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Siewierz to piękna miejsco-
wość leżąca w północnej części 
Województwa Śląskiego na skraju 
Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej. Tam mieści się bardzo ładna 
kolekcja bażantów pana Rafała 
Nowaka. Aktualnie w hodowli znaj-
dują się takie bażanty jak: uszak 
siwy, kiściec srebrzysty, bażant 
diamentowy, bażant królewski, 
bażant mongolski.

Kilka słów o mnie i o mojej 
hodowli

Początki mojej pasji sięgają lat 
dzieciństwa, od kiedy pamiętam 
interesowałem się przyrodą, a w 
szczególności ptactwem, zarówno 
dzikim, które często obserwowa-
łem w naturalnym środowisku jak 
również drobną egzotyką, którą 

trzymałem w domu. Kila razy opie-
kowałem się dzikimi ptakami, które 
potrzebowały pomocy. Przygodę 
z kurakami zapoczątkowały prze-
piórki japońskie, które do tej pory są 
dla nas źródłem smacznych i zdro-
wych jajek. Dzięki dużemu wspar-
ciu i zaangażowaniu mojego taty 
Henryka, powstały piękne woliery 
dla bażantów, które są naszym 
głównym zainteresowaniem. Udało 
mi się również zaciekawić ptasim 
tematem mojego syna Piotrusia, 
który bardzo chętnie pomaga w 

różnych pracach tj. karmieniu, 
sprzątaniu, itp. Niektóre z naszych 
bażantów są bardzo oswojone, bez 
problemów dają się karmić z ręki, i 
jest to ulubione zajęcie syna.

Woliery zrobione są głównie z 
drewna (kantówki, krokwie, oko-
rowane stemple). Wszystkie woliery 
są w pełni zadaszone („suchy ptak 
to zdrowy ptak”). Na dach użyto 
blachę trapezową oraz poliwęglan 
komorowy dla rozświetlenia wolier. 
Zastosowana siatka jest zgrzewana, 
ocynkowana, o oczku 19x19 mm z 
drutu 1,4 mm. Mocna, sprawdzona 
siatka. Podłoże stanowi piasek i 
żwir, usypane na ok. 30 cm oraz 
liczne kamienie, aby ptaki mogły 
samodzielnie korygować pazury 
i dzioby. Pojemniki na pokarm 
są ułożone na betonowej płycie 
45x45 cm, dzięki czemu pokarm 
nie wpada do piasku. Całość została 
obsadzona liczną roślinnością 
(porzeczka, aronia, borówka ame-
rykańska), która upiększa otoczenie 
wolier i daje ptakom cień w sło-
neczne dni.

Bażanty to piękne ptaki, któ-
rych naturalne środowisko to często 
odległe kraje azjatyckie, a mimo 
tego świetnie się zaaklimatyzowały 
i przystosowały do życia w naszym 
klimacie. Jeśli stworzymy im odpo-
wiednie warunki hodowlane, to z 
pewnością będziemy mieli przy-
jemność obserwować niesamowite 
popisy tokujących samców w okre-
sie lęgowym. Uwieńczeniem starań 

są oczywiście udane lęgi i odchów 
zdrowych, silnych ptaków.

Należę do Światowego Stowa-
rzyszenia Ochrony Bażantów - WPA 
(World Pheasant Association), 

Pan Rafał Nowak z synem 
Piotrusiem

posiada bardzo bogatą kolekcję 
bażantów oraz innych ptaków 
ozdobnych. Ptaki eksponowane 
są w bardzo estetycznie wyko-
nanych wolierach z bardzo ład-
nym wystrojem. Po powrocie do 
Wrocławia spotkanie oficjalnie 
dobiegło końca. Mam nadzieję, 
że spotkanie dla wszystkich było 
udane i że w następnym roku 

spotkamy się jeszcze w szerszym 
gronie na kolejnym spotkaniu 
organizowanym w Miechowie 
obok Krakowa. 

Korzystając z okazji pragnę 
podziękować wszystkim przy-
byłym na spotkanie a także 
osobom, które pomogły zorga-

nizować zjazd. W szczególności 
pragnę podziękować dyrekcji i 
pracownikom wrocławskiego 
zoo oraz pracownikom Centrum 
Edukacji Przyrodniczej w Lubi-
nie. Dziękuję!

Z ukłonami
Karol Sepielak
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W dniach 17-19 marca we 
Wrocławiu odbyło się 

kolejne spotkanie naszego pol-
skiego oddziału World Pheasant 
Association (WPA).  Spotkanie 
zostało zorganizowane przez 
polski oddział WPA. Tym razem 
mieliśmy przyjemność gościć 
członków WPA z austriackiego 
i niemieckiego oddziału. Plan 

spotkania zakładał zwiedzenie 
dwóch ogrodów zoologicznych 
tj. wrocławskiego zoo oraz Cen-
trum Edukacji Przyrodniczej w 
Lubinie.

Do wrocławskiego zoo udali-
śmy się w sobotę rano i spotkanie 
rozpoczęliśmy od wykładów na 

temat bażantów, a także od naj-
nowszych informacji płynących 
z bażanciego świata. Następnie 
był czas na zwiedzanie bogatej 
kolekcji zwierząt we wrocław-
skim zoo. Szczególne wrażenie 
na nas wywołało afrykarium. 
Wspaniały obiekt, który z całą 
pewnością można polecić wszyst-
kim zainteresowanym by udali 
się tam i zobaczyli to miejsce na 
własne oczy. Następnego dnia 
udaliśmy się do Lubina około 
80 km na północ od Wrocła-
wia. Znajduje się tam Centrum 
Edukacji Przyrodniczej, które 

Z WIZYTĄ U HODOWCYDrugie spotkanie
WPA Polska
- za nami

Pamiątkowe zdjęcie w Centrum Edukacji Przyrodniczej 
w Lubinie

Wykłady w sali konferencyjnej wrocławskiego zoo. 
Fot. Andrzej Łużyński

Hodowla bażantów pana Rafała Nowaka

Na pierwszym planie kiściec srebrzysty

Pomieszczenia gotowe na przyjęcie pierwszych mieszkańców

którego założycielem w Polsce jest 
pan Karol Sepielak, autor książki 
„Bażanty Starego Świata” oraz licz-
nych artykułów o szeroko pojętej 
tematyce bażantów. Dzięki WPA 
mam możliwość rozwijać swoje 
zainteresowania poprzez kontakty 
z ludźmi z całego świata, których 
łączy wspólna pasja. Organizowane 
są sympozja tematyczne, na których 
mamy możliwość zgłębiać wiedzę, 

wymieniać spostrzeżenia oraz 
dzielić się doświadczeniami hodow-
lanymi, które są często tematem 
długich dyskusji. W skrócie - głów-
nym założeniem i celem działalno-
ści WPA na świecie jest ochrona 

zagrożonych gatunków bażantów. 
Stale prowadzonych jest wiele pro-
jektów związanych z ochroną tych 
wspaniałych ptaków, w tym liczne 
reintrodukcje. Członkostwo w tej 
organizacji zobowiązuje do pro-
mowania dobrych technik hodow-
lanych oraz ustalania genetycznie 
czystych ptaków, które mogą być 
wykorzystane do celów eduka-
cyjnych, badań behawioralnych i 
stanowią wsparcie dla zagrożonych 
dzikich populacji.

Z hodowlanymi
pozdrowieniami:

Rafał Nowak i syn Piotr
fot. K.Sepielak

Pan Henryk Nowak - projektant 
i wykonawca  w jednej osobie


