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Z początkiem sierpnia 2016 r. ruszyły remonty dachów trzech budynków na terenie wrocławskiego zoo
Akwarium, Ptaszarni i Stolarni. Wszystkie obiekty znajdują się w najstarszej części zoo należącej do ogrodu
od początku jego istnienia, podlegającej opiece konserwatora zabytków. Wartość prac to niemal 450 000 zł,
które pozwoliły na zmianę niemal 2 000 metrów kwadratowych dachu. Uruchomienie robót na dachu
pawilonu Akwarium było możliwe dzięki wsparciu firmy Röben i jej partnera firmy Silesia.
Wrocławskie ZOO ma 151 lat i poza okresem wojennym, nieprzerwanie funkcjonuje. Przez ten czas
zbudowano wiele wybiegów i pawilonów. Niektóre z nich od momentu powstania nie były remontowane, a
jedynie doraźnie naprawiane. Ze względu na historyczną zabudowę, znaczna część ZOO wymagała w
ostatnim czasie szybkiej interwencji. Od 2007 r. we wrocławskim ogrodzie zrobiono już wiele, m.in. remont i
budowa nowych alejek, powstał nowy wybieg dla niedźwiedzi brunatnych oraz zmodernizowano pawilonu
Małpiarni. Wyremontowano również pawilon, który stał się domem dla sajmiri, które zyskały między innymi
zewnętrzny wybieg na wyspie. Prac remontowych doczekały się niemal wszystkie wybiegi zwierząt
kopytnych w starej części zoo, przebudowano basen kotików afrykańskich, starą żyrafiarnię, którą
przystosowano dla nosorożców. Wybudowano wybieg dla okapi, rysi i żbików. Powstały też trzy inne
atrakcje: Afrykarium, Odrarium i ekspozycja Smoki z Indonezji.
Tym razem podjęto wyzwanie remontu dachów trzech budynków w starej, objętej opieką konserwatora
zabytków, części ogrodu:
- AKWARUM. Dach był w dość dobrym stanie, co potwierdziła ekspertyza, ale dzięki wsparciu Sponsorów
firmy Röben i Silesia, zoo mogło sobie pozwolić na wymianę pokrywy dachowej, w tym świetlików wraz
z orynnowaniem o łącznej wartości ok. 50 000 zł,
- PTASZARNIA. Dach tego pawilonu wymagał szybkiej interwencji. Roztopy wiosenne pokazały, że to
ostatni moment, aby zapobiec zniszczeniu zabytkowego pawilonu,
- STOLARNIA. Jest to budynek, który od dłuższego czasu stał pusty, gdyż nie nadawał się do użytkowania.
Dzięki remontowi powstanie tu nowe ambulatorium dla weterynarzy.
Przygotowania do remontów trwały niemal rok. W pierwszej kolejności przeprowadzono ekspertyzy, aby
zadecydować o kolejności i zakresie prac. Następnie wykonano Plan Funkcjonalno-Użytkowy dla wszystkich
trzech budynków, by wiosną br. ogłosić przetarg nieograniczony na realizację robót.
Przed realizacją prac ustalono szczegółowo ich zakres, aby zadecydować o przygotowaniu budynków do
remontu czyli np. przeniesieniu zwierząt i zamknięciu budynku dla zwiedzających.
W przypadku Akwarium okazało się, że budynek może funkcjonować i zwiedzający będą mogli podziwiać
egzotyczne ryby i koralowce w trakcie remontu. W Ptaszarni należało jednak odłowić ponad 110 ptaków z ok.
50 gatunków, co okazało się dużym wyzwaniem. Odławianie ptaków wolno fruwających i tych w wolierach
wymaga chirurgicznej precyzji i ogromnej delikatności, bowiem wiąże się z dużym stresem dla zwierząt. Do
współpracy zaproszono Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne Wrocławską Grupę Obrączkarską ODRA, które
posiada duże doświadczenie w łowieniu i wypuszczaniu dzikich ptaków.
Podczas spotkania Prezes Zarządu ZOO Radosław Ratajszczak mówił nie tylko o prowadzonych pracach, ale
również o najbliższych planach jak przebudowa wybiegów dla nowych gatunków panter śnieżnych i
mglistych, budowie nowego wybiegu dla wilków i przystosowaniu obecnego ich wybiegu dla tygrysów,
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budowie nowego wybiegu dla wydr, w sąsiedztwie Odrarium, a także dalszych jak przebudowa wybiegu dla
lwów czy remont Słoniarni. Wspomniał również o inicjatywie 11 ogrodów zoologicznych (jednych z
najstarszych na świecie), dziesięciu europejskich i jednego amerykańskiego, o wpisaniu ich na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako obiektów stanowiących pomniki historii ludzkości.
Gościem specjalnym briefu była Pani Agnieszka Spychała, kierownik działu marketingu firmy Röben, która
pytana dlaczego firma komercyjna wspiera zoo, odpowiedziała: - Bo zoo to bardzo wartościowe miejsce ważne nie tylko ze względu na dbałość o wiele, często zagrożonych, gatunków zwierząt, ale również
doskonałą przestrzeń edukacji. Wizyta w ogrodzie zoologicznym to zawsze dobrze, najczęściej rodzinnie,
spędzony czas. Skoro więc mogliśmy przyczynić się do tego, aby jeden z najładniejszych budynków
prezentował się jak w okresie jego świetności, zrobiliśmy to. Dodam, że do tego celu mogliśmy wykorzystać
tylko jeden, idealnie nadający się materiał - naturalną, ceramiczną dachówkę.
W ramach współpracy z ogrodem zoologicznym na jego terenie Röben postawi dwie wiaty dla zwiedzających,
gdzie będą mogli oni odpocząć czy schronić się przed deszczem.
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