
ABC hodowcy

Me trycz ki pta ków
W ie lu ho dow ców ku pu jàc pta ki na ró˝ nych gie∏ dach,

nie wie do k∏ad nie ja ki jest wiek ku pio ne go pta ka.
Z ob ràcz ki mo ̋ e my do wie dzieç si´ tyl ko o je go ro ku uro -
dze nia, ale do k∏ad nej da ty nie zna my, a mo ̋ e to byç po -
czà tek lub ko niec ro ku. Ho dow ca przy st´ pu jàc do ko ja -
rze nia par l´ go wych po wi nien znaç do k∏ad ny wiek pta ka,
aby póê niej unik nàç nie uda nych l´ gów. Dla te go pro po nu -
j´ ho dow com sprze da jà cym pta ki, wy ko na nie od po wied -
nich me try czek. Na me trycz ce ta kiej po win ny znaj do waç
si´:

– da ne z ob ràcz ki pta ka (sym bol ho dow cy, nu mer ob -
ràcz ki, rok),

– do k∏ad na da ta l´ gu,
– da ne o ro dzi cach pta ka.
Da ne o ro dzi cach pta ka za po bie gnà ko ja rze niu pta ków

bli sko spo krew nio nych – przy za ku pie wi´k szej ilo Êci pta -
ków od jed ne go ho dow cy. My Êl´, ˝e war to roz pro pa go -
waç wÊród ho dow ców ta kie me trycz ki, bo na pew no u∏a -
twi to ku pu jà cym do bór od po wied nich par i po zwo li unik -
nàç przy krych nie spo dzia nek.
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