
LUTY 2017 www.faunafl ora.com.pl Numer marcowy zamykamy 17 lutego, wysyłka prenumerat 21.02, w kioskach od 25.02.

Z WIZYTĄ U HODOWCY
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Nowości wydawnicze

Nowoczesne akwarium.
Rozwiązania, Trendy. Style

Paweł Zarzyński

Szanowni Państwo !
Drodzy Hodowcy !
Już za nami „79” Ornitologiczne 

Mistrzostwa Polski. W tym roku 
mistrzostwa zostały podzielone na 
dwie oddzielne imprezy.

 Konkursy kanarków śpiewają-
cych odbyły się w Poznaniu

w dniach 7-10 grudnia.
To właśnie tam swoje ptaki wysta-

wiło 25 hodowców z całej Polski. 
Surowej ocenie podlegały ptaki z kas 
A, B i C. Pan Wiesław Krajewski, Prezes 
Stowarzyszenia „Canaria 02” wraz z 
hodowcami stanął na wysokości zada-
nia i dzięki właśnie tym ludziom, kon-
kurs i cała oprawa uroczystości odbyła 
się bez zarzutów. W kolekcji kanarków 
harceńskich bezkonkurencyjne okazały 
się ptaki Pana Zdzisława Mikuły, a w 
„pojedynkach” zwyciężył Pan Janusz 
Szczotok. W konkursach kanarków 
wodnotokowych najlepszy zarówno w 
kolekcji jak i pojedynkach okazał się Pan 
Marian Rychcik.

 W dniach 12-18 grudnia wrócili-
śmy do Czeladzi,

gdzie odbywał się konkurs i 
wystawa pozostałych ptaków
(z różnych klas wystawowych).

W imprezie wzięło udział 157 
hodowców z całej Polski oraz zapro-
szony przedstawiciel DKB z Niemiec, 
wielokrotny Mistrz Świata w swojej 
dziedzinie, hodowca o polskich korze-
niach Pan Darius Palenta. Hodowcy 
przedstawili do oceny 1702 ptaków 
w klasach D - 860, E - 550, F1 - 106, F2 
- 28, G1 – 9, G2 - 21, H - 33, I1 – 54, I2 
- 7, J – 15, K – 18, L - 1. 

Jak co roku przeważającą część 
ptaków stanowiły kanarki. Ilość dużej 
i małej egzotyki nieznacznie wzro-
sła w stosunku do ubiegłorocznych 
Mistrzostw. Co cieszy,  coraz liczniejszą 
grupę wystawową tworzą ptaki europej-
skie i hybrydy. Ubolewamy, że hodowcy 
dużych papug w tym roku nam nie dopi-
sali. Rok w hodowli dla nas wszystkich 
był dużo trudniejszy, co przełożyło się 
na liczbę zgłoszonych ptaków.

Ze strony organizacyjnej impreza 
przebiegała dość sprawnie, choć nie 
jedna osoba może wytknąć nam jakieś 
drobne potknięcia. Mimo mniejszej 
grupy ekspertów oraz osób do pomocy 
w stosunku do zeszłego roku, ocena 
poszła sprawnie, a wszystkie werdykty 
zostały jeszcze tego samego dnia zapi-
sane w platformie internetowej, która 

W tym numerze „f&f” oraz 
w kilku następnych 
wydaniach będę chciał 

przybliżyć Państwu niektóre 
spośród polskich hodowli ptaków 
ozdobnych, głównie bażantów. 
Hodowle te należą do członków 
polskiego oddziału WPA (The 
World Pheasant Association 
Poland).

Dziś pragnę przedstawić Pań-
stwu hodowlę położoną blisko 
Częstochowy, a prowadzoną przez 
państwa Ireneusza i Tomasza Trąb-
skich. Ma ona dość długą tradycję, 
bowiem jej początki sięgają drugiej 
połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego 

wieku. Zebrane podczas tak długiego 
stażu doświadczenie owocuje dziś na 
wielu płaszczyznach hodowlanych. 
Wysokie wyniki w sezonie rozrod-
czym oraz dobrze pielęgnowane stado 
podstawowe to tylko niektóre z zalet 
tej bażantarni. 

Inicjatorem hodowli był pan 
Ireneusz Trąbski, który pierwsze 
doświadczenia zbierał, utrzymując 
rozmaite gatunki papug i innej 
drobnej egzotyki. Pierwsze sukcesy 

hodowlane, a także ciekawość w 
stosunku do innych gatunków 
motywowały założyciela hodowli 
do powiększania kolekcji i budo-
wania nowych wolier. Obserwując 
zapał ojca, syn Tomasz już we 
wczesnych latach młodzieńczych 
poznał to uczucie, które jest bliskie 
wszystkim hodowcom, i poszedł 
w ślady swojego taty. W kolejnych 
latach miał miejsce dynamiczny 
rozwój hodowli. W wolierach pań-
stwa Trąbskich można było podzi-
wiać coraz rzadsze i trudniejsze w 
pielęgnacji gatunki. Rok 2003 był 

w porównaniu do 2015 roku  dzia-
łała zdecydowanie szybciej. Również 
ustawianie ptaków oraz uzupełnianie 
kart o dane personalne oraz CIH-y 
nastąpiło sprawniej. Niestety, błędy 
leżą w ludzkiej naturze – nam też nie 
udało się przy tym uniknąć pomyłek, 
co skutkowało niewłaściwym opisem 
karty i przekłamaniami w katalogu. Za 
co serdecznie wszystkich hodowców 
przepraszamy.

W trakcie tegorocznych Mistrzostw 
staraliśmy się zaprezentować Państwu 
nowe pomysły. Odbył się również 
konkurs plastyczny dla dzieci. Dziesięć 
z  zaprezentowanych prac wyróżniono 
pamiątkowymi dyplomami, nagrodami 
rzeczowymi oraz pucharami. Konkurs 
oprócz artystycznych walorów miał 
jeszcze jedną zaletę: zachęcił okoliczne 
szkoły do odwiedzenia naszej wystawy. 
Zaowocowało to licznymi grupami 
dzieci i młodzieży, oczywiście pod 
czujnym okiem wychowawców. Dzieci, 
zwłaszcza te najmłodsze zadawały 
wiele pytań i nasza Sekcja ds. komu-
nikacji społecznej musiała się mocno 
„nagimnastykować”, aby  udzielić im 
satysfakcjonujących odpowiedzi. Mamy 
nadzieję, że przynajmniej kilkoro z tych 
dzieci wróciło na wystawę z rodzicami, 
aby namówić ich na zakup swojego 
pierwszego ptaszka i rozpocząć swoją 
niesamowitą przygodę.

Kolejnym ważnym punktem było 
uszczelnienie systemu opłat za udział 
w giełdzie. Obawy nasze, że hodowcy 
nie będą chcieli płacić okazały się 
być mocno na wyrost. Nasi hodowcy 
mile nas zaskoczyli i praktycznie bez 
wyjątków uiścili wymaganą opłatę. 
Między innymi dzięki temu, że wśród 
giełdowiczów co jakiś czas krążyła 
osoba oznakowana plakietką „Obsługa 
giełdy” na giełdzie panował porządek, 
obyło się bez większych incydentów 
zakłócających porządek co pozytywnie 
wpłynęło na ocenę giełdy nie tylko 
przez osoby postronne, ale również 
przez samych hodowców. 

Jak co roku w trakcie Mistrzostw 
staraliśmy się zapewnić Państwu pre-
zentację możliwie szerokiej gamy 
akcesoriów, karm, suplementów oraz 
literatury fachowej, tak niezbędnych w 
hodowli ptaków. W tym roku posze-
rzyliśmy prezentowany asortyment o 
kolejną polską fi rmę Profeed exotic.

Z powodu zaplanowanego na 
sobotę Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Delegatów, Rada Federacji 
zdecydowała, że na niedzielę przenie-
siono najbardziej chyba wyczekiwany 
moment dla nas wszystkich: nagro-
dzenie utytułowanych hodowców. Ten 
punkt programu przebiegł sprawnie 
i bez zakłóceń. Wyróżniono Kolegę 
Wiesława Rozynka, który zdobył 
najwięcej, bo aż 19 czołowych miejsc 
oraz Kolegę Mateusza Chłapek  za uzy-
skanie wyniku 372 punktów w klasie 
kanarki żółte nieintensywne. Wraz z 
tytułem wymienieni hodowcy otrzy-
mali puchary pamiątkowe, ufundowane 
przez Pana Roberta Sobeckiego. Panu 
Robertowi serdecznie dziękujemy za 
inicjatywę.

Jesteśmy zaniepokojeni malejącą 
liczbą hodowców biorących udział 
w Ornitologicznych Mistrzostwach 
Polski. Mamy nadzieję, że rosnący w 
naszym mniemaniu poziom imprezy 
spowoduje, że coraz więcej naszych 
Kolegów i Koleżanek zdecyduje się na 
zaprezentowanie swoich ptaków, aby 
konkurować o tytuł Mistrza Polski. 
Przecież to właśnie Mistrzostwa Polski 
są ukoronowaniem naszej całorocznej  
pracy.

Zdajemy sobie sprawę, że 79 Orni-
tologiczne Mistrzostwa Polski nie były 
idealne. Jest jeszcze wiele niedociągnięć, 
które wymagają korekty. Liczymy jed-
nak na wyrozumiałość oraz wsparcie 
zarówno merytoryczne, jak również 
– czy może zwłaszcza – bezpośrednie 
zaangażowanie wszystkich Stowarzy-
szeń zrzeszonych w Polskiej Federacji 
Ornitologicznej. Za nasze błędy wszyst-
kich serdecznie przepraszamy. Zapew-
niamy niniejszym, że Rada Federacji 
cały czas pracuje nad podniesieniem 
poziomu Ornitologicznych Mistrzostw 
Polski. Mamy nadzieję, że kolejne, jubi-
leuszowe 80 Mistrzostwa dorównają 
zachodnim standardom i będą wielkim 
świętem dla nas wszystkich.

Rada Federacji oraz Sekcja 
do spraw komunikacji społecznej

przełomowy dla hodowli. Profil 
został przekierowany na gatunki z 
rodziny kurowatych. W ptaszarni 
można było podziwiać coraz licz-
niejsze bażanty, zarówno te, które 
należą do gatunków polecanych dla 
doświadczonych hodowców, jak 
również te, które są mniej wyma-
gające, ale urzekają swym pięknem. 
Pierwsze sukcesy były napędem do 
powiększania hodowli. W kolejnych 
latach kolekcja została rozszerzona 
o nowe gatunki nie tylko bażantów 
czy papug, ale także kuropatw i 
przepiórów. Przepióry wirginijskie, 
kalifornijskie góropatwy skalne, 
czerwone i czarnogardłe – to tylko 
niektóre gatunki z tej rodziny, które 

u państwa Trąbskich regularnie 
się rozmnażały. Podobne sukcesy 
reprodukcyjne hodowla notowała 
w przypadku kiśćców ognistych, 
wieloszponów oraz trzech hodow-
lanych gatunków uszaków. Dodat-
kowym atutem hodowli jest dbałość 
o utrzymywanie ptaków w czystości 
gatunkowej i podgatunkowej. Naj-
lepszym tego dowodem są utrzy-
mywane przez państwa Trąbskich 
tragopany modrolice oraz bażanty 

złociste, pochodzące z czystoga-
tunkowych linii genetycznych, nad 
którymi patronat honorowy objęło 
The World Phesant Associa-
tion. Warto dodać, że wymienione 
gatunki są jednymi z pierwszych 
w kraju posiadających stosowne 
dokumenty. 

Najlepszym dowodem prze-
konującym o wysokim poziomie 
hodowli będzie zobaczenie tej 
kolekcji na własne oczy.
Serdecznie do tego namawiam.

Z ukłonami
Karol Sepielak

 

 „Nowoczesne akwarium. Roz-
wiązania. Trendy. Style” – nowa 
książka o akwarystyce już 
wkrótce w sprzedaży!

Już w lutym na rynku pojawi  się nowa 
książka o akwarystyce autorstwa dra 
Pawła Zarzyńskiego przygotowana 
przez Wydawnictwo Naukowe PWN 
we współpracy z fi rmą AQUAEL! 
„Nowoczesne akwarium. Rozwiąza-
nia. Trendy. Style” to jedyny w swoim 
rodzaju przewodnik pozwalający na 
dołączenie do grona akwarystów 
i rozpoczęcie nowej, fascynującej 
przygody jaką jest obcowanie z nie-
zwykłymi mieszkańcami podwodnego 
świata. Skierowany jest do każdego, 
kto szuka nowego, pasjonującego 
hobby, które postawiłoby przed nim 
ciekawe, ambitne wymagania, oraz 
do wszystkich, którzy mają ciężką, 
stresującą pracę i rozglądają się za 
czymś, co byłoby odskocznią od niej 
i pomogło ukoić skołatane nerwy. 
Dzięki niej można będzie przekonać 

się, że założenie akwarium nie jest 
trudne i z pewnością każdy sobie z 
tym poradzi. Książka wyjaśnia rów-
nież, że jego pielęgnacja nie wymaga 
szczególnych umiejętności i zabiera 
tylko kilka minut dziennie. Co więcej 
czynności te ułatwiają nowoczesne 
urządzenia techniczne, dzięki którym 
zbiornik z rybami staje się praktycznie 
bezobsługowy.
Współczesna akwarystyka jest bardzo 
zróżnicowana i daje wiele możliwości 
aranżacyjnych. Książka wyjaśnia, co 
to jest ryuboku, mizube, iwagumi, 
ragwork, co oznacza pojęcie „czar-
nych wód” i jak tłumaczy się japońskie 
słowa wabi kusa.
Dzięki nowej publikacji w prosty 
sposób można dołączyć do grona 
akwarystów i uczynić krok ku nowej, 
fascynującej przygodzie. Dlatego 
powinna ona znaleźć się w biblio-
teczce każdego początkującego 
akwarysty i nie tylko!
Wydawnictwo Naukowe PWN, 258 
stron, ponad 450 fotografi i, oprawa 
twarda. Do kupienia w księgarniach 
stacjonarnych i internetowych już od 
połowy lutego!

Zapraszamy!

Od lewej Ireneusz Trąbski, syn Tomasz Trąbski

Tragopan modrolicy (T.temminckii), pot. „tyminek”

Woliery dla bażantów

79 Ornitologiczne
Mistrzostwa Polski


