
Charakterystyka
Bażant ten należy do 

rzędu Galliformes (grzebią-
ce), podrodziny Phasiani-
nae (bażantowate) i rodzaju 
Lophura, którego jest jednym z 
9 przedstawicieli. Posiada dwa 
podgatunki (Johnsgard 1999):
• kiściec annamski (Lophu-

ra edwardsi) – podgatunek 
nominatywny,

• kiściec wietnamski 
(Lophura edwardsi hatin-
hensis).
Podgatunek nominatywny 

naukowo opisany w 1896 r. 
przez francuskiego przyrod-
nika Jeana-Frédérica Émila 
Oustaleta (1844-1905). Opis 
został stworzony na bazie czte-
rech spreparowanych okazów 
(trzech samców i jednej 
samicy), przesłanych przez 
ojca Jeana-Nicolasa Renauld 
(1839-1898) do Muzeum 
Historii Naturalnej w Pary-
żu w 1895 r. (Delacour 1997). 
Warto dodać, że w tamtych 
czasach były to jedyne na 
świecie spreparowane okazy 
tych ptaków. Nazwę gatun-
kową nadał im Oustalet, by 
upamiętnić Alphonsa Milna-
-Edwardsa (1835-1900), fran-
cuskiego zoologa, po którego 
śmierci Oustalet objął stano-
wisko przewodniczącego 
Towarzystwa Zoologicznego 
Francji. 

Natomiast kiściec wiet-
namski (Lophura edwardsi 
hatinhensis) został odkryty 
w 1964 r. przez wietnamskiego 
zoologa i profesora Uniwer-
sytetu Narodowego Wietna-
mu w Hanoi Pana Vo Quya 
(Sibley i in.1990). W następ-
nym roku został naukowo 
opisany przez odkrywcę (na 
podstawie wizerunku jednego 
samca). Początkowo błędnie 
uznany za odrębny gatunek, 
obecnie – za podgatunek kiść-
ca annamskiego.

Pierwszych przedstawi-
cieli tego gatunku przywiózł 
do Europy Jean Delacour 
(1890-1985), powracając 
z wyprawy do Wietnamu 
(Ciarpaglini i Hennache 

1995). Okazy te trafiły do 
Francji (Cleres) w 1924, 
1928 i 1930, Wielkiej Bryta-
nii w 1928 i Japonii w 1926 r. 
(Hennache, Randi i Lucchini 
2001). Łącznie importowa-
no 58 sztuk, w tym 9 samic. 

We wszystkich tych krajach 
już w rok po otrzymaniu 
ptaków odchowano młode. 
Prawdopodobnie Delacour 
nie był jedynym eksporte-
rem kiśćców Edwardsa poza 
granice Wietnamu. W 1936 

roku kilka sztuk wywiózł 
Walter Goodfellow (1866-
1953). Bardzo prawdopodob-
ne jest, że niewielka grupa 
tych ptaków trafiła do USA 
z żołnierzami powracają-
cymi z wojny w Wietnamie 
(Hennache, Randi i Lucchini 
2001).

Kiścce wietnamskie 
importowano do Euro-
py w 1996 roku trafiły do 
Cleres(Hennache 2012). Rok 
później uzyskano pierwsze 
pisklęte, które sukcesywnie 
przekazywano do kolejnych 
bażanciarni i ogrodów zoolo-
gicznych na terenie Europy-
(Hennache 2012). 

Cechy 
morfologiczne

Gatunek średniego ptaka. 
Wyróżnia się mocno zazna-
czonym dymorfizmem płcio-
wym. Samiec dorasta do 65 
cm (z czego 25 cm przypada 
na ogon) przy wadze 1 115 g 
(Hoyo i in. 1994). Długość 
skrzydła waha się od 220 do 
240 mm, ogona od 240 do 
260 mm, czub mierzy 30 mm, 
natomiast cieki 75 mm. Sami-
ca waży 1 050 g i dorasta do 58 
cm (Hoyo i in. 1994). Długość 
skrzydła waha się od 210 do 
220 mm, ogona od 200 do 220 
(Delacour 1977), czub ma 17,2 
mm, cieki 66,2 mm (Henna-
che i in. 2003). Młode samce 
oraz samice szatę dorosłego 
osobnika uzyskują w pierw-
szym roku życia.

Samce tego gatunku 
charakteryzuje jednolite 
granatowe, opalizujące upie-
rzenie, z wyjątkiem pokryw 
skrzydłowych, które są meta-
licznie zielone. Na ciemieniu 
znajduje się czub złożony 
z białych piór. Oczy otaczają 
czerwone nagie płaty skórne. 
Nogi są również czerwone, 
z długimi ostrogami. 

Upierzenie samicy jest całe 
w tonacji brązowoszarej. Ogon 
ciemnogranatowy. Samice 
posiadają niewielkie ostrogi 
na nogach. Gołe płaty skórne 

Kiściec annamski
(Lophura edwardsi)

Nazwa angielska: Edwards’s Pheasant 
Nazwa niemiecka: Edwardsfasan
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wkoło oczu, czerwone, podob-
nie jak nogi. 

Samce kiśćca wietnamskie-
go są nieco większe od samców 
kiśćca annamskiego, a całość 
upierzenia jest nieznacz-
nie ciemniejsza. Posiada od 
jednej do sześciu (najczęściej 
cztery) najdłuższych sterówek 
w ogonie w kolorze białym. 
Wyrastają one w drugim roku 
życia (Hennach 2012). Ponad-
to ogon jest delikatnie zakrzy-
wiony w dół. Warto dodać, że 
u kiśćców annamskich także 
mogą wystąpić w ogonie białe 
sterówki, co – jak podaje były 
koordynator gatunku dr Alain 
Hennach (2012) – wynika 
z wysokiego stopnia spokrew-
nienia par rodzicielskich. 

Pokrywy skrzydłowe 
kiśćców wietnamskich mają 
delikatny fioletowy odcień. 
Ponadto ptaki te posiadają 
nieznacznie dłuższy czub. 
Samicę odróżnimy od samic 
formy nominalnej po białych 
sterówkach, które wyrastają 
w wieku kilku lat.

Morfologia piskląt obu 
podgatunków nie różni się 
znacząco, a ich ubarwienie 
jest żółtobrunatne. 

Występowanie
Bażant ten jest endemiczny 

dla lasów środkowego Wietna-
mu. Występuje na terenie tylko 
czterech prowincji: Ha Tinh, 
Quang Binh, Quang Tri i Thua 
Thien Hue (BirdLife Interna-
tional 2001/ Lophura edward-
si), które leżą na wschodnich 
zboczach gór Annam (stąd 
nazwa gatunku). Biotop to 
gęste lasy, których wysoka 
roślinność tworzy naturalny 
baldachim filtrujący światło 
i tym samym zmniejsza nasło-
necznienie (Johnsgard 1999). 
Spotykany na wysokościach 
do 600 m n.p.m. (BirdLife 
International 2013 / Lophura 
edwardsi).

Całkowity areał występo-
wania tego bażanta obejmuje 
6 500 km2 (BirdLife Internatio-
nal 2013 / Lophura edwardsi). 

Niestety niewiele jest 
informacji na temat zacho-
wania tych ptaków w warun-
kach naturalnych. Bardzo 
mało wiadomo również 
o bazie pokarmowej kiśćców 
annamskich. Prawdopodobnie 
żywią się owadami, drobnymi 

kręgowcami oraz owocami, 
nasionami, ziarnami i zielo-
nymi częściami roślin. Pisklę-
ta natomiast żywią się głów-
nie owadami, przynajmniej 
przez pierwsze dni życia. Jak 
podaje Delacour (1977) były 
obserwowane w towarzystwie 
wieloszponów szarych(Poly-
plectron bicalcaratum), kurów 
bankiwa(Gallus gallus), pawi 
złotych(Pavo muticus), kiść-
ców syjamskich(Lophura 
diardi) czy argusów czubaty-
ch(Rheinardia ocellata).

Hodowla
W warunkach chowu wolie-

rowego ptakom tym najlepiej 
przygotować wolierę połą-
czoną z dobrze izolowanym 
pomieszczeniem wewnętrz-
nym (wolierą wewnętrzną), 
gdzie będą mogły się schronić 
w czasie mrozów. Wystawa 
woliery może być południo-
wa lub południowo-wschod-
nia, gdyż ptaki te bardzo lubią 

wygrzewać się w promieniach 
słońca. Według Howma-
na (1993) i Duistera (2013) 
woliera zewnętrzna powinna 
mieć powierzchnię 20 m2, a jej 

kształt powinien być prosto-
kątny (2 × 10, 4 × 5 m). Nie 
musi być całkowicie zada-
szona, wystarczy przykryć 
dachem jej połowę (Duister 
2013). Ponadto warto zachod-
nią stronę woliery wykonać 
z litego materiału, który 
zapewni ptakom ochronę 
przed wiejącymi z tej strony 
porywistymi wiatrami. Nato-
miast w okresie zimowym 
warto zadbać o dodatkowe 
osłony, które ochronią wnętrze 
woliery przed śniegiem (użyć 
można w tym celu np. agrow-
łókniny). Zabezpieczenia te 
warto wykonać głównie 
w wolierach, w których prze-
bywają ptaki roczne lub młod-
sze, ponieważ, jak podkreśla 
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Max Stefani (1930), są one 
najmniej odporne na niesprzy-
jające warunki atmosferyczne, 
tj. zamiecie śnieżne czy długo 
utrzymujące się temperatury 
poniżej zera. 

Wystrój woliery powinien 
dostarczać jak najwięcej kryjó-
wek (potencjalnych miejsc 
na budowę gniazda). Dlate-
go warto do wystroju wolie-
ry użyć roślin oraz konarów 
drzew pod osłoną, których 
samica będzie mogła 

Należą do monogamicz-
nych, dlatego powinno się 
łączyć je raczej w pary niż 
w stadka zarodkowe, ponie-
waż pomiędzy osobnikami 
tej samej płci dochodzi do 
walk. 

Od 1960 r. dla opisywane-
go gatunku prowadzona jest 
księga hodowlana.

Ciekawy jest fakt, że popu-
lacja tych ptaków w niewoli 

w 1982 r. wynosiła zaledwie 
690 osobników (Howman 
1985), natomiast w 1996 r. 734 
(Hennache 1997), a w 2002 r. 
1003 sztuki (BirdLife Interna-
tional 2006). Równie interesu-
jące jest to, że jeden z samców 
w hodowli dożył 22 lat.

Są wszystkożerne, jednak 
preferują mieszanki ziaren 
i nasion. W mniejszym stop-
niu spożywają zielonki, a także 
owoce i warzywa. Dietę uroz-
maicają owadami oraz drob-
nymi bezkręgowcami. Pisklęta 
żywi się specjalnie przezna-
czonymi do tego granulatami 
paszowymi, uzupełniając dietę 
owadami oraz ich larwami. 

Rozmnażanie 
Ptaki te, jak już wspo-

mniałem, należą do bażantów 
monogamicznych. Dojrzałość 
płciową uzyskują w drugim 
roku życia, rzadko w pierw-
szym. W hodowlach w warun-
kach środowiskowych Polski 

sezon rozrodczy rozpoczyna-
ją wraz z początkiem marca, 
czasem pod koniec lutego, 
kiedy to samce zaczyna-
ją tokować. Ich toki bardzo 
przypominają toki np. kiśćca 
srebrzystego (Lophura nycthe-
mera): stają wyprostowane, 
energicznie machają skrzy-
dłami, rozkładając sterówki 
w ogonie oraz rozszerzając 
nagie płaty skórne wokoło 
oczu, tzw. róże. 

Samice zaczynają znosić 
jaja w marcu (czasem później). 
Ciekawostką jest również fakt, 
że lęgi tych ptaków nigdy nie 
były obserwowane w naturze 
(Johnsgard 1999).

W hodowlach lęg liczy od 
5 do 8 jaj, jednak znane są lęgi 
liczące nawet 12 jaj! Samice 
potrafią złożyć do 3 lęgów 
w sezonie rozrodczym. Mają 
dobrze rozwinięty instynkt 
kwoczenia i często same 
inkubują jaja, by następnie 
wraz z pomocą samca wodzić 
pisklęta. Inkubacja trwa 21-23 
dni. Jajka są koloru jasnoróżo-
wego, z białym nakrapianiem. 
Średnia masa jaj wynosi 32,2 
g (Johnsgard 1999). Samice 
znoszą je zazwyczaj co dwa 
dni. Niestety przez wysoki 
stopień spokrewnienia(w-
szystkie kiśćce annamskie 
w hodowlach pochodzą od 
jednej samicy!) niektóre 
osobniki bywają bezpłodne-
(Hennache 2012),. Co więcej, 
znaczna część zarodków 
obumiera podczas inkubacji. 
Młode są podatne na chłód 
oraz wilgoć. Przez pierwsze 
dni życia są mniej aktywne 
niż pisklęta innych gatunków, 
jak np. bażantów złocistych 
(Chrysolophus pictus). Płeć 
piskląt można odróżnić już 
w drugim miesiącu ich życia. 
Samce są większe, mają więk-
sze róże wkoło oczu oraz 
większe ostrogi na ciekach. 
Ponadto zaczynają im wyra-
stać granatowe pióra. Nato-
miast samice, nieznacznie 
mniejsze, ubarwieniem zaczy-
nają przypominać dorosłe 
osobniki swojej płci. Należy 
pamiętać, by przez pierwsze 
tygodnie odchowu podawać 
młodym owady, np. w postaci 
larw mącznika lub poczwarek 
mrówek. Dietę warto uroz-
maicać mikroelementami, 
ponieważ ptaki te wykazują 
skłonności do pterofagii.
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Zagrożenie 
i ochrona 

Kiśćce annamskie nale-
żą do bażantów najbardziej 
zagrożonych wyginięciem 
w naturalnym środowisku. 
Zostały wpisane na wydaną 
przez Międzynarodową Unię 
Ochrony Przyrody (IUCN) 
i Londyńskie Towarzystwo 
Zoologiczne (ZSL) listę 100 
najbardziej zagrożonych 
gatunków zwierząt na świecie. 
Według BirdLife Internatio-
nal (2014 / Lophura edwardsi) 
populacja żyjąca na wolności 
waha się od 50 do 250 doro-
słych osobników. Na tak niski 
stan populacji w dużej mierze 
wpłynęła wojna w Wietnamie, 
podczas której do niszczenia 
lasów, a tym samym natural-
nego siedliska tych bażantów, 
używano tzw. defoliantów. 
Ich zadaniem było dopro-
wadzenie do zrzucenia liści 
przez rośliny oraz niszczenie 
upraw. Polowania i karczowa-
nie lasów pod uprawy rolnicze 
również w znacznym stopniu 
ograniczyły areał występowa-

nia tego rzadkiego bażanta. 
Ponadto niszczenie biotypów 
doprowadziło do fragmentacji 
siedliska opisywanego gatun-
ku i tym samym spowodo-
wało fragmentację populacji. 
Należy dodać, że wielkim 
zagrożeniem nie tylko dla 
kiśćca Edwardsa, ale i kiśćca 
wietnamskiego jest wzajemne 
krzyżowanie się tych ptaków 
na wspólnych granicach ich 
występowania. 

Poczyniono wiele kroków 
w celu ochrony tego wspania-
łego gatunku kuraka. W jego 
ochronę zaangażowane jest 
wiele instytucji z całego świa-
ta, m.in. WPA (The World 
Pheasant Association), która 
w 2010 otrzymała dofinanso-
wanie z Funduszu Partnerstwa 
Krytycznych Ekosystemów 
(Grainger 2001). Pieniądze 
te mają być przeznaczone 
na szereg badań, głównie 
w prowincjach Quang Binh 
oraz Quang Tri (Grainger 
2001).

Dla kiśćów annamskich 
w hodowli prowadzona jest 
księga stadna, którą przez 

długi czas koordynował Alain 
Hennache, obecnie zajmuje się 
tym Tomas Kapic z Praskie-
go Ogrodu Zoologicznego. 
Europejskie ogrody zoologicz-
ne realizują dla tego bażanta 
program EEP (Europejski 
Program Ochrony Zwierząt) 
w ramach organizacji EAZA 
(Europejskiego Stowarzysze-
nia Ogrodów Zoologicznych 
i Oceanariów), który polega 
na stworzeniu w hodow-
lach rezerwy populacyjnej 
(Kruszewicz i Manelski 2002).

Jak podaje Alain Hennache 
(2012) prowadzone są badania 
genetyczne, które mają na celu 
ustalenie wzorca ptaka czyste-
go gatunkowo. Na jego podsta-
wie będzie można wyelimi-
nować ze stad hodowlanych 
hybrydy, które powstają na 
naturalnych granicach wystę-
powania kiśćca Edwardsa 
i kiśćca wietnamskiego, skąd 
po odłowie przez Delacoura 
kilka takich hybryd dostało 
się do hodowli i było rozmna-
żanych. Ponadto w latach 60 
kiśćce annamskie były krzyżo-
wane z blisko spokrewnionym 
kuzynem kiśćcem tajwański-
m(Lophura swinhoii). Ptaki 
uzyskane z takich krzyżówek 
niewiele różniące się od orygi-
nalnych Edwardsów. W latach 
90 wykryto 87 takich krzyżó-
wek, które zostały wypisane ze 
księgi stadnej.

Podsumowanie
W polskich hodowlach 

gatunek ten do niedawna 
występował bardzo nielicz-

nie. Jednak w ostatnich latach 
jego popularność w amator-
skich bażanciarniach wzrasta, 
dzięki czemu nabycie kiśćców 
annamskich nie jest już tak 
trudne, jak było jeszcze parę 
lat temu. Są to bardzo spokojne 
bażanty z ciekawym charakte-
rem, które przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków 
będą urzekać swoim pięknem 
przez wiele lat.

Korzystając z okazji, pragnę 
złożyć serdeczne podzięko-
wania Miejskiemu Ogrodowi 
Zoologicznemu w Warszawie 
oraz Miejskiemu Ogrodowi 
Zoologicznemu w Łodzi. 
Wymienione instytucje 
obdarzyły mnie zaufaniem 
tak dużym, by podarować mi 
dwie pary tych wspaniałych 
bażantów. Jestem wdzięczny 
za ten zaszczyt i za stworzenie 
mi okazji do obserwowania 
z bliska tych niezwykle inte-
resujących ptaków. 

Karol Sepielak

Pisklę kiśćca annmskiego

Kiśćce annamskie z pisklętami
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Karol Sepielak od najmłodszych lat 
interesował się ptakami, głównie bażan-
towatymi. Od 12. roku życia utrzymywał 
w swoich wolierach różne gatunki bażan-
tów, przepiórek czy kuropatw – począt-
kowo te mniej kłopotliwe w pielęgnacji, 
by z czasem powiększać swoją kolekcję 
o ptaki bardziej wymagające. W 2008 
roku, w wieku niespełna 18 lat, wydał swój 
pierwszy artykuł w magazynie „Woliera”. 
W kolejnych latach w ponad 10 branżo-
wych magazynach ukazały się następne 
artykuły. Do 2016 roku łącznie wydano ich 
ponad 100. W 2013 roku autor otrzymał 
propozycję pisania dla magazynu „Aviornis 
International” – jednego z największych na 
świecie poruszających tematykę ptaków 
ozdobnych. Pierwszy jego artykuł został 
przetłumaczony na dziewięć języków i trafi 
ł na okładkę. W 2009 roku autor połączył 
pasję z edukacją i podjął studia zootech-
niczne na Uniwersytecie Rolniczym im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie. W 2015 
roku na macierzystej uczelni rozpoczął 
studia doktoranckie z zakresu parazytologii 
u ptaków ozdobnych. W tym samym roku 
jako pierwszy Polak został przyjęty do World 
Phesants Association. Nie zaprzepaścił tej 
szansy. Już kilka miesięcy później uczestni-
czył w spotkaniach organizowanych przez 
WPA, a pierwsze wskazówki otrzymane od 
członków rady pozwoliły mu zainicjować 
i otworzyć fi lię WPA w Polsce. Umowa 
stowarzyszeniowa podpisana została 16 
kwietnia 2016 roku w warszawskim zoo 
na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu 
WPA w Polsce.

Karol Sepielak od najmłodszych lat interesował 
się ptakami, głównie bażantowatymi. Od 12. roku 
życia utrzymywał w swoich wolierach różne gatunki 
bażantów, przepiórek czy kuropatw – początkowo te 
mniej kłopotliwe w pielęgnacji, by z czasem powięk-
szać swoją kolekcję o  ptaki bardziej wymagające. 
W 2008 roku, w wieku niespełna 18 lat, wydał swój 
pierwszy artykuł w magazynie „Woliera”. W  kolej-
nych latach w  ponad 10 branżowych magazynach 
ukazały się następne artykuły. Do 2016 roku łącznie 
wydano ich ponad 100. W 2013 roku autor otrzymał 
propozycję pisania dla magazynu „Aviornis Interna-
tional” – jednego z największych na świecie porusza-
jących tematykę ptaków ozdobnych. Pierwszy jego 
artykuł został przetłumaczony na dziewięć języków 
i tra ł na okładkę. W 2009 roku autor połączył pasję 
z edukacją i podjął studia zootechniczne na Uniwer-
sytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
W 2015 roku na macierzystej uczelni rozpoczął stu-
dia doktoranckie z  zakresu parazytologii u  ptaków 
ozdobnych. W tym samym roku jako pierwszy Polak 
został przyjęty do World Phesants Association. Nie 
zaprzepaścił tej szansy. Już kilka miesięcy później 
uczestniczył w  spotkaniach organizowanych przez 
WPA, a pierwsze wskazówki otrzymane od członków 
rady pozwoliły mu zainicjować i otworzyć  lię WPA 
w Polsce.  Umowa stowarzyszeniowa podpisana zo-
stała 16 kwietnia 2016 roku w warszawskim zoo na 
pierwszym inauguracyjnym spotkaniu WPA w Polsce.

PIERWSZA W POLSCE KSIĄŻKA, 
KTÓRA TAK SZCZEGÓŁOWO CHARAKTERYZUJE 

WSZYSTKIE GATUNKI ORAZ PODGATUNKI 
NALEŻĄCE DO PODRODZINY BAŻANTOWATYCH!

Bażanty Starego Świata to pierwsza w Polsce publika-
cja i  jedna z niewielu na świecie, która posiada patronat 
honorowy World Pheasants Association (Światowego 
Towarzystwa na rzecz Ochrony Bażantów). Organizacja 
wsparła autora wieloma zdjęciami, a  także materiałami, 
które pozwoliły podnieść jakość opracowania, uznanego 
w wielu kręgach za jedno z najbardziej szczegółowych. 

W  skład opisów weszły informacje dotyczące historii 
odkrycia, systematyki, historii i hodowli, a także morfolo-

gii, występowania, zagrożeń i ochrony w naturalnym środowisku, rozmnażania oraz szeroko 
pojętej biologii. Pierwszy tom to blisko 360 stron formatu B5, na których scharakteryzowano 
23 gatunki. Opisy ubogacone zostały ponad setką fotografi i. Zdjęcia zostały wykonane 
w wielu ogrodach zoologicznych i prywatnych hodowlach na całym świecie, a wiele z nich 
pochodzi z naturalnego środowiska. Jednym z licznych ich autorów jest John Corder , który 
tworzy zdjęcia i fi lmy dla angielskiej telewizji BBC. 

Pierwszy tom zawiera charakterystykę podrodziny bażantowatych (Phasianinae), stanowisko 
systematyczne bażantów, a także wskazówki dotyczące budowy wolier. Bibliografi a, z której autor 
czerpał wiedzę, liczy blisko 200 pozycji. Najstarsze źródła pochodzą jeszcze z XIX w. 

Drugi tom już w przygotowaniu! Będzie zawierał opis pozostałych 27 gatunków, oraz 
trzy rozdziały dotyczące głównie aspektów hodowli. 

***
Premiera książki miała miejsce w Czechach w pilźnieńskim ogrodzie zoologicznym 12 marca 2016 roku 

na międzynarodowym sympozjum organizowanym przez czesko-słowacki oddział WPA. Została bardzo do-
brze odebrana, o czym świadczą plany tłumaczenia jej na język czeski. 
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