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Kolejnym krokiem w hodowli 
było pozyskanie tragopanów tymin-
ków, których po dwóch latach miałem 
w swojej hodowli ponad 10 sztuk 
stada hodowlanego. W tym okresie 
zacząłem jeździć za granicę na różne 
giełdy i wystawy oraz odwiedzałem 
zagranicznych hodowców. Chcia-
łem podglądnąć różne, nieznane mi 
metody hodowlane, wciąż szukałem 
ulepszeń i różnych nowych rozwiązań 
w hodowli jak i nowych kontaktów w 
pozyskiwaniu ptaków. W tym czasie 
też sprowadziłem do siebie pierw-
sze tragopany czerwone od Francy 
Hermansa oraz tragopany plamiste, 
które udało mi się po raz pierwszy 
rozmnożyć w 2008 roku.

Moje zagraniczne podboje odby-
wały się też do Petra Kooya, Gertha 
Voss`a w Holandii oraz Ludgera 
Bremehra w Niemczech oraz kilku 
innych hodowców w celu pozyski-
wania różnych gatunków ptaków 
wodnych, z których do dziś hoduję 
niektóre gatunki gęsi. Z zagranicy 
ściągałem też różne gatunki papug, z 
których do dziś prym u mnie wiedzie 
lorysa tęczowa jako jeden z bardzo 
ulubionych gatunków.

Z biegiem lat hodowlę swoją prze-
stawiałem na poszczególne rodziny 
ptaków i gatunki uszczuplając jedne, 
a kupując inne bowiem przeszedłem 
już prawie przez wszystkie możliwe 
gatunki bażantów, rasy kur ozdob-
nych, ptaków wodnych. Dzisiaj w 
swojej hodowli posiadam już tylko 3 
gatunki gęsi ozdobnych, 5 gatunków 
papug, 3 gatunki małych ptaków z 
drobnej egzotyki oraz 8 gatunków 
bażantów, w tym 3 gatunki tragopa-
nów. Niemniej jednak ptaków nadal 
jest sporo bo około stu sztuk.

Wszystkie ptaki udaje mi się syste-
matycznie rozmnażać, raz lepiej raz 
gorzej, ale narzekać nie można.

W zeszłym roku wstąpiłem do 
WPA Poland z czego jestem zado-
wolony, jednak rodzinne sprawy i 
obowiązki nie pozwoliły mi jeszcze 
na wspólne spotkania. W najbliższym 
czasie mam zamiar nabyć kiśćce 
annamskie z dokumentacją WPA oraz 
tragopany caboty.

Na dniach hodowlę swoją powięk-
szam też o słowiki chińskie i drozdy 
szama.

W opiece nad moimi podopiecz-
nymi pomaga mi żona Monika i syn 
Adrian oraz matka – w chwilach kiedy 
nie mogę tego osobiście zrobić”.

Myślę, że powyższe informacje 
są najlepszą zachętą do odwiedzenia 
tej hodowli. Ja ze swojej strony życzę 
dużo powodzenia w hodowli oraz 
tak owocnego rozwijania hodowli jak 
dotychczas. 

Kontakt e-mail: wanted_73@
o2.pl

Z hodowlanymi pozdrowieniami 
Karol Sepielak 
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Z cyklu:
hodowle zrzeszone w WPA
W tym numerze f&f mam przy-

jemność przedstawić kolejnego 
członka polskiego oddziału WPA 
– Jacka Zaborowskiego. Z Jackiem 
znamy się już od kilku lat. Wspól-
nie wymieniamy się ptakami oraz 

doświadczeniami. Stąd jest mi bardzo 
miło, że wstąpił do naszego oddziału. 
Posiada bowiem ładną kolekcję pta-
ków ozdobnych tj. bażantów, papug 
czy drobiu wodnego. Od kilku lat 
prowadzi jedno z najczęściej odwie-
dzanych for internetowych o tematyce 
szeroko pojętych ptaków ozdobnych 
– AVIORNIS. Można tam znaleźć 
wiele ciekawych informacji o tych 
ptakach oraz poznać wielu hodowców 
i miłośników.

Sam Jacek o sobie pisze tak: 
„Nazywam się Jacek Zaborowski, 
mieszkam w woj. pomorskim. Z pta-
kami obcuję praktycznie od młodzień-
czych lat, wówczas to, jakie pierwsze 
swoje ptaki posiadałem małe gatunki 
papug. Całkowicie amatorska przy-

goda trwała, aż do momentu pójścia 
do wojska, po zakończeniu służby 
wojskowej postanowiłem pójść krok 
dalej. Hodowlę swoją rozwinąłem do 
sporej ilości papug głownie australij-
skich gatunków jak i drobnej egzo-

tyki. Jako pierwsze bażanty w mojej 
hodowli pojawiły się bażanty łowne 
i bażanty złociste, które otrzymałem 
od znajomego.

Po pewnym okresie postanowiłem 
posiadać ich więcej. Zacząłem przeglą-
dać różne czasopisma by jak najwięcej 
się dowiedzieć, wówczas też hodowlę 
swoją systematycznie powiększałem. 
Na początku o tańsze gatunki jak: 
kisciec srebrzysty, nepalski, bażant kró-
lewski czy diamentowy. Hodowałem 
też kilka różnych ras kur ozdobnych, 
ale z nimi moja przygoda zakończyła 
się dość szybko - przechodząc w 
zainteresowanie ptakami blaszkodzio-
bymi (różne gatunki kaczek i gęsi). Na 
przestrzeni kilku lat budowałem nowe 
pomieszczenia hodowlane i dokupo-
wałem kolejne gatunki bażantów jak: 
kisćce ogniste, mikado, swinhoe, elioty, 
humeo, uszaki siwe, brunatne i białe 
– wszystkie z tych ptaków udało mi 
się doprowadzić do zniesienia jaj. Nie 
rozmnożyłem tylko uszaków białych i 
kiśćca ognistego.

witych dyskowców z wód Ameryki 
Południowej, różnokolorowych 
krewetek czy pielęgnic… które żyją 
przyjaźnie z innymi rybami. W 
trakcie pokazów terrarystycznych 
uczestnicy wystawy poznają fascy-
nujący świat gadów, w tym przyja-
znych agam z Australii. Natomiast 
pokazy ptaków obejmują zarówno 
prezentację ptaków egzotycznych, 
jak i kilkudziesięciu gatunków 
ptaków drapieżnych, jak sokół czy 
orzeł. Dodatkowym urozmaice-
niem agendy będzie pokaz świnek 
morskich 16 ras, uroczych lotopała-

nek karłowatych czy afrykańskich 
jeży pigmejskich.

Pomysł zrealizowania projektu 
ZooWeekend zrodził się sponta-
nicznie. Chcieliśmy stworzyć inicja-
tywę na tyle interesującą, aby całe 
rodziny mogły ten weekend spędzić 
wspólnie w otoczeniu przyrody. 
Ponad 20-letnie doświadczenie w 
branży zoologicznej w połączeniu 
z pasją, dały początek wystawie 
zoologicznej połączonej ze współ-
pracą z ZOO, jakiej dotychczas 
nikt w Europie nie zorganizował. 
Zatem zapraszamy do udziału 
zgodnie z myślą, która nam przy-
świeca - „Wyłącz telewizor, zabierz 
rodzinę na ZooWeekend” – dodaje 
Stanisław Kaczorowski.

Oprócz waloru edukacyjnego 
wystawy ZooWeekend i możliwości 
pokazania dzieciom fascynują-
cego i różnorodnego świata fauny, 
podczas wydarzenia przewidziano 
liczne atrakcje dla najmłodszych.

Po więcej szczegółów zapra-
szamy na stronę www.zooweek-
end.pl oraz www.facebook.com/
zooweekend

Z poważaniem
Liwia Dudzińska-Maruszak
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TARGI, WYSTAWY, GIEŁDY

ZooWeekend
– największa ZOO wystawa w południowej
Polsce już 27-28 maja w Katowicach!

Z WIZYTĄ U HODOWCY

27-28 maja 2017 roku w Mię-
dzynarodowym Centrum Kon-
gresowym w Katowicach, Plac 
Sławika i Antalla 1 odbędzie się 
największa ZOO wystawa w połu-
dniowej Polsce – ZooWeekend.

To pierwsze, takie
wydarzenie na Śląsku.

Na łącznej powierzchni 3 000 
m2, zostaną zaprezentowane liczne 
gatunki zwierząt: od domowych, 
takich jak różnorodne rasy psów, 
kotów, po egzotyczne i drapieżne 
ptaki, rzadko spotykane ryby oraz 
gady.

Program wystawy, a także współ-
pracę ze Śląskim Ogrodem Zoolo-
gicznym zaplanowano w ten sposób, 
aby w jeden weekend fani przyrody 
mogli podziwiać okazy od najmniej-
szej rybki do najwyższej żyrafy. 
Uczestnicy ZooWeekendu w dniach 
27-28 maja br. za okazaniem biletu z 
ZooWeekend, będą mieli możliwość 
skorzystania z atrakcji w chorzow-
skim ZOO w promocyjnej cenie, 5 zł 
od osoby – tak o myśli przewodniej 
wystawy opowiada Stanisław Kaczo-
rowski, Organizator i pomysłodawca 
wydarzenia.

ZooWeekend obejmuje pokazy 
psów, kotów i ptaków oraz pokazy 
akwarystyczne i terrarystyczne. 
W ramach pokazów psów przewi-
dziano m.in.: pokaz psiego przed-
szkola, psa asystującego osobom 
niepełnosprawnym czy pokaz 
psich zaprzęgów w wykonaniu 
reprezentantów rasy północnej, 
wyglądem przypominających wilki. 
Z kolei pokaz kotów będzie okazją 
do podziwiania przez zwiedza-
jących przedstawicieli jednych 
z największych ras typu maine 
coon, pers, kot syberyjski czy kot 
brytyjski. Pokazy akwarystyczne 
zaplanowane podczas wydarzenia 
to prezentacje gatunków ryb z róż-
nych części świata, m.in.: niesamo-


