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Targi-Wystawy-Giełdy

Z WIZYTĄ U HODOWCY

D nia 2 września miłośników psów 
ras polskich oraz japońskich 

bardzo serdecznie zapraszamy na dwie 
imprezy kynologiczne, które odbędą się 
w urokliwym Parku Miejskim w Strzel-
cach Opolskich, przy ulicy Parkowej, 
w miejscu, gdzie historia spotyka się z 
teraźniejszością.

Już po raz IX będziemy mieli okazję 
spędzić ten dzień z naszymi narodo-
wymi rasami psów, do których należą: 
polski owczarek nizinny, polski owcza-
rek podhalański, gończy polski, ogar 
polski, chart polski oraz restaurowany 
polski spaniel myśliwski. Tym razem 
ocenę narodowych ras powierzymy w 
ręce znanego i cenionego sędziego ze 
Słowacji Pana Jaroslav Matyáša.

Po raz pierwszy na ziemi opolskiej 
gościć będziemy orientalne rasy psów 
rodem z Japonii, bowiem Związek Kyno-

logiczny Oddział w Opolu jest organiza-
torem Wystawy Psów Ras Japońskich, 
do których należą: akita amerykańska, 
akita japońska, chin japoński, hokkaido, 
kai inu, kishu inu, nihon teria, shiba inu, 
shikoku, szpic japoński oraz bojowa tosa 
inu. Ocenę tych pięknych ras oddamy w 
ręce specjalistów rodem z Japonii - Pani 
Mariko Harase oraz Panu Masahiko 
Fukamachi.

Dzięki przychylności miłośników 
opolskiej kynologii oraz Włodarzy 
miasta Strzelce Opolskie już dziś bar-
dzo serdecznie zapraszamy Państwa 
w pierwszy weekend września do uro-
kliwego miasteczka nieopodal miasta 
Polskiej piosenki – Opola.

Szczegóły odnośnie obu wystaw 
znajdą państwo na stronie interneto-
wej organizatora obu wystaw: http://
www.zkwp-opole.pl

Dzień dobry,
w bieżącym numerze przed-

stawię Państwu międzynarodową 
organizację The World Pheasant 
Association (Światowe Towarzystwo 
na Rzecz Ochrony Bażantów), w 
skrócie WPA, zajmującą się ochroną 
ptaków z rzędu grzebiących, głównie 
bażantów.

Jej początki sięgają 1975 roku. Zało-
żona została w Anglii przez miłośników 
ptaków: Keitha i Jean Howmanów, 
Tima i Dianę Lovelów oraz Iaina i Didę 
Grahame’ów. W bardzo szybkim cza-
sie do macierzystego oddziału zaczęły 
dołączać filie, które powstawały w 
innych krajach: Francji, Niemczech 
oraz w krajach Beneluxu. Działalność 
organizacji rozszerzyła się także na kraje 
azjatyckie – obecnie istnieją filie w Chi-
nach, Indiach i Pakistanie. Pierwszym 
prezesem WPA został wybitny hodowca 
ptaków ozdobnych Jean Delacour 
(1890-1985).

Za główne cele działalności orga-
nizacja obrała: ochronę bażantów w 
naturalnym środowisku i w hodow-
lach oraz popularyzację wiedzy na 
ich temat. Swoje cele osiąga poprzez 
współpracę z ogrodami zoologicznymi, 
organizacjami zajmującymi się ochroną 
zwierząt czy rządami krajów, w których 
w naturalnym środowisku występują 
bażanty, tj. Wietnamu, Chin czy Indii. 
Ponadto stowarzyszenie współpracuje 
z wieloma ośrodkami naukowymi. Sze-
roko zakrojone badania owocują pub-
likacjami naukowymi: książkami oraz 
artykułami, które poszerzają wiedzę na 
temat tej grupy ptaków oraz nierzadko 
rozwiązują dotyczące ich biologiczne 
zagadki. Ponadto WPA kręci również 
filmy – zarówno w naturalnym środo-
wisku ptaków, jak i w ogrodach zoolo-
gicznych oraz prywatnych hodowlach. 
Przez ponad czterdzieści lat  istnienia 
organizacji dzięki jej działalności w tej 
dziedzinie wiedza na temat ptaków grze-
biących została znacząco poszerzona. Na 
początku działalności organizacji świat 
tych ptaków, szczególnie czubaczy i 
kuropatw, był pełen tajemnic. 

W celu ochrony bażantów została 
powołana specjalna grupa European 
Conservation Breeding Group (Euro-
pejska Grupa Hodowli Zachowawczej). 

P rzygoda Andrzeja z ptakami 
zaczęła się przed dekadą. Impul-
sem do badania tych zwierząt 

stały się niezapomniane wrażenia, 
jakich doświadczył, obserwując toko-
wisko żurawi podczas zachodu słońca. 
Konsekwencją było postanowienie, by 
kupić pierwszą lustrzankę 
cyfrową i poznać bliżej 
fascynujący świat ptaków. 
Fotografowaniu towarzy-
szyło czytanie wszelkich 
dostępnych publikacji na 
temat ornitologii, na czele 
z tymi napisanymi przez 
Sokołowskiego i Kruszewi-
cza. Czas wolny Andrzej 
z niesłabnącym zapałem 
wypełnia budowaniem 
czatowni i obserwowa-
niem dzikiego ptactwa, by 
móc uchwycić na zdjęciach 
niezwykłe ptasie spektakle, 
szczególnie te opromie-
nione blaskiem wschodzącego lub 
zachodzącego słońca, by zachować 
na dłużej te ulotne, niemal magiczne 
chwile.

Obecnie Andrzej pracuje w Lubi-
nie w najmłodszym ogrodzie zoolo-
gicznym, który powstał w połowie 
2014 r. z inicjatywy włodarzy miasta. 

Inwestycja okazała się strzałem w dzie-
siątkę. Zoo może się pochwalić sporą 
kolekcją bażantów, obecnie liczącą 
20 gatunków, rzadkimi ptakami 
występującymi w Polsce, do których 
należą m.in. cietrzewie, bocian czarny, 
puchacz, kraski oraz kulony, zobaczyć 
tam można również zwierzęta gospo-
darskie. Do obowiązków Andrzeja 
należy opieka nad ptakami, opro-

wadzanie wycieczek, fotografowanie 
zwierząt do różnych publikacji, kalen-
darzy i pocztówek. Prowadzi również 
– jako członek Ogólnopolskiego Towa-
rzystwa Ochrony Ptaków – cykliczne 
akcje, takie jak Zimowe Ptakoliczenie, 
Europejskie Dni Ptaków czy Noc Sów. 

Natomiast w ramach członkostwa w 
Śląskim Towarzystwie Ornitologicz-
nym pomagał w zorganizowaniu w 
tym roku trzech turnusów warsztatów 
z rozpoznawania i liczenia ptaków 
na terenie powiatu lubińskiego. Z 
wielkim zaangażowaniem włączył się 
także w powstanie i funkcjonowanie 
polskiego oddziału The World Phea-
sant Association (WPA), gdzie wspól-
nie ze mną zorganizował w kwietniu 
tego roku we Wrocławskim Ogrodzie 
Zoologicznym międzynarodową 
konferencję poświęconą bażantom, 
ich hodowli i ochronie, jednocześnie 
organizując również wizytę w lubiń-
skim zoo. 

Jest też autorem dwóch publikacji 
poświęconych Ogrodowi Zoolo-
gicznemu w Lubinie: opracowania 
poświęconego wszystkim zwierzętom 
żyjącym w tym zoo pt. „Centrum 
Edukacji Przyrodniczej w Lubinie” 
oraz albumu polsko-angielskiego pt. 
„Photobook Pictures of The Nature 
Education Centre in Lubin”. 

Kontakt do andrzeja łużyń-
skiego: a.luzynski@gmail.com

Z ukłonami:
Karol Sepielak

Jej działalność skupia się na tworzeniu 
programów hodowlanych ex i in situ 
i wdrażaniu ich w życie. W jej skład 
wchodzą przewodniczący wszystkich 
oddziałów WPA. Dwa razy do roku 
odbywają się zebrania tej grupy, na 
których omawiane są najważniejsze 
zagadnienia związane z ochroną, sto-
pień realizacji już trwających projektów 

hodowlanych, a także najnowsze infor-
macje związane ze światem tych ptaków. 
Zebrania organizowane są za każdym 
razem w innej fili. Te sympozja naukowe 
cieszą się coraz większą popularnością. 
Przyciągają uwagę coraz większej liczby 
miłośników i hodowców tej grupy 
ptaków. Organizowane są najczęściej w 
ogrodach zoologicznych, co dodatkowo 
daje okazję zwiedzenia ich i poznania 
ich pracy od zaplecza. W Polsce pierwsze 
posiedzenie tej grupy odbyło się w 2015 
roku w warszawskim zoo. 

Poprzez grupę ECBG koordyno-
wane są projekty hodowlane, które 

obejmują kilka gatunków ptaków 
grzebiących. Do najważniejszych z nich 
należą projekty hodowlane realizowane 
dla kiśćca annamskiego i bażanta złoci-
stego. Zakładają budowę stabilnej, dużej 
populacji tych gatunków w hodow-
lach. Prowadzenie ksiąg hodowlanych 
pozwala na zestawianie kolejnych par 
hodowlanych z osobników jak najmniej 
ze sobą spokrewnionych. Ptaki wpisane 
do projektu objęte są badaniami DNA 
potwierdzającymi czystość gatunkową. 
Rezerwy populacyjne wybranych gatun-
ków w hodowlach tworzone są z myślą 
o przyszłej reintrodukcji. 

Dzięki prężnej działalności udaje się 
tworzyć czyste gatunkowo populacje 
kilku gatunków kuraków w hodowlach, 
monitorować ich liczebność poprzez 
regularne prowadzenie ksiąg hodowla-
nych, aktywnie uczestniczyć w ochronie 
kuraków w ich naturalnym środowi-
sku, jak np. poprzez przeprowadzanie 
udanej próby reintrodukcji bażanta 
himalajskiego.  Obecnie zespół ECBG 
poświęca wiele uwagi budowaniu 
ośrodka reintrodukcyjnego dla kiśćca 
annamskiego w Wietnamie. Bażant ten 
jest jednym z najbardziej zagrożonych 
zwierząt na świecie (znajduje się na 
wydanej przez Londyńskie Towarzy-
stwo Zoologiczne liście 10 najbardziej 

Krajowa Wystawa: 
Psów Ras Polskich
i Psów Ras Japońskich
Strzelce Opolskie,  02.09.17

Wejdź na stronę:
www.wpapoland.org
i dowiedz się więcej

Wykłady w sali konferencyjnej Warszawskiego zoo podczas 
inauguracyjnego spotkania w Warszawie w 2015 roku

Keith Howman i Tim Lovel (obydwoje członkowie założy-
ciele) rozmawiający z Księciem Devonshire

Tragopan plamisty objęty progra-
mem hodowlanym koordynowa-
nym przez WPA

FORUM ZWIĄZKOWE
zagrożonych wymarciem gatunków). 
Ośrodek ma pozwolić na hodowlę 
tych ptaków, a następnie reintrodu-
kucję. WPA pomaga w projektowaniu 
ośrodka, zwłaszcza wolier, ponadto 
oferuje dofinansowanie, co pozwoli na 
lepsze i staranniejsze wykonanie, a tym 
samym stworzy szanse na lepsze wyniki 
hodowlane. 

W 2015 roku w Polsce powstał 
oddział tej organizacji. Jak dotąd 
jest to najmłodsza filia WPA na 
świecie. Oddział powstał z mojej 
inicjatywy, ponieważ uważałem, że 
taka organizacja w naszym kraju jest 
potrzebna. Dzięki współpracy z 
innymi oddziałami przystąpiliśmy 
do dwóch projektów hodowlanych 
– dla kiśćca annamskiego oraz 
bażanta złocistego. Pozwoliło to na 
import pierwszych czystych gatunkowo 
bażantów do naszego kraju. Ptaki takie 
posiadają rodowody, specjalne rodowe 
obrączki oraz są wpisane do ksiąg 
stadnych. Ponadto posiadają potwier-

dzenie czystości gatunkowej w formie 
certyfikatu, jeżeli były bezpośrednio 
przebadane, a jeżeli pochodzą od 
rodziców, którzy mieli takie badania 
robione, to wtedy otrzymują certyfikaty 
potwierdzające ten stan rzeczy. W Polsce 
również rozpoczęliśmy prowadzenie 
własnych ksiąg stadnych. Pozwoli to na 
tworzenie kolejnych niespokrewnionych 
par z wyhodowanej młodzieży. 

***
Nasz oddział jako swe założenia 

przyjął organizację sympozjów, war-
sztatów hodowanych i innych form 
konferencyjnych. W każdym roku 
organizujemy spotkania we współ-
pracy z wybranym ogrodem zoologicz-
nym. Zapraszamy gości ze wszystkich 
oddziałów WPA oraz przedstawicieli 
pokrewnych organizacji. Jednym z 
obowiązkowych punktów programu są 
bogate merytorycznie wykłady, zawsze 
prowadzone przez największe świa-
towe autorytety w dziedzinie ptaków 
grzebiących. 

Karol Sepielak


