Vietnamské symposium
John Corder
Sedmé mezinárodní WPA symposium se bude konat 23. – 24. září 2019 v Saigon Quang Binh
Hotelu ve městě Dong Hoi, Vietnam. Město Dong Hoi je v Quang Binh Province, která je jednou
z provincií kde byl objeven bažant Edwardsův. Symposium bude organizovat WPA ve spolupráci
našich partnerů ve Vietnamu a Viet
Nature.
Začali jsme sestavovat program,
ke kterému se delegáti mohou připojit a
to jak před samotným symposiem, tak
po něm. Doufáme, že se nám kompletní
program podaří finalizovat do několika
měsíců. Zde je ukázka toho, co doufáme,
že budeme schopni nabídnout.
Pokud delegáti chtějí navštívit
Hanoi a okolí před symposiem, tak vám
doporučujeme, abyste přiletěli 16. nebo 17. září. To vám poskytne čas na prozkoumání slavného Old
Quarter v Hanoi, navštívit hanojské památky a zoo, ve které budete mít možnost vidět bažanta
Edwardsova. Další možností je navštívit tradiční vodní loutkové divadlo. Ve čtvrtek 19. září chceme
pronajmout člun na tři dny a dvě noci a navštívit památku světového kulturního dědictví Ha Long Bay.
Momentálně zjišťujeme cenové možnosti tohoto výletu. Můžeme vám doporučit tři hotely na Old
Quarter s odlišnými cenovými relacemi, všechny však vhodné a dostupné.
Delegáti si potom mohou
vybrat let z Hanoje do Dong Hoi
odpoledne v sobotu 21. nebo
v neděli 22. září. Z terminálu pro
vnitrostátní lety trvá let o málo více
než jednu hodinu. Alternativní
možností je cestovat vlakem, cesta
trvá asi 12 hodin, rychlost a pohodlí
není na tak vysoké úrovni, kterou
jsme zažili v Číně. Účastníci, kteří
nebudou
participovat
na
předsympóziovém programu by
pravděpodobně měli letět do Hanoje nebo do Ho Chi Ming City (Sajgon) a potom přeletět do Dong
Hoi. Vlastní sympózium bude zahájeno slavnostní večeří a přivítáním večer 22. září. Přednášky a
postery se budou konat následující dva dny a celou akci zakončí finální večeře v úterý 24. září.

Po symposiu jsou naplánovány tři cesty.
První cesta: Základna zůstává Saigon Quang. Ve středu 25. září je naplánován výlet
autobusem do odchovného centra bažantů
Edwardsových a do Khe Nuoc Trong Reserve. Tato
rezervace je jedna z mála ve Vietnamu, kde lov
divokých zvířat není tak běžný a na fotopastech
Viet Nature bylo zaznamenáno mnoho druhů
vzácných zvířat. Je to také rezervace, kde budou
reintrodukováni první bažanti Edwardsovi. 26. a
27. září bude možné si vybrat z pěší dvoudenní
prohlídky Khe Nuoc Trong Nature Reserve
se zaměstnanci Viet Nature (pro zdatnější jedince)
nebo výlet autobusem po Khe Nuoc Trong Reserve
a návštěva dalších Wildlife center. Doufáme, že
oba výlety nabídnou setkání s velmi vzácným langurem (Pygathrix nemaeus).
Druhá cesta: Bude zahájena od Dong
hoi v sobotu 28. září. Účastníci cestují
do Hue, kde navštíví tunely Vinh Moc,
most Hien Luong a vietnamskou
demilitarizovanou zónu (DMZ) v
provincii
Quang
Tri.
Během
následujících 4 dnů se uskuteční
návštěva císařské citadely v Hue,
pagoda Thien Mu, tržiště Dong Ba,
Hoi An (památku světového kulturního dědictví UNESCO) a velmi lehkou cyklistickou projížďku po
malebné krajině. Počítáme také s návštěvou středisek pro ochranu přírody v této lokalitě. Po
dokončení turné jsou k dispozici lety z Da Nang do Hanoje a Hoi Chi Minh. Zoo Saigon v Ho Chi Minh
městě je chovné zařízení s úspěšným chovem bažanta perlového (Rheinardia ocellata), takže můžete
uvažovat o dokončení turné s návštěvou těchto ptáků a poté cestovat domů z HCM město. K dispozici
je také možnost zůstat déle, rezervovat hotel a prozkoumat HCN město.
Třetí cesta: Účastníci v sobota 28. září opustí Dong Hoi a poletí do severního Thajska na turné s
Friedrichem Esserem, uvidí zelené
pávy ve volné přírodě. Detaily této
cesty musí být ještě dořešeny.
Frederich žije u Chiang Mai po
mnoho let a zná zelené pávy velmi
dobře. Mnoho členů WPA zná jeho
nádherné fotky thajské divoké
zvěře.
Další informace se objeví na webu
WPA, jakmile budou k dispozici.
Informujte prosím Barbaru Ingman,

pokud máte zájem se sympózia zúčastnit. Poskytne vám informace, jakmile budou k dispozici.
(Alternativně se můžete obracet na jednatele WPA CZ-SK Jiřího Mrnku.)

Z originálu v The International Newsletter of the World Pheasant Association (issue 107)
přeložil a pro potřeby WPA CZ-SK upravil Ing. Jiří Mrnka.

