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PRZEDMOWA 
EAZA i jej instytucje członkowskie od kilku dziesięcioleci przyczyniają się do ochrony zagrożonych 

gatunków zwierząt, a także całych ekosystemów. Prowadzone kampanie ochroniarskie są narzędziem 

przyciągającym uwagę społeczeństwa  oraz motywującym instytucje i osoby prywatne do działania . 

Kampania EAZA MILCZĄCE LASY (EAZA SILENT FOREST) koncentruje się na konkretnym problemie – 

wymieraniu azjatyckich ptaków śpiewających z regionu Wielkich Wysp Sundajskich. Niektóre z nich 

(szczególnie najbardziej spektakularne gatunki)  są na skraju wyginięcia. Instytucje członkowskie EAZA 

mają niepowtarzalną okazję, aby wykorzystać swoje umiejętności w zakresie hodowli i zarządzania 

populacjami, niezbędne dla powodzenia programów hodowlanych, co  w przypadku niektórych 

gatunków ptaków może być  ostatnią szansą na ich przetrwanie . 

Różnorodność biologiczna jest warta ochrony i mam nadzieję, że kolejne pokolenia będą mogły 

przeczytać: "Ten gatunek został uratowany przed wymarciem przez społeczność i partnerów EAZA". 

Dziękuję za podjęte działania. 

 

Tomas Ouhel, M.Sc, Liberec Zoo 

Przewodniczący grupy EAZA do spraw kampanii “Silent Forest” 

Chairman of EAZA Silent forest campaign core group 

 

 

 

 

  



 

3 

 

PARTNERZY KAMPANII 
TRAFFIC 
www.traffic.org 
 
TRAFFIC (The Wildlife Trade Monitoring Network) to międzynarodowa organizacja zajmująca się 

monitorowaniem nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Powstała w 1976 roku  

i ściśle współpracuje z organizacjami założycielskimi: WWF (World Wildlife Found) oraz IUCN 

(Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody). Jej celem jest ochrona dzikich gatunków roślin i zwierząt 

przed nielegalnym pozyskaniem i obrotem w handlu.  

Globalna sieć TRAFFIC jest ukierunkowana nie tylko na badania, ale także angażuje się w dostarczenie 

innowacyjnych, praktycznych rozwiązań w kwestii ochrony dzikiej przyrody na całym świecie. Oddział 

w Azji Południowo-Wschodniej został powołany w 1992 r., z regionalną siedzibą główną w Malezji. 

Region ten uważany jest za jedne z największych na świecie centrum handlu dziką przyrodą. Lokalne 

biuro od wielu lat, poprzez liczne inicjatywy i publikacje, zwraca uwagę na problem handlu przyrodą  

i niezrównoważone wykorzystywanie gatunków dzikich roślin i zwierząt. 

BirdLife International 

www.birdlife.org 

BirdLife International (Międzynarodowa Organizacja na Rzecz Ptaków) to międzynarodowa federacja 

organizacji zajmujących się ochroną dzikich ptaków i ich siedlisk. Uznana jest za światowego lidera  

w tej dziedzinie. Zrzesza ponad 10 milionów członków i zwolenników. Partnerzy BirdLife dążą do 

ochrony ptaków, ich siedlisk i globalnej bioróżnorodności, współpracując ze społeczeństwem w 

kierunku zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Działania BirdLife dostarczają 

zarówno praktycznych, jak i trwałych rozwiązań, mających na celu osiągnięcie korzyści zarówno dla 

natury, jak i dla ludzi.  

Grupa Specjalistów IUCN ds. Handlu Ptakami Śpiewającymi w Azji 

Grupa Specjalistów IUCN ds. Handlu Ptakami Śpiewającymi w Azji stanowi międzynarodową sieć 

ekspertów przeciwdziałających nielegalnemu i niezrównoważonemu handlowi ptakami śpiewającymi. 

Trzymanie w domach, w klatkach, ptaków śpiewających jest mocno  zakorzenione w lokalnej kulturze 

i tradycji w wielu regionach Azji. Popyt na ptaki jest bardzo wysoki - co roku obejmuje setki gatunków 

i miliony pojedynczych osobników. Chwytanie ptaków i przeznaczanie ich do handlu jest głównym 

zagrożeniem dla wielu gatunków w Azji, szczególnie w regionie Azji Południowo-Wschodniej. 

Nadrzędnym celem grupy specjalistów IUCN jest zapewnienie przetrwania ptakom Azji, m.in. poprzez 

opracowanie regionalnej strategii ochrony tych zwierząt i wspólne działanie w celu zmniejszenia 

zagrożenia handlem. Wysiłki ekspertów koncentrują się wokół 5 zagadnień: 

1. badań in situ na dzikiej populacji; 

2. badań genetycznych;  

3. monitorowaniu handlu i ochronie prawnej;  

4. programach hodowlanych ex situ; 

5. edukacji i zaangażowaniu społeczeństwa. 

 

Źródło: https://wrscomsg.wordpress.com/2017/09/26/asian-songbird-trade-crisis-specialist-group-

formed-to-tackle-conservation-threats/  

http://www.traffic.org/
http://www.birdlife.org/
https://wrscomsg.wordpress.com/2017/09/26/asian-songbird-trade-crisis-specialist-group-formed-to-tackle-conservation-threats/
https://wrscomsg.wordpress.com/2017/09/26/asian-songbird-trade-crisis-specialist-group-formed-to-tackle-conservation-threats/
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GATUNKI FLAGOWE 
SZPAK BALIJSKI (Leucopsar rothschildi) 

Nazwa angielska: Bali Myna, Bali Starling 

Nazwa niemiecka: Balistar 

Podgatunki: brak, gatunek monotypowy 

 

Opis/behawior: są monogamiczne, więc wiążą 

się w długoletnie pary, związki wzmacniane są 

przez wzajemne muskanie piór i popisy taneczne. 

Szpak balijski jest prawie cały biały, 

z charakterystyczną niebieską, nagą skórą wokół 

oczu . 

Rozmiar/Masa: ok. 25cm i 70-115g 

Długość życia: 5 lat na wolności, a w hodowlach 

przeżywają aż do 18 lat 

 

Śpiew:https://www.xeno-canto.org/species/Leucopsar-rothschildi 

Zasięg występowania: krawędzie lasów, w tym otwarte sawanny krzewiaste i zalesione obszary 

sawanny. Endemit, Północno-zachodnia część Bali z małą populacją introdukowaną na małej wyspie 

Nusa Penida. 

Zagrożenia: Nielegalne kłusownictwo, które zaopatruje handlarzy na rynku ptaków śpiewających. 

Dieta: nasiona, owady (gąsienice, mrówki, termity, ważki, koniki polne, świerszcze), owoce 

(męczennica jadalna, figi, papaja) i okazjonalnie małe gady 

Samce i samice: nie ma wyraźnej różnicy między samcami a samicami, chociaż pióra grzebienia  

u samców wydają się być nieco dłuższe 

Naturalny wróg: małe drapieżniki, małpy, warany i koty. 

Rozmnażanie: jaja składa w gnieździe w dziupli od 4 do 10 m nad poziomem ziemi. Zwykle składa 2-3 

jaja. Inkubacja trwa 14 dni. Pióra pisklętom wyrastają od 14 do 16 dnia po wykluciu. 

Liczna młodych: w wylęgu przeważnie 2-3 jaja, ale normalnie przeżywa tylko jeden osobnik 

Ciekawostki: Szpak balijski jest narodowym ptakiem Bali. 

Status zagrożenia wg IUCN:  

krytycznie zagrożony wyginięciem - CR 

Historia statusu IUCN: 

1994-2016 krytycznie zagrożony wyginięciem, od 1988 zagrożony 

https://www.xeno-canto.org/species/Leucopsar-rothschildi
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Ochrona: Chroni je załącznik I CITES 

Proponowane działania ochroniarskie: 

Dalsze monitorowanie trendów populacyjnych, w celu określenia, czy przeżywają uwolnione ptaki 

hodowlane. Poprawa różnorodności genetycznej populacji introdukowanej przez wprowadzenie 

niespokrewnionych osobników. Monitorowanie postępów na wyspie Nusa Penida, zwłaszcza pod 

kątem badań interakcji w rodzimej florze i faunie. Zachęcanie do pracy społecznej na rzecz poprawy 

warunków siedliskowych. 

https://www.hbw.com/species/bali-myna-leucopsar-rothschildi 

 
GWAREK WIELKI Gracula robusta 
 
Nazwa angielska: Nias Hill Myna 

Nazwa niemiecka: Niasbeo 

Podgatunki: Brak, gatunek monotypowy 

 

 
Opis/behawior 
 
Błyszczące czarne pióra i żółta narośl za okiem są 
wskaźnikiem wieku i kondycji osobnika. Duży 
biały obszar na piórach i żółto-pomarańczowy 
dziób. Formy młodociane mają mniejsze i 
bledsze narośla i krótsze, bardziej „pluszowe“ 
pióra.  
Gatunek monogamiczny, nadrzewny, żyje  
w większych grupach rodzinnych. Samce  
i samice podobne, samce nieco większe. 

Nie są wybitnymi śpiewakami, ale za to posiadają nadzwyczajne zdolności dźwiękonaśladowcze; 
potrafią udawać nawet dźwięk piły czy mowę ludzi. Z tego powodu są chętnie trzymane jako zwierzęta 
domowe-pupile. Jest możliwie, że większość dźwięków wydawanych przez te ptaki jest wyuczona.  
 
Nie ma dostępnych dźwięków gwarka wielkiego, ale przedstawiamy repertuar gwarka czczonego 
(Gracula religiosa) 
 
http://www.xeno-canto.org/explore?query=Gracula+religiosa 

 
Rozmiary: 
wielkość 32 cm (w tym skrzydła : > 19,5 cm). Masa ciała nie znana, największy przedstawiciel  z rodziny 
szpakowatych. 
 
Długość życia: 
Brak dostępnych danych na temat oczekiwanej długości życia na wolności lub w niewoli.  
 
Zasięg występowania:  
Endemit, zamieszkuje  niewielkie wyspy u wybrzeża Sumatry: w tym Banjak i Nias. Inne lokalizcje są 
utajnowe ze wzgledu na dobro gatunku. 
 

https://www.hbw.com/species/bali-myna-leucopsar-rothschildi
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Zajmowanie siedliska:  
Głównie lasy deszczowe 
 

Dieta:  
Dieta składa się głównie z owoców, ale także zawiera nektar i kwiaty oraz owady. 

Naturalni wrogowie: orzeł (Spilornis asturinus), węże, makaki, jaszczurki (warany), zagrożeniem dla 

piskląt i jaj są introdukowane gatunki pszczół, gryzonie, papugi. 

 

Rozmnażanie:  
Zwykle składa 2-3 jaja. Inkubacja trwa 15 dni. Młode osiągają upierzenie wystarczające do podjęcia 

lotów w wieku 3-4 tygodni. 

Status zagrożenia wg. IUCN: 
Krytycznie zagrożony wyginięciem: CR 
 
Liczebność gatunku spadła gwałtownie na obszarze jego występowania w wyniku niekontrolo wanego 
odłowu dziko żyjących osobników dla kolekcjonerów, trzymających je w klatkach. Populacja żyjąca na 
wolności jest poważnie zagrożona wymarciem. Liczebność  pojedynczej populacji szacuje się na mniej 
niż 50 osobników. 
 
Ochrona: 
Występuje na wielu obszarach chronionych, w Tajlandii, Malezji. 
Ujęty w załączniku CITES II. 
 
Zagrożenia:  
Kłusownictwo dla nielegalnego handlu dla kolekcjonerów, długoletnia tradycja zbierania piskląt 
wszystkich gatunków majny, krzyżowanie z Gwarkiem czczonym Gracula religiosa w celu zwiększenia 
walorów hodowlanych potomstwa. Utrata miejsc gniazdowania przez wycinanie lokalnych, zwłaszcza 
dużych drzew. Powszechnie panujący mit, że jest najlepszym naśladowcą wśród main, zwiększa popyt 
na ten gatunek. Posiadanie gwarka wielkiego jest symbolem statusu w Indonezji, w przeszłości był też 
pożądanym gatunkiem w handlu międzynarodowym. Zredukowane populacje są bardziej narażone na 
naturalne kataklizmy, takie jak tsunami czy sztormy. 
 
Działania ochronne: 
 
Pozarządowa organizacja indonezyjska opracowuje program odbudowy gatunku na jednej z wysp 
projekt “Wyspa skarbów” (w rozdziale projekty). 
Budowa Centrum hodowli i ochrony gwarków jako dziedzictwa przyrodniczego (rozdział projekty). 

 

Linki z informacjami: 

http://www.hbw.com/species/nias-hill-myna-gracula-robusta 

 

 

 



 

7 

 

SROCZEK BIAŁORZYTNY (Kittacincla malabarica) 

Nazwa angielska: White-rumped Shama 

Nazwa niemiecka: Weißbürzelschama 

Podgatunki: 14, z czego niektóre już wymarły 

 

Opis/behawior: Stosunkowo mały ptak. Samce podczas śpiewu 

często machają ogonem góra-dół. Bardzo aktywny gatunek, 

niemalże w ciągłym ruchu. Gdy się nie rozmnaża, zazwyczaj 

prowadzi samotniczy tryb życia. Ptaki te żerują i gnieżdżą się 

samotnie. Śpiewem bardzo dobrze naśladuje inne gatunki, których 

wezwania włącza do swojej pieśni. Śpiewają obie płcie, ale samce są 

bardziej kreatywnymi i wytrzymałymi śpiewakami. Pieśń może 

rozwijać się z biegiem czasu, ale podstawowa linia melodyczna nie 

zmienia się od pierwszego roku życia, prawdopodobnie od 

momentu opuszczenia gniazda.  

śpiew:https://www.xenocanto.org/explore?query=Copsychus+malabaricus 

Żeruje na ziemi i niższych warstwach zarośli oraz w cienistych wąwozach. 

Rozmiar: mniejszy niż kos, większy niż wróbel. Masa ich ciała wynosi 31-42 gramów.  

Długość życia: średnia długość życia to 12-14 lat, najstarszy żył 26 lat. Dojrzałość płciową osiągają  

w pierwszym roku życia. 

Zagrożenia: Nielegalne kłusownictwo, które zaopatruje handlarzy na rynku ptaków śpiewających. 

Degradacja siedlisk naturalnych. Szczególnie podatne na wyginięcie są populacje zamieszkujące małe 

wyspy. W rejonach, gdzie odbywają się konkursy ptaków śpiewających, większość ptaków już 

całkowicie zniknęła. Są łatwe do złowienia przy pomocy wabików, pułapek z klejem i siatek z cienkiego 

tworzywa, których ptak nie jest w stanie zauważyć. Często w hodowlach komercyjnych i prywatnych 

dochodzi do powstawania hybryd.  

Status zagrożenia wg IUCN: 

LC – niskie ryzyko wyginięcia , bez zmian od 2016 roku. 

Gatunek ten ma bardzo duży zasięg, a tym samym nie zbliża go to do progu narażenia na wyginięcie. 

Pomimo faktu, że tendencja populacji wydaje się być malejąca, spadek nie jest uważany za 

wystarczająco szybki. Z tego powodu jest oceniany jako gatunek najmniejszej troski. 

Ochrona: 

Działania ochronne na jednej z wysp w poblizu Sumatry poprzez monitorowanie populacji i 

ograniczanie kłusownictwa. 

Zasięg występowania: szeroki zasięg rozciągający się od północnych Indii, Nepalu i południowej części 

Chin oraz Indonezji. 

https://www.xenocanto.org/explore?query=Copsychus+malabaricus
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Zajmowane siedliska: nizinny las tropikalny, las bagienny – do 1500m n.p.m. 

Naturalny wróg: Węże, koty. Jaja i pisklęta są szczególnie podatne na drapieżnictwo. 

Dieta: głównie owady, których aktywnie poszukuje na ziemi i wśród liści. Czasami jagody.  

Samce i samice: Samce mają ogon o dł. 24-28 cm a samice 22 cm. Występuje dymorfizm płciowy 

samiec czarnoniebieski z brązowym brzuchem (na fotografii), samica zielonobrązowa 

Liczna młodych: od 3 do 5 

Ciekawostki: uważany jest za najlepszego śpiewaka spośród ptaków. Istnieje osobna kategoria 

konkursowa o nazwie właśnie tego gatunku. 

https://www.hbw.com/species/white-rumped-shama-kittacincla-malabarica 

 

KITTA KRÓTKOSTERNA (Cissa thalassina). 
 
Nazwa angielska: Javan Green Magpie 
Nazwa niemiecka: Javabuschelster 
Podgatunki: Brak, gatunek monotypowy 
 
 
Opis / behawior: 

 
Mocno zbudowana sroka, o sylwetce podobnej jak u sójki. 
Charakterystyczne kolory dominujące w ubarwieniu to: 
soczysta zieleń, czerń, brąz. Są to barwy charakterystyczne dla 
rodzaju Cissa. Kitta krótkosterna odróżnia się od pozostałych 
gatunków swojego rodzaju brakiem czarno-białych wzorów 
na ogonie i lotkach drugorzędowych. Ponadto posiada 
masywniejszą sylwetkę oraz duży dziób. Czarna „maska”  
na oczach tworzy widoczne czuby nad oczami.  
Są to ptaki bardzo ruchliwe, często przeskakują lub szybują  
z gałęzi na gałąź. Rzadziej latają aktywnie.  
W przypadku braku odpowiedniej diety (składającej się  
z konkretnych gatunków owadów) pigment w piórach 
blednie, a ptak staje się bladoniebieski. Powrót do zielonego 

ubarwienia jest możliwy przy następnym pierzeniu, pod warunkiem, że ptak otrzymuje odpowiedni 
pokarm.   
 
Rozmiary: 
Masa ciała: 130g – 150 g. Zwykle dorosły osobnik osiąga 130 g.  
Długość: 31 – 33 cm. 
 
Długość życia: 
Nie jest znana dokładna długość życia w naturze.  
Dojrzałość płciową osiągają w wieku około 1 roku.  
  
 
 

https://www.hbw.com/species/white-rumped-shama-kittacincla-malabarica
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Zasięg występowania:  
Endemit Jawy Zachodniej, Indonezji. Liczebność gatunku jest bardzo mała. Od 2001 roku gatunek 
odnotowano tylko w czterech obszarach chronionych: parkach narodowych Mt Merapi, Mts Halimun-
Salak i Mts Gede-Pangrango/Megamendung, oraz w rezerwacie South Parahyangan.  
 
Zajmowanie siedliska:  
Zamieszkuje lasy górskie i podgórskie. Preferuje wąwozy rzek i wodospady w gęstym lesie. 
 
Dieta:  
Głównie duże bezkręgowce i małe kręgowce, w tym świerszcze, pasikoniki, modliszki, cykady, 
karaczany, chrząszcze, raki, ślimaki, żaby i jaszczurki. W niewielkim stopniu: owoce.  
 
Naturalni wrogowie:  
Nie zostało to udokumentowane, ale prawdopodobnie są to małe koty, sowy, węże i cywety.  
 
Status zagrożenia wg. IUCN: 
CR = krytycznie zagrożony wyginięciem z powodu gwałtownego zmniejszania się populacji, 
szacowanego na 80 % w ciągu 10 lat.  
 
Zagrożenia:  
Głównym zagrożeniem jest nielegalne odławianie dla handlu ptakami, a ponadto utrata siedlisk 
spowodowana głównie przez ekspansję obszarów rolnych. Doprowadziło to do zmniejszenia  
i fragmentacji populacji, które nadal się kurczą. W biznesie polegającym na handlowaniu ptakami 
śpiewającymi, które biorą udział w konkursach śpiewu, kitta pełni rolę „mistrza”: umieszcza się ją  
w klatce sąsiadującej z młodymi osobnikami bardziej śpiewnych gatunków, np. sroczek białorzytny czy 
sroczek zmienny. Ptaki uczą się głosu kitty i wplatają ich dźwięki w swój śpiew, co czyni go bardziej 
urozmaiconym i ciekawszym dla konkursowego jury. Powszechnie uważa się, że samo nagranie głosu 
kitty i odtwarzanie w pobliżu klatki ptaka „konkursowego” nie daje takich rezultatów jak żywy „mistrz”. 
Ponadto trzymanie w domu kitty przysparza właścicielowi prestiżu, co również stanowi przyczynę jej 
intensywnego odłowu. 
 
Zalecenia ochronne: 
- Poszerzanie świadomości społecznej w zakresie kryzysu ptaków śpiewających w Azji Południowo-
Wschodniej. 
- Rozwijanie programów hodowli ex situ.  
- zapewnienie sponsorów dla programów hodowlanych.  
- Przeszukiwanie wszelkich potencjalnych siedlisk pod kątem występowania populacji tego gatunku.  
- Poszukiwanie miejsc bezpiecznych dla przyszłej reintrodukcji gatunku.  
- Zapewnienie odpowiedniej ochrony gatunku. 
- Zachęcenie rządu Indonezji do dodania kitty do listy gatunków objętych ochroną prawną. 
 
 
Historia statusu IUCN:  
Stale CR, od czasu wyodrębnienia gatunku. Wcześniej nie był oficjalnie gatunkiem zagrożonym. 
 
Cel / stan populacji: 
Hodowla populacji lęgowych. Celem jest globalne zarządzanie populacjami ex-situ początkowo przez 
program EEP, prowadzony w ogrodach zoologicznych.  
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Linki:  
Link to HBW entry: http://www.hbw.com/species/javan-green-magpie-cissa-thalassina 
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/javan-green-magpie-cissa-thalassina 
Links to in-situ projects: Cikananga Wildlife Breeding Center - 
http://www.cikanangawildlifecenter.com 

 

SÓJKOWIEC BIAŁOGŁOWY (Garrulax bicolor) 

Nazwa angielska: Sumatrian Laughingthrush 

Nazwa niemiecka: Schwarzwießhäherling 

 

Opis/behawior: Dość krępej postury z czarnymi 

piórami i białą głową z  maską w kolorze 

czarnym. Siedlisko: średnie i niskie partie lasów 

górskich. Często są spotykane w stadach,  

w których głośno śpiewają. 

Rozmiar/Masa: 24-28 cm. Ciężar w zależności od 

osobnika ok. 95-110g.   

Długość życia: nieznana, ale najstarsze osobniki 

trzymane w niewoli mają 17 lat. Dojrzałość 

płciową osiągają w 1 roku życia. 

śpiew: https://www.xenocanto.org/explore?query=Garrulax+bicolor 

Zasięg występowania: Początkowo występował wzdłuż Sumatry i Indonezji. Jednak ostatnie szacunki 

sugerują rozdrobnienie populacji w wyniku jej spadku. 

Zagrożenia: Nielegalne odławianie do klatkowego handlu ptakami. Degradacja siedlisk naturalnych,  

fragmentacja lasów. Łatwo są wyłapywane, ponieważ są dość głośne w grupie.  

Wielkość populacji: 2500-9999 

Dieta: głównie owady włączając w to chrząszcze oraz pająki. Czasami jagody. 

Samce i samice: brak dymorfizmu płciowego 

Rozmnażanie:. Pojedynczy wylęg zawiera 2-3 jaja i może być wielokrotny w przeciągu jednego roku. 

Inkubacja trwa 14 dni. 

Liczna młodych: 2  

Ciekawostki: uznawane za ptaki społeczne, co w ich przypadku oznacza, że pisklęta otrzymują pomoc 

również od innych osobników ze stada, nie tylko od rodziców.  

Status zagrożenia wg IUCN: 

Zagrożony wyginięciem: EN 

 

https://www.xenocanto.org/explore?query=Garrulax+bicolor
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Historia statusu IUCN: 

2016 zagrożony wyginięciem 
2013 narażony na wyginięcie 
2012 narażony na wyginięcie 
 

Gatunek przeszedł bardzo szybki spadek populacji z powodu handlu ptakami w klatkach, co związane 

jest z utratą siedlisk. W ciągu ostatnich 10-15 lat zaobserwowano lokalne wymierania w wielu 

miejscach wcześniejszego występowania. Ceny natomiast za ten gatunek wzrosły, ponieważ jego 

dostępność na rynku się zmniejszyła. Z tych powodów sójkowiec białogłowy jest oceniany jako 

zagrożony wyginięciem. 

Ochrona: gatunek nie otrzymuje żadnej ochrony prawnej w Indonezj.  Na małą skalę udała się hodowla 

tego gatunku w Wielkiej Brytanii. Trwają próby hodowli na Jawie i w Indonezji. 

Proponowane działania ochroniarskie: 

Przeanalizowanie ilości osobników tego gatunku  w handlu i rozważenie wpisania gatunku do CITES. 

Przekazanie środków na regulacje związane z handlem ptakami w klatkach w Indonezji i na arenie 

międzynarodowej. Objęcie gatunku pełną ochroną prawną. Wspieranie rozwoju programów 

hodowlanych dla ewentualnej przyszłej reintrodukcji. 

https://www.hbw.com/species/sumatran-laughingthrush-garrulax-bicolor 

 

BILBIL ŻÓŁTOGŁOWY (Pycnonotus zeylanicus) 
 
Nazwa angielska: Straw-headed Bulbul,  Straw-crowned bulbul, Yellow-crowned bulbul 
Nazwa niemiecka: Gelbscheitelbülbül 
Podgatunki: Brak, gatunek monotypowy 
 

Opis/behawior 
Element charakterystyczny to złotożółtawa czapeczka  
i policzki. Czerwone oczy, białe gardło i delikatne, białawe 
smugi na piersi. Oliwkowe skrzydła i ogon. Samce i samice 
są podobne, ale samce są trochę większe, gdyż posiadają 
nieco dłuższy ogon. Osobniki młodociane są ciemniejsze  
z brązową głową. 

 
Prowadzi osiadły tryb życia, występuje w parach lub 
grupach rodzinnych do 5 osobników. Gatunek pewny 
siebie i rzucający się w oczy, o mocnym, bogatym 
wokalnie i melodyjnym śpiewie. 
 
 

Śpiew: http://www.xenocanto.org/explore?query=Pycnonotus+zeylanicus 
 
 
Rozmiary: 
wielkość 28 - 29 cm, masa ciała od 80-93g.  Największy gatunek z rodziny bilbili. 
 

https://www.hbw.com/species/sumatran-laughingthrush-garrulax-bicolor
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Długość życia: 
Brak dostępnych danych na temat oczekiwanej długości życia na wolności lub w niewoli. Inne gatunki 
bilbili dożywają 10 lat na wolności i 10-15 lat w warunkach hodowlanych. Samice są zdolne do 
rozrodu w wieku 8 miesięcy, samce osiągają dojrzałość  płciową w wieku 2,5 lat. 
  
 
Zasięg występowania:  
 
Początkowo obejmował zasięgiem występowania duży obszar w południowo- wschodniej Azji od 
południowej Birmy i Tajlandii, Półwyspu Malajskiego, aż po Sumatrę, Jawę i Borneo. 
Wyginął w dużej części swojego dawnego zasięgu: w Tajlandii, Jawie i prawdopodobnie Myanmar, i na 
Sumatrze. W pozostałym obszarze występowania zagrożony wyginięciem.  
 

Zajmowane siedliska:  
 

Tereny podmokłe, lasy nizinne, siedliska graniczące z rzekami, strumieniami i bagnami, zalewane 
sezonowo. Toleruje siedliska przekształcone przez człowieka: plantacje, ogrody, namorzyny, gniazduje 
w miejscach łatwo dostępnych dla kłusowników, stąd jest jeszcze bardziej podatny na wyłapanie i 
uwięzienie.  
 
Dieta:  
Dieta składa się głównie z jagód, owoców (figi) i owadów, w sezonie lęgowym z  pajęczaków i 
mięczaków. 
 
Rozmnażanie:. Gniazda budują wysoko w koronach drzew, pojedynczy wylęg zawiera 2-3 jaja. 

Inkubacja trwa 14 dni. Pisklęta są karmione przez obojga rodziców przy udziale także innych członków 

grupy rodzinnej.  

 
Naturalni wrogowie:  
Węże, koty, w tym domowe, mrówki (groźne dla jaj i piskląt). 
 
Status zagrożenia wg. IUCN: 
Zagrożony wyginięciem: EN 
 
Historia statusu IUCN:  
2016 zagrożony wyginięciem 
2012 narażony na wyginięcie 
 
Liczebność gatunku spadła gwałtownie na obszarze jego występowania z powodu bezwzględnego 
odłowu dziko żyjących osobników dla kolekcjonerów. Szacuje się, że populacja została zredukowana 
do takiego stopnia, że pozostało mniej niż 2500 (a nawet od 600 do 1700) dorosłych osobników, 
występujących w populacjach tak bardzo rozdrobnionych, że ich liczebność nie jest większa niż 250 
dojrzałych osobników. Z tych powodów gatunek uzyskał status zagrożenia: zagrożony wyginięciem.  
 
Ochrona: 
Występuje na wielu obszarach chronionych, w Tajlandii, Malezji. 
Ujęty w załączniku CITES II. 
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Zagrożenia:  
Kłusownictwo dla nielegalnego handlu i utrata siedlisk. Jest najbardziej pożądanym  gatunkiem  
w swojej rodzinie, ponieważ szczególnie pięknie śpiewa, osiąga też najwyższe ceny na rynku. 
Przekonanie, że dziko żyjące ptaki są lepszymi śpiewakami oraz niedostateczna ochrona gatunku 
przyczyniają się do tego, że stałe wysokie zapotrzebowanie na gatunek dziesiątkuje dziką populację.  
 
Cel / stan populacji: 
Z powodu wysokiego popytu potrzebne jest stałe monitorowanie i regulowanie  handlu gatunkiem na 
obszarze występowania. Do sprawniejszej ochrony gatunku wymagana jest ochrona in situ i regulacje 
CITES. Z powodu spadku liczebności gatunku należy zainicjować programy hodowlane w warunkach 
wiwaryjnych.  
 
Celem jest utworzenie rezerwowej populacji, na której prowadzone będą badania w celu ochrony 
gatunku.  
Pożądana byłaby globalnie zarządzana populacja podzielona na azjatyckie i w razie potrzeby 
europejskie instytucje zoologiczne. 
W miarę wzrostu liczebności  rezerwowa populacja może stać się potencjalną pulą do reintrodukcji 
gatunku. 
 
 
http://www.hbw.com/species/straw-headed-bulbul-pycnonotus-zeylanicus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hbw.com/species/straw-headed-bulbul-pycnonotus-zeylanicus
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KRYZYS AZJATYCKICH PTAKÓW ŚPIEWAJĄCYCH  
Ptaki w Azji Południowo-Wschodniej narażone są na wiele zagrożeń, zwłaszcza na utratę siedlisk  

w całym regionie. Kolejnym poważnym problemem jest nielegalny, niezrównoważony  

i rozpowszechniony handel dziką przyrodą. Indonezja jest szczególnym obszarem priorytetowym  

w zakresie ochrony środowiska w tej dziedzinie: po pierwsze region ten znajduje się na pierwszym 

miejscu w Azji, a na drugim na świecie, pod względem największej liczby gatunków ptaków 

zagrożonych wyginięciem . Handlarze otwarcie sprzedają nielegalnie pułapki i ptaki chronione bez 

ponoszenia konsekwencji.   

Kluczowy dla handlu ptakami w Indonezji, szczególnie na Jawie, jest aspekt socjalny trzymania ptaków 

w domach. Ich hodowla ma bardzo długa tradycję w jawajskiej kulturze, gdzie posiadanie 

przedstawiciela awifauny  jest niemal obowiązkiem każdego jawajskiego dojrzałego mężczyzny.  Dom, 

w którym trzyma się wiele ptaków, zyskuje większy prestiż. Co więcej, coraz popularniejsze konkursy 

śpiewu generują popyt na niektóre gatunki, a najbardziej pożądani są najlepsi śpiewacy. W Indonezji 

jest to wielki biznes o olbrzymim zasięgu, obejmujacym cały region.  

Niektóre ptaki obecne w handlu przeżywają jedynie kilka dni. Są to głównie nektaro- i owadożerne 

gatunki, zwane potocznie „cut-flower birds“, czyli „ptaki – cięte kwiaty“, bo podobnie jak bukiety  

w wazonach są pięknym elementem natury, który przez krótki czas trzymamy w domu, choć zdajemy 

sobie sprawę z tego, że żyje przez to krócej. Dla przetrwania ptaków konieczna jest zmiana 

mentalności, przy jednoczesnym poszanowaniu i wykorzystaniu naturalnej chęci obserwacji ptaków, 

która popycha ludzi do trzymania ich w domach.  

Niska świadomość społeczna jest poważną kwestią w kontekście omawianego kryzysu. Oprócz tego 

problematyczne są także luki prawne i egzekwowanie prawa. Znaczące różnice w statusach ochronnych 

nadawanych danemu gatunkowi na mocy prawa w Indonezji i statusowi z Czerwonej Listy IUCN 

utrudniają działania ochronne. Niektóre zagrożone gatunki ptaków nie zostały jeszcze objęte ochroną, 

choć wyraźnie są narażone na większe ryzyko wyginięcia. Najnowsze badania nad taksonomią ptaków 

doprowadziły do rozdzielenia niektórych gatunków na całkiem nowe i odrębne. To, co do tej pory 

klasyfikowano jako podgatunek bez szczególnego statusu ochronnego, obecnie ma rangę odrębnego 

gatunku, który wymaga analizy IUCN, CITES i lokalnych władz pod kątem stopnia zagrożenia. Niektóre 

podgatunki, które są odrębne i mogą reprezentować "godne ochrony jednostki biologiczne", nie 

podlegają ochronie prawnej, co stwarza szczególny problem. 

 

Szczyt w sprawie kryzysu ptaków śpiewających  

We wrześniu 2015 r. w Singapurze grupa zaangażowanych ekspertów spotkała się na pierwszym 

szczycie w sprawie wywołanego handlem kryzysu azjatyckiej awifauny. Jego celem było zainicjowanie 

prac nad koordynacją działań w obliczu masowego pozyskiwania ptaków śpiewających ze środowiska 

naturalnego Azji Południowo-Wschodniej. Zwierzęta te znikają w niepokojącym tempie, ponieważ są 

odławiane do celów handlowych i trzymane w domach w klatkach. Podczas spotkania opracowano 

Strategię Ochrony Ptaków Śpiewających Azji Południowo-Wschodniej w Handlu.  
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W lutym 2017 r. miał miejsce drugi szczyt w sprawie kryzysu ptaków śpiewających, organizowany  

w Jurong Bird Park (Singapur) przez Wildlife Reserves Singapore i TRAFFIC. Blisko 60 ekspertów 

spotkało się, by przedyskutować postęp prac i zaplanować wdrożenie Strategii. Uczestnicy omówili 

wiele przyszłych działań, począwszy od regulacji rynku obrotu ptakami, motywowania do 

egzekwowania przepisów, hodowania gatunków wysoce zagrożonych w niewoli w celu ich 

wprowadzenia do naturalnego środowiska oraz potrzebę dalszego badania i monitorowania handlu 

oraz dzikich populacji. Rozmawiano również o możliwości podniesienia światowej świadomości o tym 

kryzysie poprzez kampanie prowadzone przez ogrody zoologiczne (TRAFFIC Bulletin 29(1):3-4). 

Uczestnicy drugiego szczytu w sprawie kryzysu ptaków śpiewających, Jurong Bird Park, Singapur (luty 2017).  

 

 

Wypracowana strategia pozwoli  zachować równowagę pomiędzy kulturowo ugruntowaną praktyką 

hodowli ptaków w Indonezji a ochroną populacji zagrożonych gatunków. Handlarze i hobbyści muszą 

zrozumieć, że współpraca z ich strony w perspektywie długoterminowej leży we wspólnym interesie.  
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WYBRANE PROJEKTY W RAMACH KAMPANII 
Projekty piorytetowe  wybrane przez grupę ds. kampanii i zatwierdzone przez grupę roboczą TASA 

wspierane w ramach kampanii „Milczące lasy“:  

 

Obiekty hodowlane dla ptaków śpiewających w Prigen 
Prigen Conservation Breeding Ark: Songbird breeding facilities 

Beneficjent:   KASI Foundation 
Lokalizacja:   Jawa Wschodnia, Indonezja 
Wymagana kwota:  € 30.000  
Gatunek flagowy:  Bilbil żóltogłowy 
 

Eksperci podczas szczytów w sprawie kryzysu 
ptaków śpiewających w Singapurze  
wytypowali gatunki najbardziej zagrożonych 
ptaków w rejonie Wielkich Wysp Sundajskich  
i zalecili intensyfikację ich hodowli. KASI 
Foundation przy Taman Safari w Indonezji 
odpowiedziała programem rozpoczynającym 
hodowlę wyznaczonych gatunków.  

Celem projektu jest ochrona dziko żyjących 
populacji ptaków śpiewających Indonezji przed 
wyginięciem poprzez zapewnienie hodowli  
w niewoli.  
 

W ramach projektu planuje się utworzenie kompleksu ptaszarni o wysokim standardzie, gdzie będzie 
prowadzony program hodowli wytypowanych gatunków ptaków, zdrowej i genetycznie bezpiecznej 
populacji, która może brać udział w reintrodukcji.  Hodowla ptaków zaspokoi również zapotrzebowanie 
lokalnego rynku. Planuje się także transfer hodowanych gatunków do innych instytucji i ogrodów 
zoologicznych oraz ustanowienie wytycznych dla hodowców.   
Celem projektu jest również współpraca ze stronami zainteresowanymi w celu organizowania 
programów mających podnosić świadomość społeczeństwa, co przełoży się na bardziej efektywny, 
zrozumiały i znaczący efekt ochronny.  

 

 
 

Link do strony projektu: www.silentforest.eu/projects/songbird-arch-of-southeast-asia/ 

 

 

 
 
 

https://www.silentforest.eu/projects/songbird-arch-of-southeast-asia/
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Program ochrony ptaków śpiewających na Sumatrze 
Sumatran Songbird Conservation Programme 
Beneficjent:   Yayasan Ekosistem Lestari 
Lokalizacja:   Sumatra Północna, Indonezja 
Wymagana kwota:  € 70.000 
Gatunek flagowy:  Sójkowiec białogłowy 

Celem programu jest ochrona przed wyginięciem poprzez utworzenie populacji hodowlanej ex-situ na 
Sumatrze.  

Nowy obiekt będzie zlokalizowany w północnej prowincji Sumatra, ma obejmować 24 wybiegi dla 
ptaków i powiązaną infrastrukturę wspierającą.  Celem obiektu ma być utrzymywanie i rozmnażanie 
sumatrzańskich gatunków zagrożonych zgodnie z rekomendacjami TASA poprzez rozwijanie  
oraz  utrzymywanie hodowlanej populacji sójkowca białogłowego i gwarka wielkiego.  Ponadto 
opracowanie strategii wypuszczania oraz monitoringu i zarządzania populacją po wypuszczeniu do 
naturalnego środowiska, a także ustanowienie programów edukacyjnych w celu wzmocnienia 
zaangażowania lokalnych społeczności. 
 
Projekt ten będzie w znacznej mierze wspierany przez ptasi departament Durrell Wildlife Conservation 
Trust w ramach szerszej współpracy między obiema organizacjami.  

 

Link do strony projektu: www.silentforest.eu/projects/sumatran-songbird-conservation-programme/ 

 

Centrum hodowli i ochrony gwarków.  

Magiao Nature Heritage Conservation Breeding Centre 

Beneficjent:   Nias Heritage Museum 
Lokalizacja:   Wyspa Nias, Indonezja 
Wymagana kwota:  € 25.000  
Gatunek flagowy:  Gwarek wielki 

Na wyspie Nias znajdującej się na zachód od Sumatry 
żyje dość duża grupa gwarków wielkich 
przetrzymywanych w domach przez prywatnych 
hodowców. Łatwy dostęp do osobników dziko 
żyjących pogarsza sytuację tego gatunku, również na 
sąsiadujących wyspach. Jak najprędzej należy 
utworzyć hodowlę ex-situ, gdyż populacja ulega 
starzeniu, a jej liczebność zmniejszeniu liczebności. 
Nias Heritage Museum (muzeum dziedzictwa 
narodowego wyspy Nias) utrzymuje jedyną na wyspie 
dostępną dla publiczności kolekcję zwierząt i jest 
jedyną organizacją zapewniającą edukację 

przyrodniczą dotyczącą zagrożonych gatunków roślin i zwierząt Nias. Wiele organizacji, takich jak KASI 
Foundation, Heidelberg Zoo oraz lokalne, regionalne i narodowe władze chce wspierać rozwój obiektu. 
 
Celem projektu jest rozbudowanie bezpiecznej  ptaszarni do przechowywania i rozrodu gwarków 
wielkich, rozwijanie umiejętności personelu w zakresie nowoczesnej hodowli dzikich zwierząt,  

https://www.silentforest.eu/projects/sumatran-songbird-conservation-programme/
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a w szczególności ptaków śpiewających, we współpracy z Taman Safari Indonesia (wspierane przez Zoo 
w Heidelbergu). Poszukiwanie odpowiednich miejsc do reintrodukcji gatunku, opracowanie strategii 
wypuszczania oraz monitoringu i zarządzania populacją po wypuszczeniu. Planuje się także rozpoczęcie 
kampanii promującej gwarka jako symbol wyspy Nias, zachęcenie posiadaczy i hodowców-amatorów 
do zarzucenia praktyk kłusowniczych i przemytu, które szkodzą temu gatunkowi, a zamiast tego 
podkreślenie jego wartości. Ważna jest także cykliczna ewaluacja projektu oraz badanie potencjalnych 
dróg jego rozwoju w celu objęcia działaniami ochronnymi innych gatunków ptaków, takich jak bilbil 
żółtogłowy i sroczek białorzytny 

 

Link do strony projektu: www.silentforest.eu/projects/magiao-nature-heritage-conservation-
breeding-centre/ 

 

Wyspa Skarbów 
Treasure island 

Beneficjent:   Ecosystem Impact 
Lokalizacja:   Wyspa na zachód od Sumatry, Indonezja 
Wymagana kwota:  € 35.000  
Gatunek flagowy:  Sroczek białorzytny i Gwarek wielki 

Wyspa Skarbów to niezamieszkana wyspa 
pokryta rozległym pierwotnym lasem, bardzo 
trudno dostępnym, co sprawia, że jest jedną  
z ostatnich ostoi dzikich ptaków w Indonezji. 
Jest ona przystanią wielu gatunków 
poddanych presji ze strony nielegalnego 
handlu, takich jak sroczek białorzytny, będący 
najbardziej powszechnym gatunkiem  
w handlu ptakami śpiewającymi. Wyspa jest 
również miejscem występowania ostatniej 
dziko żyjącej populacji krytycznie zagrożonego 
wyginięciem gwarka wielkiego. Przetrwanie 
populacji i całego gatunku zależy od stopnia 

ochrony wspomnianej wyspy. Prawdziwa nazwa i lokalizacja wyspy nie zostanie ujawniona dla 
bezpieczeństwa gatunków.  

Lokalna organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną przyrody ,we współpracy z innymi 
organizacjami pozarządowymi, jako pierwsza skoncentrowała swoje działania na ochronie wyspy. 
Wyspa ta została uznana za jedną z ostatnich twierdz dla gwarków wielkich. Jest to stanowczy 
argument do podjęcia wszelkich działań na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk.  

Jak dotąd ochrona ptaków jest prowadzona przez strażników doglądających gniazd żółwi morskich. 
Projekt ma zapewnić finanse na wzmocnienie monitoringu i ochrony zagrożonych gatunków ptaków 
równolegle z programem ochrony żółwi morskich. Celem jest wzmocnienie statusu ochronnego wyspy, 
wpływ na opinię społeczności lokalnych na temat kłusownictwa, poprzez zapewnienie ich aktywnego 
zaangażowania w działania zespołu strażników i programów edukacyjnych. Generowanie 
bezpośrednich korzyści ekonomicznych poprzez ekoturystykę i wolontariat. 
  
 Link do strony projektu: www.silentforest.eu/projects/treasure-island/ 

https://www.silentforest.eu/projects/magiao-nature-heritage-conservation-breeding-centre/
https://www.silentforest.eu/projects/magiao-nature-heritage-conservation-breeding-centre/
https://www.silentforest.eu/projects/treasure-island/
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Intensywne badania nad gatunkami najbardziej obciążonymi presją 
ze strony handlu w obrębie dwóch znaczących lasów Jawy. 

Beneficjent:   Manchester Metropolitan University and BirdLife International 
Lokalizacja:   Jawa Zachodnia, Indonezja 
Wymagana kwota:  € 36.000  
Gatunek flagowy:  Kitta krótkosterna  

Nadmierna eksploatacja ptaków śpiewających 
na zwierzęta domowe w Indonezji 
spowodowała niemal całkowite wytępienie 
dwóch gatunków ptaków endemicznych dla 
górskich lasów Jawy: kitty krótkosternej  
i sójkowca rdzawoczelnego. Oba gatunki są 
zaklasyfikowane jako krytycznie zagrożone 
wyginięciem (kategoria CR według IUCN) i są 
przedmiotem intensywnych, choć nie 
prowadzonych na dużą skalę, programów 
hodowli w niewoli (prowadzonych przez TASA).  
Hodowle mają zapobiec całkowitemu 
wyginięciu gatunku i być materiałem do 

reintrodukcji w sytuacji, gdyby osobniki dziko żyjące zostałyby całkowicie wyniszczone. Kitta 
krótkosterna została znaleziona w dziewięciu niepołączonych ze sobą obszarach górskich lasów. 
Sójkowca rdzawoczelnego odnotowano w tych samych lasach i w jeszcze trzech innych.  

Projekt ma na celu przeprowadzanie systematycznych badań dwóch największych kompleksów leśnych 
pod kątem wszystkich zagrożonych gatunków (m.in. trzech gatunków naczelnych) i endemicznych 
ptaków oraz ich preferencji siedliskowych, przy użyciu transektów liniowych i technologii 
automatycznego zapisu akustycznego.  
Odnotowanie kluczowych parametrów środowiska (wielkość wybranych środowisk, zasięg lasów 
pierwotnych, presja antropogeniczna, w tym kłusownictwo), w celu oceny lasów oraz oznaczenia ich 
wartości i potencjału ochrony.  
Współpraca z indonezyjskimi partnerami – oddziałem BirdLife (Burung Indonesia), rządem i lokalnymi 
społecznościami – w celu ustalenia oficjalnego statusu ochronnego lasów, reżimu zarządzania a także 
lokalnych postaw względem lasów i dzikiej przyrody.  
Usprawnienie zarządzania i ochrony obu lasów, szczególnie w okolicach ostoi kluczowych gatunków 
ptaków śpiewających oraz potencjalnych miejsc reintrodukcji. 
 

Cele projektu: 

 

Link do strony projektu: www.silentforest.eu/projects/hunting-out-the-birds-intensive-surveys-of-
heavily-traded-songbirds-in-two-of-west-javas-most-significant-forests/ 

https://www.silentforest.eu/projects/hunting-out-the-birds-intensive-surveys-of-heavily-traded-songbirds-in-two-of-west-javas-most-significant-forests/
https://www.silentforest.eu/projects/hunting-out-the-birds-intensive-surveys-of-heavily-traded-songbirds-in-two-of-west-javas-most-significant-forests/
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Ocena metod, miejsc i wymagań do pomyślnej reintrodukcji szpaka 
balijskiego. 
Beneficjent:                Manchester Metropolitan University i BirdLife International 
Lokalizacja:   Bali, Indonezja 
Wymagana kwota:  € 44.000  
Gatunek flagowy:  Szpak balijski  

 

Szpak balijski jest gatunkiem krytycznie zagrożonym. W Indonezji jest uważany za ikonę. Na całym 
świecie jest gatunkiem dość dobrze rozpoznawalnym. Taką popularność zawdzięcza pięknemu 
wyglądowi. Jednocześnie zdumiewa on biologów, ponieważ znacząco wyróżnia się ewolucyjnie (jest 
jedynym gatunkiem w rodzinie Leucospar), choć jego występowanie jest ograniczone do wyspy (Bali), 
która biogeograficznie jest na tyle bliska Jawie, że żaden inny gatunek, ani nawet rodzina, nie jest 
endemitem wyłącznie Bali.  
Wyłapywanie do hodowli domowych i handlu na skalę międzynarodową odgrywało główną rolę  
w zmniejszaniu się liczebności szpaków balijskich – niemal aż do wymarcia na wolności. Podczas gdy 
przez ostatnie pięćdziesiąt lat populacja hodowlana rozwijała się stabilnie, liczebność  populacji dziko 
żyjącej nieubłaganie spadała do około 2006 roku, kiedy to mogła nawet całkowicie zniknąć. W swoim 
rodzimym zasięgu obecnie gatunek istnieje jedynie dzięki corocznemu uzupełnianiu z puli osobników 
hodowlanych w Parku Narodowym Bali Barat w północno-zachodniej części wyspy. Ptaki wypuszczone 
w Nusa Penida w części południowo-wschodniej, prawdopodobnie nadal tam żyją. Dodatkowo miały 
miejsce prywatne inicjatywy, które pojawiały się na terenie Bali w celu ustanowienia stabilnych 
lokalnych populacji pochodzących z hodowli.  
Opisywany  trzyletni projekt będzie wspierał indonezyjskie władze w dążeniu do utworzenia stabilnych, 
bezpiecznych i zrównoważonych wolnych populacji na terenie m.in.Bali Barat. Przewidziany został 
nasłuch do celów monitoringu ptaków po ich wypuszczeniu oraz rozmaite działania związane ze 
studiami nad ochroną tego gatunku. 

 

Link do strony projektu: www.silentforest.eu/projects/evaluating-methods-sites-and-needs-for-the-
successful-reintroduction-of-the-bali-myna/ 

 
 

 

https://www.silentforest.eu/projects/evaluating-methods-sites-and-needs-for-the-successful-reintroduction-of-the-bali-myna/
https://www.silentforest.eu/projects/evaluating-methods-sites-and-needs-for-the-successful-reintroduction-of-the-bali-myna/
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CO MOŻESZ ZROBIĆ 
 

Pomaganie jest łatwe. Oto kilka wskazówek:  

 Podczas wakacji w regionie Azji możesz pomóc w wykrywaniu nielegalnego handlu przyrodą 
przy użyciu aplikacji na smartfony „Wildlife Witness“. Aplikacja ta pozwala turystom  
i mieszkańcom łatwiej informować o handlu okazami przyrodniczymi robiąc zdjęcia, wskazując 
dokładną lokalizację przestępstwa i przesyłając te ważne szczegóły do TRAFFIC, jednego  
z głównych partnerów kampanii. Możesz pobrać tę aplikację na stronie 
www.wildlifewitness.net  

 Pomóż w rozpowszechnianiu informacji o wymieraniu ptaków śpiewających wśród innych 
turystów i mieszkańców w Twoim regionie. Nawet populacje dzikich ptaków w Europie uległy 
załamaniu w związku z handlem w Azji (np. trznadel złotawy).  Gatunek ten wędruje i nocuje 
w wielkich stadach, co czyni te ptaki łatwymi ofiarami. W Chinach ptaki te są odławiane i 
sprzedawane na czarnym rynku w celach spożywczych. Na 2019 zaplanowano opublikowanie 
planu ochrony tego gatunku na skalę globalną. W 2017 w Chinach nastąpił zmiany prawne i 
zakazano także i konsumpcji przedstawicieli gatunków chronionych. Na terenie Polski 
gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. 

  Nie chodzi tylko o  praktyki handlowe w Azji, lecz nawet we Francji i regionach 
śródziemnomorskich - ptaki takie jak ortolan i kapturka są nielegalnie wychwytywane i 
spożywane. Wspieraj kampanię przeciwko zabijaniu ptaków (zobacz 
www.birdlife.org/campaign/stop-illegal-bird-killing).  

 Nagrywaj dzikie ptaki na wakacjach lub w domu, korzystając z aplikacji na smartphone, takich 

jak „eBird“ wydany przez Cornell Lab (ebird.org). Aplikacje te umożliwiają udostępnianie 

danych naukowcom i „ptakolubom“ bezpośrednio z terenu, dzięki czemu twoja obserwacja 

jest cenniejsza pod względem ochronnym i pomaga ci śledzić własne obserwacje w czasie. 

 Choć tematyka ptaków śpiewających Azji Południowo-Wschodniej wydaje się bardzo odległa , 

a Ty nie podróżujesz zbyt daleko, nadal możesz wesprzeć ochronę ptaków. Przyłącz się do 

najbliższego „ptakoliczenia“, zaangażuj się w lokalne działania.  

 Pomóż nam w zbiórce lornetek! Oddaj swoją starą lornetkę w zoo lub zorganizuj zbiórkę w 

swojej pracy, klubie lub w szkole. Lornetki zostaną wysłane do biura kampanii w zoo w Libercu 

dwa razy w roku (w czerwcu i w grudniu), gdzie zostaną zgromadzone. Te, które są sprawne, 

zostaną wysłane do Azji, by zainspirować tamtejszą ludność do nieinwazyjnego podglądania 

przyrody. To powinno uwrażliwić ich na straty w środowisku spowodowane handlem przyrodą 

i zachęcić do podjęcia działań ochronnych. Lornetki zostaną rozdystrybuowane do lokalnych 

eko-centrów w Indonezji dzięki organizacji pozarządowej green-books.org, która zajmuje się 

podnoszeniem świadomości przyrodniczej i promocją zrównoważonych praktyk przy użyciu 

książek dla dzieci. Co więcej, wycieczki mające na celu zaobserwowane i rozpoznanie jak 

największej ilości gatunków ptaków są teraz w modzie, turyści płacą za nie, więc jest to dobra 

okazja do zarobków dla lokalnych przewodników. Więcej informacji zostanie umieszczone w 

materiałach na stronie kampanii.  

 

 

http://www.wildlifewitness.net/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunkowa_ochrona_zwierz%C4%85t
http://www.birdlife.org/campaign/stop-illegal-bird-killing
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Ogród przyjazny ptakom 

 Dość łatwo jest zaaranżować ogród przyjazny ptakom, wkładając w to niewiele wysiłku i czasu. 

Wiele gatunków ptaków śpiewających, które kiedyś powszechnie występowały w ogrodach w 

całej Europie, obecnie zanika. Zamiana własnego ogródka w mini-rezerwat dla ptaków może 

dać pozytywny efekt dla lokalnych populacji. To świetna okazja, by uczyć dzieci troski o 

środowisko, angażując je do planowania i przygotowywania ogrodu sprzyjającego ptakom. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie minionej kampanii EAZA „Let it grow”: 

www.letitgrow.eu . 

 Zimą oczywiście warto zainstalować karmnik dla ptaków, co daje szanse na podglądanie 

przyrody z bliska i w komfortowych warunkach. Przygotuj zimową karmę dla ptaków razem z 

dziećmi, możesz ją sprzedawać i zbierać pieniądze na kampanię. Przed wiosną przygotuj budki 

lęgowe, co zwiększy sukces lęgowy lokalnych gatunków.  

Zapobiegaj kolizjom ptaków z przezroczystymi powierzchniami, jak okna I ekrany dźwiękoszczelne. 

Szczegóły na: www.abcbirds.org/program/glass-collisions lub www.windowcollisions.info lub 

www.wua-wien.at/images/stories/publikationen/wua-vogelanprall-muster.pdf. 

 Zatrzymaj kota w domu i zachęć, by rodzina, znajomi i sąsiedzi postępowali podobnie.   

 Włącz się w działania lokalnego oddziału BirdLife w Twoim regionie. Weź udział w wycieczkach 

przyrodniczych i poznaj bliżej wymagania i zagrożenia lokalnej przyrody, a w tym oczywiście 

ptaków śpiewających. 

 

 

 

  

http://www.letitgrow.eu/
https://abcbirds.org/program/glass-collisions/
http://www.windowcollisions.info/
http://www.wua-wien.at/images/stories/publikationen/wua-vogelanprall-muster.pdf.
http://www.wua-wien.at/images/stories/publikationen/wua-vogelanprall-muster.pdf.
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