Raport z COM maj 2013

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA EKSPERTÓW Z SEKCJI
KANARKÓW KOLOROWYCH
(24-26 MAJ 2013 r)

Kraje uczestniczące w posiedzeniu: Belgia, Brazylia, Niemcy, Włochy, Francja,
Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Serbia oraz prezydent O.M.J. i
członek odpowiedzialny za sekcję D w O.M.J.

Po powitaniu przybyłych przedstawicieli z wyżej wymienionych państw, poruszono
zasadnicze punkty spotkania (propozycje z różnych krajów).

WNIOSEK Z BRAZYLII:

Prezentacja kanarka Czarnego i Brunatnego mutacji Opalowej w Mogno – propoz
ycja została przyjęta.

TEMATY I WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ FRANCUSKĄ FEDERACJĘ:
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1. Stosowanie standardu O.M.J. we wszystkich krajach członkowskich C.O.M.

2. Kolor tła klatki w odmianach kanarka melaninowego.

3. Maksymalna ocena w pozycji Lipochrom, przy ocenie kanarków melaninowych
(kiedy

barwa lipochrom jest idealna).

4. Rozjaśnienie, odbarwienie lub utrata pigmentu w odmianach melaniny.

5. Rysunek melaninowy na głowie ptaków-intensywnych.

6. Prążkowanie głowy, biały topaz.

7. Samiec mozaika żółty Phaeo (przestrzeganie standardu).

8. Wpływ czynnika optycznego na widzenie i ocenę ptaka.

2/7

Raport z COM maj 2013

9. Cechy barwy opalowej:

- zachowanie typowej cechy charakterystycznej –gdzie spód lotek i sterówek są
ciemniejsze

niż pióra góry,

- dokładne określenie w standardzie każdego rodzaju opala z efektem
optycznym.

10.Typ czarny i brązowy mutacji opalowej.

11. Wielkość kanarków kolorowych.

Propozycje z Francji zostały przyjęte w całości i standard w konsekwencji zostanie
zmieniony. Wielkość kanarka kolorowego pozostaje bez zmian.
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PROPOZYCJA Z HISZPANI:

Hiszpania złożyła wniosek o zmianę metod w ocenie ptaków.

Ta propozycja nie była zdobyła zainteresowania i została przesłana do O.M.J.

WNIOSEK Z PORTUGALII:

Wniosek dotyczył zastosowania oddzielnych klas dla samców i samic w
melaninie, klas mozaika.

Propozycja została częściowo przyjęta. Podjęto decyzję w celu zapewnienia dla
wszystkich klas –klasycznych odmian, ale w nowych kolorach. Włącznie wszystkie
pastele ,opale, szaroskrzydłe, satynety i agaty topazowe. Modyfikacja tych klas
będzie ważna na Wystawie Światowej w Bari.

PROPOZYCJA NIEMIEC:

Propozycja zmian w pozycji „wrażenie” w karcie ocen kanarków kolorowych.
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Propozycję przyjęto z kilkoma zmianami.

WNIOSEK Z WŁOCH:

1.

Zaakceptowanie kanarka mutacji Izabel Opal przez C.O.M.

Zostanie przygotowany standard z którym wszystkie kraje będą mogły się
zapoznać.

2.

Modyfikacja standardu, brązowy topaz - zaakceptowana.

WNIOSEK SZWAJCARII:
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1. Kontrola ptaków przed oceną - ta propozycja została przesłana do C.O.M. pon
ieważ nie jest w gestii O.M.J. Zebrani wyrazili poparcie dla wniosku.

2.

Bardziej rygorystyczne stosowanie najnowszych pozycji na karcie ocen.

Standardy oceniania zostaną zmodyfikowane i muszą być stosowane w
hodowlach w 2014r.

WNIOSEK Z HOLANDII:

1. Zaproponowano aby zmiany zastosowane w standardzie sekcji D były
stosowane w

następnym sezonie - zaakceptowano.

2. Zaproponowano, aby termin „ziemisty kolor” w białych kanarkach był
zastąpiony słowem
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„lipochromowy”- zaakceptowano.

3. Zaproponowano wprowadzenie w standardzie dla rasy agat, że prążki muszą
rozpocząć się

od nasady dzioba - stosowane.

4. Zaproponowano zmodyfikowanie procedury uznania nowych mutacji- zapisy
zostaną

przemyślane i przetworzone przez O.M.J.

Przewodniczący O.M.J. przedstawił projekt uchwały biorący pod uwagę wszystkie
międzynarodowe wnioski. Najciekawsze propozycje wysunięto z Brazylii, Niemiec,
Francji, Portugalii, Hiszpanii i Szwajcarii, co do innych nie był przekonany. Projekt
zostanie przedstawiony na spotkaniu C.O.M. / O.M.J. Standardy zostały
omówione w całości i wszystkie zmiany, które zaakceptowano podczas spotkania
będą niezwłocznie wprowadzone do stosowania. Zaakceptowany został standard
dla razy izabel – topaz. W sprawie rasy izabel - kobalt decyzja będzie podjęta na
kolejnym technicznym spotkaniu w 2014r. Zmiany w klasach sekcji D pojawią się
w kolejnej publikacji Les Nouvelles.
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