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Relacja z urlopu hodowców RSHPE Amazonka 

 

W dniach 17-23 września grupa hodowców Rybnickiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków 

Egzotycznych Amazonka wybrała się na wspólny „ptasi” urlop . Pojechało nas ośmiu (sześciu 

hodowców, dwóch zabrało swoje żony). Głównym celem wyjazdu była giełda w Zwolle, ale uznaliśmy, 

że nie opłaca się jechad tam i z powrotem do Zwolle, więc wybraliśmy się na tygodniowy urlop. W 

niedzielę wczesnym rankiem  wyjechaliśmy, by po południu dotrzed do pierwszego miejsca pobytu -  

Kirchheim (Niemcy, Hesja). Mieliśmy wynajęty dośd duży domek, który znajdował się na osiedlu 

takich domków otoczonych dookoła lasem. Tego samego dnia zwiedziliśmy tą małą miejscowośd, 

spacerując po okolicy. W poniedziałek, 18 września wybraliśmy się do parku papug – Vogelburg. W 

parku znajduje się bardzo dużo gatunków papug. Największą furorę robią oswojone ary czy kakadu, 

które chętnie wskakują na ręce i można się z nimi bawid. Nie mniejszą atrakcją była 45-letnia kakadu, 

w towarzystwie której spacerowaliśmy po parku, a ona sama przechodziła z rąk do rąk. Miejsce to 

jest na pewno godne do polecenia dla każdego hodowcy czy miłośnika papug. W kolejnym dniu, 19 

września odwiedziliśmy piękny park Wilhelmshöhe, który znajduje się w Kassel. W parku kwitły 

jeszcze prawie wszystkie posadzone tam kwiaty, które cieszyły nasze oczy. Głównymi atrakcjami 

parku są 7metrowy pomnik Herkulesa oraz bardzo duża kaskada wodna, która niestety była w 

remoncie. W środę, 20 września opuściliśmy Niemcy i przejechaliśmy do Holandii na drugie miejsce 

pobytu. Był to ośrodek Duinrell w Wassenaarze, w którym mieliśmy wynajęte dwa mobile home. 

Tego samego dnia przywitaliśmy się jeszcze z Morzem Północnym. Kolejnego dnia, 21 września z 

samego rana pojechaliśmy do skansenu wiatraków Zaanse Schans, po zwiedzeniu którego 

przejechaliśmy do Alpen De Rijn do parku ptaków Vogelpark Avifauna. Mogliśmy tam podziwiad 

niesamowitą ilośd różnego rodzaju ptaków. Największymi atrakcjami parku były jednak Lorysy, które 

chętnie nas obsiadały oraz niesamowity pokaz ptaków, podczas którego zobaczyliśmy latające nad 

nami Ary, Konury czy Kakadu. Niesamowite przeżycie, które polecamy każdemu. Nie mniej 

interesujące były Lemury, które ciągle się w nas wpatrywały. Piątek, 22 września był dniem odbioru 

zamówionych papug. Odwiedziliśmy zaprzyjaźnionych hodowców z Belgii oraz Holandii, gdzie 

mieliśmy zamówione wcześniej papugi. U hodowców nacieszyliśmy oczy niesamowitymi mutacjami – 

amazonki lutino czy aleksandretty większe albino, aqua. Ostatniego dnia wycieczki, w sobotę 

wcześnie rano wyjechaliśmy do Zwolle na giełdę. Na giełdzie, która była bardzo duża nabyliśmy 

ostatnie okazy. W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze światowej sławy hodowcę -  Sjacka 

Bastiaana, u którego częśd z nas miała zamówione książki – „Asiatic Parrots and Their Mutations”. Do 

Polski wróciliśmy w niedzielę nad ranem. 

Polecamy każdemu taką wycieczkę, w Niemczech czy Holandii jest wiele pięknych miejsc do 

zwiedzenia, a ceny noclegów we Wrześniu są bardzo przystępne (np. wynajęcie mobile home w 

ośrodku Duinrell na 4-osoby na jedną noc kosztuje 25 euro). 
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