Wytyczne dotyczące prezentowania
gołębi na targach
1. Na targach można prezentować jedynie zdrowe gołębie w dobrej kondycji ogólnej.
2. Do wystawiania dopuszczone są tylko gołębie posiadające udokumentowane, odpowiednie
szczepienia przeciwko paramyksowirozie gołębi.
		
Na zaświadczeniu o szczepieniu muszą znajdować się następujące dane:
		Nazwisko i adres hodowcy gołębia
		Zaświadczenie o szczepieniu całego inwentarza
		Data szczepienia
		Oznaczenie i nazwa szczepionki
		Pieczątka lecznicy i podpis lekarza weterynarii wykonującego szczepienie
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3. Potwierdzenia szczepienia należy przesłać w odpowiednim terminie przed imprezą do firmy
BIW Kreutzfeldt GmbH.
Ostateczny termin przysyłania: 15.10.2021
4. Klatki wystawowe muszą mieć minimalną szerokość, głębokość i wysokość wynoszącą 35 cm.
5. Tylna ścianka klatki musi zapewniać ochronę przed widokiem (np. tylna ścianka z drewna,
zabezpieczenie przed zaglądaniem wykonane z papy lub drewna, ustawienie klatek przy ścianie).
Objaśnienie: Poprzez stworzenie gołębiom możliwości schronienia się w klatce, łagodzi się ich stres
związany z nieustanną prezentacją i obserwacją ptaków ze wszystkich stron.
6. Pręty w klatkach muszą przebiegać pionowo.
		
Objaśnienie: Na poziomych prętach gołębie mogą się klinować i uszkadzać sobie pióra ogonowe.
7. Dno klatki musi być pokryte następującym materiałem:
		karton falisty lub
		bezpyłowy żwirek o właściwościach chłonnych (wióry drewniane są niedopuszczalne) lub
		siatka druciana, jeśli nie posiada ostrych krawędzi, a pręty siatki są na tyle grube, aby ptaki nie mogły
się zranić. Wielkość oczek musi być tak dobrana, aby gołębie nie mogły przez nie przekładać nóg.
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8. Klatki należy ustawiać na wysokości co najmniej 70 cm nad podłogą.
Objaśnienie: Osoby zainteresowane zakupem powinny zbliżać się do gołębi przede wszystkim z boku, a
nie z góry. Obserwacja z góry jest znacznie bardziej odczuwana przez gołębie jako zagrożenie niż w
przypadku podchodzenia do nich z boku.
9. W każdej klatce musi znajdować się naczynie z wodą i miska z karmą. Gołębie należy karmić
przynajmniej dwa razy dziennie. Świeża woda musi być stale dostępna.
10. W jednej klatce może znajdować tylko jeden gołąb. Wyjątek stanowią tylko hodowle grupowe w
wolierach.
11. Klatki i kosze transportowe z gołębiami muszą być ustawione w miejscach o niewielkim nasileniu ruchu (niedozwolone jest wystawianie ptaków w miejscach o dużym nasileniu ruchu w pobliżu wejść).
12. Niedozwolone jest oferowanie gołębi na sprzedaż w koszach transportowych. Jeśli oferowane na
sprzedaż gołębie muszą przebywać w koszach transportowych, wówczas każdemu gołębiowi należy
zapewnić powierzchnię podstawową o wielkości co najmniej 300 cm², a wnętrze kosza powinno być
zaciemnione z wyjątkiem czasu karmienia i pojenia. Kosze z gołębiami należy ustawić w spokojnym
miejscu. Muszą być zapewnione odpowiednie urządzenia do karmienia i pojenia gołębi. Zwierzęta
należy karmić i poić przynajmniej dwa razy dziennie.
13. Każdy sprzedawca gołębi ma obowiązek zapewnienia pojemników do sprzedaży w wymaganym
zakresie, aby sprzedane gołębie mogły być transportowane przez kupującego w odpowiednich warunkach.
Podstawę ww. wytycznych stanowią zarządzenia burmistrza miasta Kassel – Staatliches Amt für
Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Państwowy Urząd Kontroli Produktów
Spożywczych, Ochrony Zwierząt i Weterynarii). Zostały one uzgodnione z lekarzami weterynarii,
zajmującymi się głównie zdrowiem gołębi.

