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Og∏oszenia Drobne

Papugi

SPRZEDAM

• Aleksandretty obro˝ne, rozelle bia∏olice
rubino, papugi czrwonoskrzyd∏e, rozelle
królewskie, tel. 0660439805.

• Amadyny wspania∏e, amadyny ostroster-
ne, odchów 2006 r., tel. 0663-69-55-37.

• Ara ararauna 2006 r., 
tel. (032) 737-54-27

• Barabanty, nimfy, lutino i aleksandretta
Êliwog∏owa, ptaki z wolier.
Tel. (065) 538-00-31, kom. 661-161-367

• Nimfa standard – samczyk z 2005 roku,
cena 25 z∏. Rafa∏ – okolice Jas∏a, tel. kom.
692-489-072.

• Papugi kozie, Êwiergotki, ∏àkówki, faliste
standard. Tel. 0502-06-05-32

• Papugi nimfy, ró˝ne kolory – cena 25 z∏.
Tel. 692-489-072, okolice Jas∏a.

• ˚ako kongijskie karmione r´cznie. M∏ode
z w∏asnej hodowli, posiadajà komplet do-
kumentów oraz obràczki rodowe. Tel.
0/503-154-694.

KUPI¢

• Papug´ liliank´ (ró˝owà) – samiczk´.
Tel. 054 283 39 04. 

• Samca nimfy, oswojonego lub m∏odego.
Tel. 606-784-425, W∏oc∏awek.

Inne ptaki egzotyczne

SPRZEDAM

• Amadyny wspania∏e, amadyny ostroster-
ne odchów 2006 r., tel. 663-695-537.

• Go∏àbki diamentowe, cukrówki niebie-
skie, odchów 2006 r. Wysy∏am pocztà.
Tel. 0601-98-81-57. ˚yrardów.

• Go∏´bie egzotyczne para l´gowa: go∏à-
bek zebrowany. Wysy∏am pocztà. Tel.
0/601-98-81-57. ˚yrardów.

• Go∏´bie egzotyczne: miedzianoskrzyd∏y
(1,1), bia∏omaskowy (1,0), miedzianokar-
ki (0,1), odchów 2006 r. Wysy∏am pocz-
tà. Tel. 0601-98-81-57, ˚yrardów.

• Go∏´bie egzotyczne: miedzianoskrzyd∏y
(2,2), zielonoskrzyd∏y (1,0), miedziano-
karki (0,1), odchów 2006 r. Wysy∏am

pocztà. Tel. 0601-98-81-57, ˚yrardów.
• Kanarki rasy k´dzierzawy padwaƒski, 

tel. 503342197.

KUPI¢

• Samiczk´ wróbla cytrynowego,
tel. 504970309.

• S∏owik chiƒski – kupí . Tel. (032) 221 512 53.

Go∏´bie ozdobne

SPRZEDAM

• Go∏´bie wysokiej klasy 5 par sroczka pol-
ska krótkodzioba z powodu choroby, bez
SMS. Tel. 0604-64-86-22, 043-825-58-83.

• Barwnog∏ówka królewiecka, mewka
chiƒska w 7 kolorach, bia∏e po∏tawskie,
królewskie. Tel. (076) 844-78-26.

• Budapeszteƒskie wysokolotne, tipplery
angielskie, go∏oszyjka rumuƒska, zamoj-
skie. Tel. (013) 431-82-61.

• Gile ró˝ne kolory, dragony. Tel. (017)
241-27-79, dzwoniç do godz. 20.00.

• Go∏´bie czarne rasy brodawczak polski,
tel. 0713570718, kom. 0663051333.

• Go∏´bie king, tiplery, zamojskie, bociany,
damasceƒskie, mooke, wysy∏am pocztà.
tel. (074) 832 91 29 woj. dolnoÊlàskie ce-
na od 20–40 z∏/szt.

• Go∏´bie rasy niemiecki wystawowy bia∏e
i ˝ó∏te, odchów 2006 r. Wysy∏am pocztà.
Tel. 0601-98-81-57, ˚yrardów.

• Go∏´bie rasy STAROPOLSKIE (m∏ode
2006 r.) ró˝ne kolory, tel. 661 287 508.

• Go∏´bie rasy Êlàski tarczowy, te˝ pocztà.
Tel. 0601-988-157. ˚yrardów.

• Go∏´bie: giant homery i standardy, kom.
0506 945 644 Gliwice.

• Kariery angielskie, gar∏acze koroniaste,
kingi, pawiki, kapucyny, strasery, bije uz-
beckie, wysy∏am. Tel. (032) 233-54-19.

• Kingi, damasceƒskie mooki. Tel. (074)
832-91-29, woj. dolnoÊlàskie.

• Koroniarz sercaty i barwnoogoniasty –
czerwone, tel. 016-6280688.

• Królewskie, mewka chiƒska, królewiec-
kie. Tel. 076-844-78-26.

• Loczki, lahory, koszua, ryÊ polski, straser,
niemiecki wystawowy, king.
Tel. kom. 0609-617-059.

• Loki, frankoƒski tarczowy, pawiki bia∏e
z czarnymi ogonami, go∏oszyjka rumuƒ-
ska. Tel. (013) 431-82-61.
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EURO-ELEKEURO-ELEKTRONIKTRONIK

PRODUKCJA INKUBATORÓW I KLUJNIKÓW
Strusie, kury, ba˝anty, przepiórki, kaczki, papugi i w´˝e

CENA od 900 z∏

Jerzy  Mrugasiewicz

•Wykonujemy inkubatory –
od 50 do ka˝dej iloÊci jaj

•Urzàdzeniami mo˝e
sterowaç komputer

•Mogà byç pó∏automatyczne
•Mo˝e byç obracanie jaj
r´czne

•Udzielamy gwarancji na rok
•Gwarantujemy serwis
urzàdzeƒ

EEUURROO--EELLEEKKTTRROONNIIKK
Jerzy Mrugasiewicz, 

Przygoƒ – Przylesie 23
95-082 Dobroƒ

tel. +48 602 292 415, 
fax +48 43 677 20 33

mrugasiewicz@euro-elektronik.com.pl

UWAGA!!!
Urzàdzen i a nasze j

produkcji sà w pe∏ni

zautomatyzowane
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• Olbrzym w´gierski, koszua, pawiki, ryÊ
polski ∏uskowany. Tel. (059) 858-31-05.

• Pawiki bia∏e. Tel. (069) 597-63-83.
• Rostowski czarny, litewski, tygrysowaty,

czilik, kriukowski bia∏y, rostowski ∏ab´dê.
Tel. 071-311-76-40, 0502-378-355.

• Sprzedam krymki polskie 15 sztuk, czar-
ne i czerwone, 10 z∏ sztuka, du˝e ∏apcie,
tel. 054 2654607.

• Sroczki marchijskie czarne, czerwone,
niebieskie i ˝ó∏te, za pobraniem.
Tel. (058) 673-64-97.

• Stado budapesztaƒskich wysokolotnych,
w wi´kszoÊci na niebieskich wiankach,
dobrze latajà, trenowane, stado 35 szt.,
cena za ca∏oÊç 500 z∏; mam równie˝ kilka
zamojskich, jeÊli ktoÊ by∏by zaintereso-
wany, nakoni@wp.pl

KUPI¢

• Bia∏e buldogi park´ lub niebieskie nakra-
piane. WiadomoÊç pod nr tel. kom.
0515-457-801 (te˝ sms i mms). 

• Brodawczaki polskie: ˝ó∏te, bia∏e, grochy,
czarne, czerwone. Oferty ze zdj´cia-
mi prosz´ przesy∏aç na mój e-mail: 
pw.papugi@vp.pl.

• Par´ blondynetów, satynetów lub blu-
etów wysokiej klasy, luxik88@tlen.pl.

Go∏´bie pocztowe

SPRZEDAM

• Meullemansy rozp∏odowe, likwidacja sta-
da, by∏y lotowane do 600 km. 
Tel. kom. 0501-930-733

• Par´ DV siwe 2006 r., CZ siwy 2005 r. –
40z∏/szt., tel. 503 973 100.

• Sprzedam pocztowe za niewielkà kwot´
10z∏/szt., moje gg 9320097.

Kury i inny drób ozdobny

SPRZEDAM

• Araukany, czubatki i bia∏oczuby w kolo-
rach, w tym bursztynowe i inne, braban-
ty. Tel. (041) 395-90-06.

• Ba˝anty – nepalski, limetta, diament
czerwony, bananowy, mongolski, 
królewski, uszak bràzowy, swinhoe. 
Tel. (059) 858-31-05.

• Ba˝anty ogniste, tragopany, uszaki bia∏e,
drzewice i inne kaczki i ba˝anty.
Tel. kom. 0504-008-332.

• Ba˝anty ogniste, tragopany, uszaki bia∏e.
Wi´cej informacji o tych ptakach na mo-
jej stronie internetowej:

www.tragopan.pl, tel. kom. 05040083332.
• Ba˝anty uszaki brunatne, elliot doros∏e

i m∏ode, swinhoe, humeo, nepalskie.
Tel. 0692-66-17-48.

• Ba˝anty z∏ociste (1,3), 06 r. – 40 z∏ sztu-
ka. Tel. (062) 741 45 60, 695 620 032.

• Ba˝anty, kury ozdobne, przepiórki, pa-
wie, go∏´bie. Tel. (062) 740-81-10.

• Ba˝anty srebrne, z∏ote, bananowe, usza-
ki, królewskie, kury silki, holenderki, czu-
batki, orpingtony, przepióry kalifornijskie,
kaczki, cukrówki. Tel. 062-722-91-76,
Krotoszyn.

• Bia∏oczub polski kura, g´si garbonose 
po championach z Czech, ba˝anty 
obro˝ne (1,2), kaczki mandarynki, ka-
rolinki zamieni´ na bia∏à pawic´. 
Tel. (074) 832-91-29.

• Bia∏oczuby: niebieski, czerwony, ˝ó∏ty.
Tel. (062) 741-37-28.

• Brahma gronostajowa. 
Tel. (059) 858-31-05

• Brodacze antwerpskie, cena 20z∏/szt.
www.rancho.pl, tel. 0957513983.

• G´si ∏ab´dziowate szare (4,7), karolinki
(0,3), mandarynki (0,3), silka (1,0), bia∏o-
czub polski (0,1), feniks z∏oty (1,0). cena
od 20–80 z∏. tel. (074) 832-91-29 woj.
dolnoÊlàskie. Ba˝anty ∏owne (1,2) wyÊl´
pocztà.

• G´Ê drzewica, rdzawoszyja, he∏miatka,
uszak siwy, temminki, humeo, swinhoe.
Tel. (032) 455-04-43.

Pokarm renomowanych firm zagranicznych 
z Niemiec, Holandii i Belgii

dla reniferów, antylop, ˝urawi
oraz kaczek, g´si ozdobnych, pawi i ba˝antów

DETAL I HURT (faktury VAT)

Ponadto: renifery, daniele, antylopy i kilkanaÊcie
gatunków kaczek, g´si, ba˝antów 

oraz pawie jawajskie.

WSZYSTKIE ZWIERZ¢TA Z PE¸NÑ DOKUMENTACJÑ CITES

Tel. 0 502 490 319, 077/464 52 70

PRZYCHODNIA DLA ZWIERZÑT 

„SALVET”
ul. Kosiarzy 14,

ul. Ratuszowa 1/3
02-953 Warszawa-Wilanów

tel. (0-22) 842 95 06
czynna 11.00-20.00

diagnostyka i leczenie chorób ptaków
i innych zwierzàt.

www.salvet.com.pl
salvet@salvet.com.pl

RAMKI, SIODE¸KA, KOSZE,
KARMNIKI, KOMPLETNE CELE,

REGA¸Y WYPOCZYNKOWE
i inne akcesoria do hodowli go∏´bi

Ceny producenta

Grzegorz Janusiewicz
ul. Kolejowa 28

34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Tel. (033) 876-66-62

SPECJALISTYCZNA HODOWLA 
KUR RASY KOCHIN MINIATURA

posiada w sprzeda˝y kury 
w 10 odmianach kolorystycznych.

Zamówione kury wysy∏amy pocztà.
Tel. (0-54) 236-50-60 po godz. 21.00.
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• Kaczki biegusy, g´si g´gawy z 2005 r. kury:
orpingtony, kochiny miniaturowe, olbrzy-
my. Tel. 062-741-37-28.

• Kaczki hotentoty, srebrzanki, cyraneczki
z∏ote, tel. 0343282522.

• Kaczki mandarynki. Tel. (076) 870-14-38.
• Kaczki, g´si, ba˝anty ro˝nego typu, 

tel. 693 40 20 80.
• Koguty kochin miniatura i czubatki wiel-

b∏àdziej od 20 z∏. Tel. 606-784-425, W∏o-
c∏awek.

• Kury i koguty w∏oszki srebrnej, joko-
hamy, kaczki mandarynki sprzedam.
Tel. (074) 852 60 11.

• M∏ode ba˝anty elliot, swinhoe, mikado,
uszak pstry, nepalski, bia∏oczuby. 
Tel. 032-45-43-046 lub 0888-892-148.

• M∏ode ba˝anty z∏ote i srebrne, naturalne
l´gi. Tel. 510-220-011, Luboƒ k/Poznania

• OlÊniak himalajski diamentowy, swinhoe,
mikado, nepalski, bia∏oczuby. 
Tel.(032) 454-30-46.

• OlÊniaki m∏ode oraz dwa samce wybar-
wione. Tel. 0607-04-25-15.

• OlÊniaki, tragopany, humeo, go∏´bie
oliwkowe miedzianoskrzyd∏e – 2005 r,
mandarynki, karolinki, kazarki rude (l´-
gowa). Tel. 604-803-923.

• Paw niebieski para 4 letnia, kogut 
feniks z∏ocisty. Wysy∏am pocztà, 
tel. 074-8329-129.

• Pawie b∏´kitne- cztero letnie stado kogut
+ dwie kury oraz tegoroczne m∏ode.
Wszystkie chodzà wolno po ogrodzie.
Tel. 0/503-154-694.

• Pawie czarnoskrzyd∏e 100 z∏, pawie szma-
ragdowe 250 z∏. Tel. (024) 264-33-01.

• Pawie niebieskie, kazarka rdzawa, man-
darynki kaczki tanio.

Tel. 032-419-51-74.

• Pawie 4-letnie para – chodzà po ogrodzie,
wyÊl´ pocztà. Tel. 074-832-91-29 (woj.
dolnoÊlàskie).

• Sprzedam koguty kochin miniatura i ko-
guty czubatki wielb∏àdziej.
Tel. 0606-78-44-25. W∏oc∏awek.

• Sprzedam kury hamburskie du˝e. 
Tel. (056) 688-62-38.

• Sprzedam kury o-shamo.
Tel. kom. 05041-130-155.

• Uszaki siwe m∏ode i doros∏e, królewskie,
nepalskie, diamentowe, zamieni´ na inny
drób ozdobny. Tel. 509-693-468.

KUPI¢

• Bia∏oczub niebieski, czerwony, ˝ó∏ty. 
Tel. 062-741-37-28.

• Kupi´ kury i koguta ras czubatka
polska, wyandotte, australopy, fryzyj-
skie, brabanckie, ch∏opskie, hamburskie
kremowo-z∏ote, su∏tany.
Tel. kom. 0600-152-184.

• Jestem zainteresowany kurami ozdobnymi
(prosz´ o cen´ za par´) KO-SHAMO,
NOWOCZESNY BOJOWIEC ANGIEL-
SKI, YAMATO GUNKEY, SUMATRA,
SHAMO. Tel. 0608-711-223.

• Kupi´ kury jokohamy bia∏e du˝e 
i marans znoszàce jajka o barwie 
skorupy ciemnoczerwono-bràzowej.
Tel. 061-28-74-556, wieczorem.

• Kurk´ niebieskà czubatki brodatej, 
jsuwarski@wp.pl.

• Pawic´ 2 letnià, ba˝anty: samca diameto-
wego lub kur´ królewskà, prosz´ o kon-
takt pod nr. telefonu 0/601775242.

Ró˝ne

• Kupi´ nr. 1/2006 r. pisma „Fauna i flora”.
Tel. (058) 624-45-54 po godz. 20.00,
kom. 0/607-219-337

• Kupi´ tanio ksià˝ki i pisma na temat pta-
ków i ryb. Piotr Ostrzycki,
87- 617 Bobrowniki, Pole 4.

• Sprzedam inkubator na 130 jaj ba˝an-
cich w pe∏ni zautomatyzowany z termo-
obiegiem.
Tel. 0691-812-300.

• Sprzedam kserokopi´ ksià˝ki pt. „Chów
Go∏´bi” napisanà we Lwowie w 1907 r.
Tel. 601-069-376.

Sprzedam 
NOWY INKUBATOR

w pe∏ni elektroniczny

pojemnoÊç:
– 3 pó∏ki (180 jaj – kura, 270 jaj

– ba˝ant, 370 jaj – przepiórka)

– szuflada klujnikowa

Cena 2800 z∏ + vat

kontakt: tel. 0 601 354 241

SKLEP WYSY¸KOWY
HURTOWNIA ZOOLOGICZNA
KANKAN - Wroc∏aw, Joanna Jeziorek
tel./fax. 071 354 36 98, 0601 57 38 18, 
w godz. 10.00-18.00

SPECJALIZUJEMY SI¢ W ASORTYMENCIE
DO CHOWU I HODOWLI PTAKÓW
EGZOTYCZNYCH:
Najlepsze europejskie karmy (Vadigran, CeDe, NatMin)
i wszelkie akcesoria. Kompletnà ofert´ wysy∏amy
hodowcom pocztà.

HODOWLA DU˚YCH PAPUG

Wykonane z wyskokiej jakoÊci tworzywa 
sztucznego, grawerowane laserem, 
charakteryzujà si´ odpornoÊcià na:
- promieniownie UV (ultrafiolet)
- temperatur´ (200oC)
- kwasy i ∏ugi
- Êcieranie
Dzi´ki wysokiej technologii produkcji,
wszystkie kanty obràczki sà zaokràglone
i absolutnie ogradowane. Pe∏na gama
rozmiarów - od 3 do 27 mm. pozwala
skierowaç naszà ofert´ do wszystkich
hodowców: ptaków ozdobnych,
go∏´bi rasowych i drobiu ozdobnego.

Zapraszamy do wspó∏pracy Zwiàzki i Stowarzyszenia

P.P.H.U. PIGEON
Import-export
tel. 071/357-20-24, 0-660 066 522

Obràczki wg standardu
Unii Europejskiej !!!

Obràczki wg standardu
Unii Europejskiej !!!
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