Raport z COM marzec 2013

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA EKSPERTÓW SKECJI G

Cassino (I) 8-9.03.2013

Spotkanie odbyło się jako kontynuacja spotkań w Almerii (Hiszpania) 19.01.2012 oraz St Pierre
des Corps (Francja) 16-17.05.2012.

Uczestnicy z Belgii, Francji, Włoch, Szwajcarii oraz • OMJ: Gino Cortese, członek OMJ
odpowiedzialny za sekcję G Przewodniczący sesji: Alessandro Paparella.

Przebieg spotkania:

- Analiza pracy wykonanej na podstawie dyrektyw ekspertów w Almerii (Hiszpania) oraz St
Pierre des Corps (Francja).

- Możliwe korekty zaprezentowanej pracy.
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- Sprawdzenie (ponowne przeczytanie) standardów.

- Decyzja o terminie wprowadzenia modyfikacji.

- Pozostałe sprawy.

Organizacja pracy w sobotę 9.03.2013.

- Spostrzeżenia dotyczące dotychczasowych standardów.

- Weryfikacja fotografii.

- Standardy dla trznadli, kosów, szpaków, Włoski Wróbel,

Sroka błękitna, Dziwonia zwyczajna, zostaną zweryfikowane względem starych standardów i
zintegrowane.

- Praca nad odmianami owadożerców.

Spotkanie przerwane o godz. 21.15
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Spotkanie wznowione w sobotę 9.03.2013

Przyjęto standard dotyczące następujących odmian:

- Dunnock (Prunella modularis)-Pokrzywnica

- Nightingale (Luscinia megathynchos)-Słowik rdzawy

- Robin (Erithacus rubecula)-Rudzik

- Black Redstart (Phoenicurus ochruros)-Kopciuszek zwyczajny

- Common Redstart (Phoenicurus-phoenicurus)-Pleszka zwyczajna

- Bearded Reedling (Panurus biarmicus)-Wąsatka

- Long Tailed Tit (Aegithalos caudatus)-Raniuszek zwyczajny

- Azure Tit (Cyanistes cyanus)-Sikora lazurowa

- Blue Tit (Cyanistes caeruleus)-Modraszka zwyczajna
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- Great Tit (Parus major)-Bogatka zwyczajna

Belgia zaproponowała następujący podział:

- Rodzaje G1 21/22 Zięba zwyczajna-(Fringilla coelebs) i
Jer- (Fringilla montifringilla) podzielone na dwa różne rodzaje.

- Rodzaje G1 25/26 Grubodziób zwyczajny-(Coccothrautes coccothrautes) i Gros
Łuskowiec-(Pinicola enucleator)

- Rodzaje G1 33/34 Starlings (Common i Spotless) (Szpak zwyczajny I Szpak jednobarwny),
Pasterz (Pastor roseus) oraz Jemiołuszka zwyczajna (Bombycilla garrulous)

oraz stworzenie następującej kategorii europejskich owadożerców:

- Pliszkowate (Wagtails) w grupie oraz pojedyncze osobniki

- Pokrzewkowate (Warblers) w grupie oraz pojedyncze osobniki

- Płochacze(Płochacz pokrzywnica) i Sittides (Kowalik) w grupie oraz pojedyncze osobniki

- Saxicoline (Drozd wędrowny, Podróżniczek), Słowik rubinowy, Kląskawka zwyczajna , etc) w
grupie oraz pojedyncze osobniki
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- Sikory i spokrewnione gatunki (Tits) w grupie oraz pojedyncze osobniki

- Muchołówkowate (Blackbirds), Sylvioid (Warblers) w grupie oraz pojedyncze osobniki

Propozycje Belgii dotyczące sekcji G2

Dotyczy mutacji i osobników zmutowanych:

- Pobranie koloru

- Zmniejszenie

- Wzmocnienie czynnika przemieszczenia oraz struktury

- Nieobecność pigment lub dwóch mutacji połączonych (izabela, brązowo-pastelowy itp.)

- Nieznane mutacje

Uczestnicy uznali, że ta propozycja jest bardzo dobra, co do zasady ale potrzebuje ulepszenia.

Propozycje Włoch:
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- Zmiana nazwy Agat Pastel Greenfinch (Carduelis chloris)-Dzwoniec na «maskowana lub
aminetowa» ponieważ nie jest to kombinacja mutacji ale nowa mutacja, podobnie jak Goldfinch.

- Możliwe jest połączenie mutacji pastelowej europejskiego Siskin (Carduelis spinus)-Czyż z
innymi mutacjami.

Aby uszczegółowić G1 23/24, sugerujemy co następuje: Himalayan Crossbill (Loxia luzoniensis)
(Sekcja F2, ponieważ jest to ptak egzotyczny).

Nie podjęto żadnych decyzji we względu niską frekwencję wśród ekspertów. Podjęcie
decyzji przesunięto na kolejne spotkanie, które odbędzie się w późniejszym terminie w
tym samym roku.

W sekcji G2: przyjęte zostaną zmiany nazw zgodnie z nowymi standardami oraz modyfikacjami,
o których zadecydowano wcześniej.

- G2 7/8 Goldfinch, dodano «lutino i aminet.»

- G2 15/16 European Greenfinch dodano «lutino»

- G2 27/28 Redpoll zmieniono agatowy na «pastelowy»
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- G2 29/30 Redpoll zmieniono izabela na «brązowo-pastelowy»

- G2 31/12 Dark Redpoll zmieniono pastelowy na perłowy.

- G2 39/40 Bullfinch dodano «topazowy»

- G2 55/56 Domestic Sparrow dodano «ino»
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