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Lubelska Wystawa i Targi Zoologiczne ZOOPARK 2023 

Program Wystawy 

25-26 lutego 2023  (sobota|niedziela) 

• Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych (25-26.02.2023) 
• Dwudniowe Pokazy Psów Rasowych  
• Ogólnopolska Wystawa królików rasowych (25-26.02.2023) 
• Wystawa gołębi i drobiu ozdobnego (25-26.02.2023) 
• III edycja Mistrzostw Polski Wyścigów Ślimaków Afrykańskich (25.02.2023) 
• Pierwsza w Polsce wystawa otwarta tenreczyków jeżowatych ( 25.02.2023) 
• Wystawa pigmejskich jeży afrykańskich “Igiełki 2023” ( 26.02.2023) 
• Wyścigi ślimaków afrykańskich o puchar ZOOPARK 2023 I PZZEiD “Ślimak Formuły 1” 

(26.02.2023) 
• Wyścig Wijów (25 lutego, godz. 12.40) 
• Zwierzęta egzotyczne, m.in.:  jeżozwierze, skunksy, surykatki, ostronosy, wielbłądy, 

lotopałanki 
• Terrarystyka - agamy, kameleony, warany, żółwie, węże (m.in. pyton, węże zbożowe), pająki 

ptaszniki, różne gatunki gekonów, żaba rogata 
• Wystawa papug i kanarków, m.in.: papuga Ara, papuga Żako, Zeberki, aleksandretta 

większa, aleksandretta chińska, kanarki harceńskie, kanarki kolorowe, kanarki kształtne 
• Strefa ptaków, m.in.:  ptaki wodne, gęsi, łabędzie, pawie, perliczki, zielononóżka, brodacz 

watermalski, gęś tuluska oraz kaczka ruańska 
• Strefa akwarystyki - blisko 200 m.kw. ekspozycji akwariów słodkowodnych i słonowodnych: 

pokaz dyskowców, mieczyki, skalary, dzikie ryby żyworodne, pokaz zwierząt słonowodnych, 
ryby z jeziora Tanganika, ryby z jeziora Malawi, ryby z Ameryki Południowej, pokaz 
zbrojników, pokaz akwarystyczny zbiorników dekoracyjnych, kraby, pokaz słodkowodnych 
krewetek i raków akwariowych, akwaria roślinne 

• Strefa zwierząt domowych, strefa gryzoni - pokaz fretek, jeże pigmejskie, pokaz 
lotopałanek, świnki morskie, chomiki, szynszyle, myszy 

• Zwierzęta gospodarskie – alpaki, osły, kozy, owce, kuce, konie, krowa szkocka,  
ringi z kucami, warsztaty z filcowania wełny alpaczej 

• Motylarnia – kolorowe i egzotyczne motyle 
• Pokazy psów sobota (25-26.02.2023): 

 „OBEDIENCE” – Piesolog, Gallager Team 
 „DZIECKO I PIES” – pokaz sztuczek – Małgorzata i Szymon Skrzypek, ZKwP o/Lublin 
 „MŁODY PREZENTER” – pokaz z wykładem (Małgorzata Skrzypek) 
 „AGILITY” – Ewa Kępka, Gallager Team 
 „POKAZY PSÓW RASOWYCH” – Związek Kynologiczny w Polsce o/Lublin 
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 ,, BEZPIECZNY PIES, BEZPIECZNE DZIECKO”  - Dogoterapia DIVIO – Violetta Rycaj-     
Lewandowska 
 

 „POKAZY SZKOLENIA PSÓW” - Frambos Club K9 Agata i Tomasz Wlizło 
 „WARSZTATY PSIEGO FITNESSU” 
 „PROCEDURA ADOPCYJNA’’ - Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie 
 „POKAZY PSÓW RASOWYCH” – Związek Kynologiczny w Polsce o/Lublin 
 Konkurs „SENIOR HANDLING” 

 
 
Zajęcia edukacyjne dla dzieci, strefa dmuchańców, strefa dinozaurów 

• Dzieci będą mogły sprawdzić swoją wiedzę o lesie i jego mieszkańcach, dowiedzieć 
się jakie prace gospodarcze wykonują leśnicy oraz wziąć udział w quizach - stoisko 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (sobota w godz. 10.00-17.00; 
niedziela w godz. 9.00-16.00) 

• Ponad 400 m2 powierzchni do dyspozycji dzieci wyposażonej w urządzenia 
dmuchane: wielki tor przeszkód ze zjeżdżalnią średnią, dużą zjeżdżalnię 
z podwójnym ślizgiem oraz basen suchy z kulkami  

• Realistyczna wystawa dinozaurów, podczas której będzie można zobaczyć 9 
roślinożernych i mięsożernych dinozaurów: allozaur, avaceratops, dimetrodon, 
wulkanodon mały, kentrozaur duży, kentrozaur mały, psittacousaur, utahraptor 
velociraptor 

• Na stoisku Polskiego Związku na Rzecz Zwierząt Egzotycznych i Domowych do 
dyspozycji dzieci będzie oddany kolorowy mini plac zabaw, a na nim m.in: zabawny 
tunel, dla najmłodszych puzzle 3D, sorter, klocki, samochód. Dla starszych dzieci 
układanki magnetyczne zwierzęta, gra ringo, łowienie rybek 

Stoiska branżowe 

• Prezentacja nowości z branży zoologicznej 
• Artykuły i akcesoria dla Waszych pupili: smycze, szelki, legowiska, obroże, zabawki, 

akcesoria pielęgnacyjne, transportery, karmy. 

Wykłady i warsztaty  

25 lutego (sobota) –  

• godz. 11.30-13.00 Warsztaty drewniane – sala konferencyjna B1 na parterze - 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

• godz. 14.00-15.30 Warsztaty drewniane dla dzieci  - sala konferencyjna B1 na 
parterze - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 
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• godz. 12:00 Warsztaty “insect”- sala konferencyjna B2 na I piętrze - Polski Związek 
na Rzecz Zwierząt Egzotycznych i Domowych  

• Warsztaty z filcowania wełny alpaczej – stoisko Polskiego Związku Hodowców 
Alpak – hala A 

• Warsztaty z wyrobu świec – stoisko Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Pszczelej Woli – hala C 
 

26 lutego (niedziela) -  

• godz. 10.30-12.00 Warsztaty drewniane – sala konferencyjna B1 na parterze - 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

• godz. 13.00-14.30 Warsztaty drewniane dla dzieci  - sala konferencyjna B1 na 
parterze - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

• godz. 12:30 Warsztaty - adopcje jeży pigmejskich – sala konferencyjna B2 na I 
piętrze - Polski Związek na Rzecz Zwierząt Egzotycznych i Domowych 

• Warsztaty z filcowania wełny alpaczej – stoisko Polskiego Związku Hodowców 
Alpak – hala A 

• Warsztaty z wyrobu świec – stoisko Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Pszczelej Woli – hala C 

 

Szczegółowy program Wystawy i Targów Zoologicznych ZOOPARK:  

Link do programu 

*Stan na dzień 13.02.2023 r. Organizator zastrzega prawo do dokonania zmian 
w programie wydarzeń. Brak określonego zwierzęcia na Wystawie i Targach nie 
stanowi podstawy do reklamacji. 

 

https://zoopark.targi.lublin.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/program-wydarzenia/

