World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia (WPA CZ-SK) hostila

17. European Conservation Breeding Group (ECBG) meeting
Celá akce byla rozložena do tří dnů, od 26. 9. 2013 do 28. 9. 2013. Ve čtvrtek 26. září v ranních hodinách jsme
vyrazili čtyřmi vozidly na pražské Letiště Václava Havla pro své zahraniční kolegy. Přílety přátel z Bruselu,
Londýna a Edinburghu byly soustředěny do půl hodiny a vše se zdálo velmi jednoduché. Realita byla však
trochu jiná, letadlo z Bruselu mělo hodinové zpoždění s odbavením zavazadel, a tak jsme museli hned od
počátku trochu improvizovat. Nakonec jsme se všichni sešli a úspěšně se přesunuli do místa konání zasedání,
na zámek v Bílých Poličanech.

Zahájení

Rakouští a němečtí delegáti, kteří zároveň přivezli jednoho člena z Francie a hosta
z Kanady, přijeli vlastními vozidly. Celkem
nás navštívilo sedmnáct zahraničních přátel
ze sedmi zemí a ECBG zasedala v nejvyšším
počtu za několik posledních let. Z nejznámějších představitelů bych jmenoval Johna
Cordera, Ludo Pinceela (předseda ECBG
a WPA Benelux), Keithe Chalmers–Watsona
(předseda WPA Velká Británie), Manfreda
Prasche (předseda WPA Rakousko)
a Heinera Jackena (WPA Německo).
Jednání ECBG zahájil asi v 15:30 předseda Ludo Pinceel. Po uvítání a poděkování se
začala probírat běžná agenda této organizace. Velmi zkráceně řečeno se jedná o všem,
co se týká ochrany a chovu ptáků řádu hrabaví nejenom v Evropě, ale prakticky na celém světě. Pro lepší přehlednost se vše probírá po pracovních skupinách, které se zpravidla zabývají jednotlivými rody ptáků.
Účastníky tohoto zasedání byli také dva zástupci ze zoologických zahrad, kteří zajišťovali úzké spojení s European Association of
Zoos and Aquaria (EAZA), jmenovitě za
pražskou zoo pan Ing. Tomáš Kapic (koordinátor a držitel plemenné knihy EEP bažanta Edwardsova) a Frédéric Verstappen
(koordinátor péče o zvěř v Zoo Antverpy
a Planckendael). Novinky z dění na asijském
kontinentu nám po nedávném návratu z terénu sdělil John Corder (poradce indické
a malajské vlády v oblasti záchrany nejohroženějších druhů ptáků řádu hrabaví – Galliformes). Po ukončení zasedání a večeři v zámecké restauraci jsme pokračovali v diskusi
do pozdních nočních hodin.

Den druhý

V pátek 27. září jsme účastníkům připravili prohlídku čtyř chovných zařízení. Jako
prvního jsme navštívili Miloslava Stehlíka,
kde obdivovali kolekci mnoha párů satyrů
a z méně často chovaných druhů např. bažanta malajského (Polyplectron malacense).
Následovala prohlídka chovů Jirky Glatta,
poutající pozornost především svou velikostí a mnoha druhy plodožravých a hmyzožra-
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Účastníci před vchodem do Zoo Dvůr Králové.

vých ptáků a holubů. Po obědě bylo naší další zastávkou chovatelské zařízení Michala
Hoška a jeho otce. I tito chovatelé se setkali
s úctou a obdivem našich zahraničních přátel. Kdo jste je někdy navštívili, jistě jste si
všimli krásy jejich zahrady a smyslu pro detail, s jakým jsou vybudovány jejich voliéry
a celé chovatelské zařízení. Vedle úspěchu
v chovu koroptví (Arborophila sp.) bych
zmínil především přirozený odchov tetřívka
kanadského (Falcipennis canadensis) v prvním roce chovu, za který jim vyjádřil poklonu i takový chovatel, jako je Keith
Chalmers–Watson. Posledním navštíveným
chovatelem byl Vojta Pekárek s největší kolekcí hrabavých, kterou jsme ten den viděli.
Všem výše zmíněným chci ještě jednou poděkovat za perfektní přípravu a ukázku jejich chovů. Po přesunu zpět na zámek
v Bílých Poličanech jsme díky úspěšnému
lovu a přípravě grilovaného divočáka ochutnali pokrm, který si před mnoha lety dopřávala pouze šlechta. Nutno dodat, že ani
v dnešní době toto nutričně bohaté maso
není zcela běžné. Naše díky patří šťastnému
lovci Petru Bachovi a Vojtovi Pekárkovi za
lahodnou přípravu pokrmu. České pivo sklízelo skoro stejné úspěchy jako chovatelská
zařízení, a tak se náš pobyt v zámecké restauraci protáhl do brzkých ranních hodin
následujícího dne.

Den třetí

Sobota 28. září. Tento den jsme strávili
celý v Zoo Dvůr Králové. Ráno se k nám připojili poslední opozdilci a v 9:30 jsme pod vedením kurátora ptáků v Zoo Dvůr Králové
Mgr. Michala Podhrazského vstoupili do zoo.
Tomu patří také naše díky za zprostředkování celého pobytu v zoo za tak velkorysých
podmínek. Po příchodu jsme se rozdělili na
dvě skupiny. Zahraniční hosté měli volnou
prohlídku zoo a členové našeho sdružení se
v konferenčním sále účastnili 2. členské výroční schůze WPA CZ–SK. Ze všech témat,
o kterých jsme hovořili, bych rád vyzdvihl
odhlasování našeho příspěvku v hodnotě
500 eur na projekt bažanta Edwardsova, přesněji na tvorbu genetického markeru tohoto
druhu. Tento příspěvek byl zaslán z našeho
transparentního účtu u Fio banky na účet
WPA Benelux. Pokud kdokoliv chce tento
projekt podpořit, naleznete podrobný popis
na našich webových stránkách www.wpaczsk.com. V 11 hodin jsme se sešli na společnou
cestu autobusem po safari. Následoval oběd
a po něm pomalý přesun zpět do konferenčního sálu. Od 15:00 zahájil Ludo Pinceel
přednáškou na téma „Chov bažantů jako nástroj ochrany“ přednáškové pásmo.
Následovala přednáška Nigela Hestra na
téma chovu bažantů ve voliérách s různým
podkladem. Posledním přednášejícím byl

John Corder s unikátními videi těch nejohroženějších druhů, často v Evropě nechovaných
(satyra černohlavého, bažanta zelenoocasého, bažanta Sclaterova, bažanta krvavého
a dalších). Poučné bylo vyprávění o nových
odchovných centrech určených pro reintrodukce, kde se budují velké, hustě zarostlé voliéry a dosahuje se projevů bažantů velmi
blízkých přirozenému chování. Všem před-

nášejícím velice děkujeme za jejich ochotu
podělit se o své poznatky. Po rozloučení se
zoologickou zahradou jsme den ukončili
opět nad sklenicí zlatavého moku při vyprávění různých chovatelských příběhů v restauraci na zámku v Bílých Poličanech.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem lidem, kteří se na organizování této nevšední
události podíleli, vedení a obsluze hotelu na

zámku v Bílých Poličanech za zajištění vynikajícího servisu a v neposlední řadě všem návštěvníkům. O tom, že se tato událost nad
míru vydařila, svědčí záplava děkovných emailů. Přeji WPA CZ–SK mnoho podobných
a ještě lepších akcí.

text a foto: Ing. Jiří Mrnka,
www.wpacz-sk.com
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