Názvosloví bažantů před sto lety
Nedávno se mi do rukou dostala kniha Bažantnictví od autorů Ludvíka Zukala a Josefa Vilíma
z roku 1918 a názvosloví jednotlivých druhů bažantů, zejména tehdejší latinské názvy a
rozdělení bažantů do čtyř skupin mě natolik zaujalo, že jsem se rozhodl podělit se o něj
s návštěvníky webu WPA CZ-SK.
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Ke každé skupině a druhu je v knize i výstižný popis, ale vypíši zde jen zkrácené úvody a
jednotlivé zástupce:
Znamenitý znalec a pěstitel bažantů K. Cronau rozděluje bažanty na čtyři skupiny, a sice: a)
na bažanty bez bílého proužku na krku, b) s bílým proužkem, c) na bažantům příbuzné druhy
a d) na takové, kteří dělají jakýsi přechod od pravých bažantů k jejich příbuzným druhům.
1. Bažant obecný (český) (Phasianus colchicus)
2. Bažant pestrý (Phasianus versicolor)
3. Bažant Elliotův (Phasianus Ellioti)
4. Bažant ozdobný (Phasianus insignis)
5. Bažant půvabný (Phasianus elegans)
6. Bažant Wallichův (Phasianus Wallichi)
7. Bažant Soemmeringův (Phasianus soemmeringi)
8. Bažant královský (Phasianus reevesii)
9. Bažant čínský (Phasianus torquatus)
10. Bažant mongolský (Phasianus mongolicus)
11. Bažant zlatý (Thaumalea picta)
12. Bažant Amherstin (démantový) (Thaumalea Amherstiae)
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Následující druhy tvoří jakýsi přechod od bažantů k ptákům hrabivým hřebenovitým.
13. Bažant stříbrný (Euplocomus nycthemerus)
14. Bažant Andersonův (Euplocomus Andersoni)
15. Bažant bornéžský (Euplocomus nobilis)
16. Bažant žlutoocasý (Euplocomus erythrophthalamus)
17. Bažant Horsfieldův (Euplocomus Horsfieldi)
18. Bažant prelát (Euplocomus prealatus)
19. Bažant sedlovitý nebo Swinhoě-ův (Euplocomus Swinhoěi)
20. Bažant černohřbetý (Euplocomus melanotus)
21. Bažant čárkovaný (Euplocomus lineatus)
22. Bažant Vieillotův (Euplocomus Vieilloti)
23. Bažant bělavý (Euplocomus albccristatus)
24. Mandžurský bažant ušatý (Crossoptilon mantschuricum)
25. Tibetský bažant ušatý (Crossoptilon tibetanum)
26. Bažant chocholatý Pucrasia macrolopha
27. Bažant chocholatý – kroužkovaný (Pucrasia xanthospila)
28. Bažant Darvinův – chocholatý (Pucrasia Darvini)
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Následující druh ptáků jsou t. zv. Bažanti lesklí. Ptáci tito jsou ze všech bažantovitých
nepopíratelně nejpestřejšího zbarvení.
29. Bažant lesklý (Lophophorus impeyanus)
30. Bažant krvavý (Ithagenes cruentus)
Poslední druh bažantovitých jsou t. zv. Bažanti rohatí.
31. Blythův bažant rohatý (Ceriornis Blythi)
32. Cabotův bažant rohatý (Ceriornis Caboti)
33. Hastingův bažant rohatý (Ceriornis melanocephala)
34. Bažant satyr kozonožec (Ceriornis satyra)
35. Temmincki-ův bažant rohatý (Ceriornis Temmincki)
Tímto zdají se býti bažanti i jich příbuzní úplně vylíčeni. Pěstitelům a příznivcům je
v předcházejícím uvedeno mnoho druhů, jež by se pro naše podnebí a poměry vůbec velice
dobře hodily, bohužel však dosud byly úplně ignorovány. Naši t. zv. Dodavatelé lépe by učinili,
kdyby místo ptáků tropických, kteří u nás nikdy nezdomácní a jen jako pěkná ozdoba salonů
draze se platí, některé z uvedených druhů do obchodu uvedli, byl by jim zajisté mnohý ctitel
krásné zvěře bažantí nemálo povděčen.

Pro potřeby WPA CZ-SK přepsal a upravil Ing. Petr Bach
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