Amatorska Hodowla Ptactwa Ozdobnego
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Wysłane przez mlewandowska w czw., 2017-09-21 15:52
Wszystko zaczęło się jak to zwykle bywa przez przypadek. Pani Anna Roszewska od zasze uwielbiała
zwierzęta te z piórami, sierścią, łuskami- bez wyjątku, wszystkie. Przez zdecydowaną większość życia
zawsze jakiś milusiński jej towarzyszył, a hodowla ptactwa ozdobnego miała swój początek od konia.
Od konia? Tak, od konia! Córka p. Anny hodowała w tym czasie konia, dla którego po owies i siano
matka jeździła do wsi. W trakcie jednej z wizyt po "jadło" zaproponowano p. Annie kury, nierasowe,
takie z kurnika, jakich wiele na każdej wsi. Jak sama wspomina były to najpiękniejsze kury, bo
mieszanki wszystkich możliwych ras. Decyzji o stworzeniu kurnika towarzyszył pramatyzm tzn.
codziennie świeże jajka od kur z wolnego wybiegu. Pragmatyczne podejście szybko przeordziło się w
prawdziwe umiłowanie tych skrzydlatych osobników. I tak powstawały już kolejne kurniku ale tym
razem z wybranymi i skrupulatnie wyselekcjonowanymi rasami równiez egzotycznymi. Właścicielka
już mocno rozbudowanej hodowli pierzastych przyjaciół stała się prawdziwą znawczynią kur i ptactwa.
Studiowała stare i nowe księgi dotyczące hodowli, sposobu żywienia, czerpała wiedzę ze wszystkich
istniejących źródeł, uzyskała uprawnienia sędziego. Sama często ze swoją nobliwą gromadką bierze
udział w międzynarodowych wystawach, na których ptaki uzyskują wysokie lokaty.
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Dziś w zagrodzie można zobaczyć ponad 20 ras kur pochodzących z całego świata, kaczki ozdobne,
pawie, gołębie w kilku rasach, a nawet kangury, strusie i pięknego psa rasy Landser, który pilnuje
porządku w obejściu.
Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu istnieje możliwość zwiedzania wyjątkowej hodowli wraz z
przewodnikiem, który opowie o zwierzętach, pochodzeniu, rozmnażaniu. Możliwy jest również dostęp
do biblioteki ze starymi książkami i czasopismami rolniczymi.
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