WPA AGM a konference Velká Británie 2012

Byl potvrzen program WPA AGM a konference 2012. Konference začíná v pátek 28.9.2012 návštěvou dobře známého
Tring’s přírodně historického muzea. Muzeum bude otevřené od 10:00 do 17:00 - volně přístupné návštěvníkům
konference dle jejich potřeb. Kurátor souhlasil s prohlídkou veřejnosti nepřístupných prostor muzea s ukázkou
vypreparovaných sbírek bažantů. Tato prohlídka proběhne odpoledne s limitovanou kapacitou návštěvníků. Přednost
dostanou členi konference a ti kdo přijdou první. V muzeu nejsou k vidění pouze sbírky ptáků, ale také obsáhlé sbírky
savců a hmyzu. Večerní program je v pátek volný.
V sobotu 29.9.2012 proběhne v nedalekém městečku Berkhamsted v hotelu Kings Arms prezentace a AGM. Program
začne v 10:00 a součástí bude občerstvení a oběd. Prezentace bude mimo jiné obsahovat studii o proměnlivosti a
odchylkách ve zbarvení bažanta obecného Phasianus colchicus. Večeře bude připravena v “ The Bell” v malé vesničce
Aston Clinton.
V neděli 30.9.2012 bude zorganizována návštěva Whipsnade Wildlife ZOO sestra londýnské ZOO. Sraz bude v 10:30 u
hlavní brány ZOO. Domluveno je představení ZOO jedním ze správců.
Pokud máte někdo zájem navštívit tuto akci, informujte mne co nejdříve, zarezervuji Vám místo. Stihneme-li rezervaci
do 16.7.2012 poplatek činí £70. Po tomto termínu poplatek stoupá na £75. Mohu Vám také rezervovat ubytování a
zjistit další informace.

Konference WPA Německo 2012

WPA Německo Vás zve na konferenci od 7. do 9. září 2012. Konference bude pořádána v Sanitz bažantnici pana
Wolfganga Vandreya blízko Rostocku. Program bude obsahovat návštěvu ptačího parku v Marlow a barbeque večeři
v pátek. V sobotu ráno mohou návštěvníci navštívit Sanitz bažantnici, stejně jako ukázku unikátní sbírky “ Galliformes
of the World”.
AGM začne po obědě serií vystoupení (budou ještě potvrzena):







Výzkum domácích a divokých kurů – Ulrike Janssen-Tapken/Friedrich-Löffler-Institut.
Použití “studbook” (knihy rodokmenů) na příkladu populace páva – Reinhold Bauer
Bažant obecný nebo hokovití – Christian Möller
Galliformes v Cambodia – Ariel Jacken
Bažant měděný – Tim Lovel, Heiner Jacken
Galliform-seminář v Barmě – Alexander Pack-Blumenau, Karl-Heinz Grabowski

Všichni jsou srdečně zváni, pokud se rozhodnete tuto konferenci navštívit prosím informujte Heinera Jackena
(heiner-jacken@gmx.de)
V případě Vašeho zájmu mohu poslat informační dopis za Vás.
Z originálu v The International Newsletter of the World Pheasant Association (issue 89) přeložil a upravil pro potřeby
WPA CZ-SK.
Ing. Jiří Mrnka

