
               Pierwsza w Polsce 
możliwość legalnego zakupu orlich piór 

Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu, za zezwoleniem RDOŚ w Poznaniu, oferuje do sprzedaży 

rzadkie pióra orła przedniego oraz bielika w kilku kategoriach. Można je wykorzystać do zdobienia 

kapeluszy góralskich, czapek szlacheckich, skrzydeł husarskich, pióropuszy indiańskich, czy też do 

celów kolekcjonerskich. Pióra pochodzą wyłącznie od osobników utrzymywanych w Stacji w celach 

hodowlanych lub rehabilitacji, które wyrzucają je w naturalnym procesie pierzenia. Niniejsza oferta  

jest pierwszą w Polsce możliwością legalnego nabycia rzadkich i cennych piór dla 

zainteresowanych osób lub środowisk. Natomiast środki uzyskane z tego tytułu będą stanowiły 

częściową rekompensatę dotychczasowego utrzymania ośrodka rehabilitacji i hodowli, który Stacja 

utrzymywała na własny koszt przez 40 lat. Cena piór obejmuje podatek VAT (wystawiamy faktury) i 

koszty wysyłki, którą będziemy realizować w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia i wpłaty. Przed 

złożeniem zamówienia prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z kategoriami i cenami piór. Ilość 

piór ograniczona, a sprzedaż w każdej kategorii zaczyna się od najdłuższych. Zamówienia 

wyłącznie na formularzu, który można pobrać na stronie:  www.czempin.pzlow.pl 

1a – pióra długości 35-45cm, które ze względu na naturalne wygięcie nadają się szczególnie do kapeluszy góralskich.
1b – pióra długości 35-45cm, nadające się innych celów, dla których naturalne wygięcie niema znaczenia.
1c – krótkie pióra długości około 30cm do celów zdobniczych lub kolekcjonerskich - zamówienie min. 3 szt.

2a – pióra długości 40-50cm, które ze względu na naturalne wygięcie nadają się szczególnie do kapeluszy góralskich.
2b – pióra długości 30-40cm, które ze względu na naturalne wygięcie nadają się szczególnie do kapeluszy góralskich.
2c – pióra długości 40-50cm nadające się innych celów, dla których naturalne wygięcie niema znaczenia.
2d – pióra długości około 30cm do celów zdobniczych lub kolekcjonerskich - zamówienie min. 3 szt.
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