tématikou a slavnostní podpis přístupových dokumentů, na základě kterých se polská

sekce stala rovnoprávným členem WPA v čele s předsedou Karolem Sepielakem.



Po ukončení tohoto bodu programu následovala komentovaná prohlídka celé ZOO včetně chovatelského zázemí, oběd a poté volný program v prostorách

zoologické zahrady.

Waršavská zoologická zahrada asi nepatří k nejmodernějším a nejkrásnějším zoo v Evropě, ale díky své rozloze, umístění a mnohaleté historii jistě stojí za

návštěvu.



Páv konžský Afropavo congensis

Tetřívek obecný Tetrao tetrix



Jeřábek červený Bonasa umbellus

V neděli ráno byl zorganizován společný výlet autobusem k soukromému chovateli Arturovi Iwanskimu, na jehož zahradě jsme mohli obdivovat bohatou

kolekci bažantů, pávů, vrubozobých, několika druhů jeřábů, brodivých ptáků, holubů, ale nechyběla také zvířata jako velbloudi, osli, klokani, papoušci,

drápkaté opičky a jiné. Strávili jsme zde několik hodin. Manželé Iwanští byli velmi přátelší a pohostinní a nikomu se od nich ani po několika hodinách

nechtělo. Na závěr pozvali všechny (cca 40 lidí) na výborný oběd do nedaleké restaurace.

 

Poté již následoval návrat do Waršavy a oficiální zakončení celého programu. Celá akce se díky všem přítomným nesla ve velmi přátelském duchu a rád

na ni vzpomínám.

MVDr. Petr Vrána

Foto: Petr Vrána, Ariel Jacken, Marcin Chrapowicky, Alina Zienowicz

Spracoval: Z. Figura



Používáme WordPress (v češtině).

http://cs.wordpress.org/
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