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Zahájení
Rakou!tí a n"me#tí delegáti, kte$í záro-

ve% p$ivezli jednoho #lena z Francie a hosta
z Kanady, p$ijeli vlastními vozidly. Celkem
nás nav!tívilo sedmnáct zahrani#ních p$átel
ze sedmi zemí a ECBG zasedala v nejvy!!ím
po#tu za n"kolik posledních let. Z nejzná-
m"j!ích p$edstavitel& bych jmenoval Johna
Cordera, Ludo Pinceela (p$edseda ECBG
a WPA Benelux), Keithe Chalmers–Watsona
(p$edseda WPA Velká Británie), Manfreda
Prasche (p$edseda WPA Rakousko)
a Heinera Jackena (WPA N"mecko).

Jednání ECBG zahájil asi v 15:30 p$edse-
da Ludo Pinceel. Po uvítání a pod"kování se
za#ala probírat b"'ná agenda této organiza-
ce. Velmi zkrácen" $e#eno se jedná o v!em,
co se t(ká ochrany a chovu pták& $ádu hra-
baví nejenom v Evrop", ale prakticky na ce-
lém sv"t". Pro lep!í p$ehlednost se v!e pro-
bírá po pracovních skupinách, které se zpra-
vidla zab(vají jednotliv(mi rody pták&.
Ú#astníky tohoto zasedání byli také dva zá-
stupci ze zoologick(ch zahrad, kte$í zaji!)o-
vali úzké spojení s European Association of
Zoos and Aquaria (EAZA), jmenovit" za
pra'skou zoo pan Ing. Tomá! Kapic (koor-
dinátor a dr'itel plemenné knihy EEP ba-
'anta Edwardsova) a Frédéric Verstappen
(koordinátor pé#e o zv"$ v Zoo Antverpy
a Planckendael). Novinky z d"ní na asijském
kontinentu nám po nedávném návratu z te-
rénu sd"lil John Corder (poradce indické
a malajské vlády v oblasti záchrany nejohro-
'en"j!ích druh& pták& $ádu hrabaví – Galli-
formes). Po ukon#ení zasedání a ve#e$i v zá-
mecké restauraci jsme pokra#ovali v diskusi
do pozdních no#ních hodin.

Den druh!
V pátek 27. zá$í jsme ú#astník&m p$ipra-

vili prohlídku #ty$ chovn(ch za$ízení. Jako
prvního jsme nav!tívili Miloslava Stehlíka,
kde obdivovali kolekci mnoha pár& satyr&
a z mén" #asto chovan(ch druh& nap$. ba-
'anta malajského (Polyplectron malacense).
Následovala prohlídka chov& Jirky Glatta,
poutající pozornost p$edev!ím svou velikos-
tí a mnoha druhy plodo'rav(ch a hmyzo'ra-

v(ch pták& a holub&. Po ob"d" bylo na!í dal-
!í zastávkou chovatelské za$ízení Michala
Ho!ka a jeho otce. I tito chovatelé se setkali
s úctou a obdivem na!ich zahrani#ních p$á-
tel. Kdo jste je n"kdy nav!tívili, jist" jste si
v!imli krásy jejich zahrady a smyslu pro de-
tail, s jak(m jsou vybudovány jejich voliéry
a celé chovatelské za$ízení. Vedle úsp"chu
v chovu koroptví (Arborophila sp.) bych
zmínil p$edev!ím p$irozen( odchov tet$ívka
kanadského (Falcipennis canadensis) v prv-
ním roce chovu, za kter( jim vyjád$il poklo-
nu i takov( chovatel, jako je Keith
Chalmers–Watson. Posledním nav!tíven(m
chovatelem byl Vojta Pekárek s nejv"t!í ko-
lekcí hrabav(ch, kterou jsme ten den vid"li.
V!em v(!e zmín"n(m chci je!t" jednou po-
d"kovat za perfektní p$ípravu a ukázku je-
jich chov&. Po p$esunu zp"t na zámek
v Bíl(ch Poli#anech jsme díky úsp"!nému
lovu a p$íprav" grilovaného divo#áka ochut-
nali pokrm, kter( si p$ed mnoha lety dop$á-
vala pouze !lechta. Nutno dodat, 'e ani
v dne!ní dob" toto nutri#n" bohaté maso
není zcela b"'né. Na!e díky pat$í !)astnému
lovci Petru Bachovi a Vojtovi Pekárkovi za
lahodnou p$ípravu pokrmu. *eské pivo sklí-
zelo skoro stejné úsp"chy jako chovatelská
za$ízení, a tak se ná! pobyt v zámecké res-
tauraci protáhl do brzk(ch ranních hodin
následujícího dne.

Den t"etí
Sobota 28. zá$í. Tento den jsme strávili

cel( v Zoo Dv&r Králové. Ráno se k nám p$i-
pojili poslední opozdilci a v 9:30 jsme pod ve-
dením kurátora pták& v Zoo Dv&r Králové
Mgr. Michala Podhrazského vstoupili do zoo.
Tomu pat$í také na!e díky za zprost$edková-
ní celého pobytu v zoo za tak velkorys(ch
podmínek. Po p$íchodu jsme se rozd"lili na
dv" skupiny. Zahrani#ní hosté m"li volnou
prohlídku zoo a #lenové na!eho sdru'ení se
v konferen#ním sále ú#astnili 2. #lenské v(-
ro#ní sch&ze WPA CZ–SK. Ze v!ech témat,
o kter(ch jsme hovo$ili, bych rád vyzdvihl
odhlasování na!eho p$ísp"vku v hodnot"
500 eur na projekt ba'anta Edwardsova, p$es-
n"ji na tvorbu genetického markeru tohoto
druhu. Tento p$ísp"vek byl zaslán z na!eho
transparentního ú#tu u Fio banky na ú#et
WPA Benelux. Pokud kdokoliv chce tento
projekt podpo$it, naleznete podrobn( popis
na na!ich webov(ch stránkách www.wpacz-
sk.com. V 11 hodin jsme se se!li na spole#nou
cestu autobusem po safari. Následoval ob"d
a po n"m pomal( p$esun zp"t do konferen#-
ního sálu. Od 15:00 zahájil Ludo Pinceel
p$edná!kou na téma „Chov ba'ant& jako ná-
stroj ochrany“ p$edná!kové pásmo.
Následovala p$edná!ka Nigela Hestra na
téma chovu ba'ant& ve voliérách s r&zn(m
podkladem. Posledním p$edná!ejícím byl

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

17. European Conservation Breeding Group (ECBG) meeting

Celá akce byla rozlo#ena do t"í dn$, od 26. 9. 2013 do 28. 9. 2013. Ve %tvrtek 26. zá"í v ranních hodinách jsme
vyrazili %ty"mi vozidly na pra#ské Leti&t' Václava Havla pro své zahrani%ní kolegy. P"ílety p"átel z Bruselu,
Lond!na a Edinburghu byly soust"ed'ny do p$l hodiny a v&e se zdálo velmi jednoduché. Realita byla v&ak
trochu jiná, letadlo z Bruselu m'lo hodinové zpo#d'ní s odbavením zavazadel, a tak jsme museli hned od
po%átku trochu improvizovat. Nakonec jsme se v&ichni se&li a úsp'&n' se p"esunuli do místa konání zasedání,
na zámek v Bíl!ch Poli%anech.

Ú#astníci p$ed vchodem do Zoo Dv&r Králové.
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John Corder s unikátními videi t"ch nejohro-
'en"j!ích druh&, #asto v Evrop" nechovan(ch
(satyra #ernohlavého, ba'anta zelenoocasé-
ho, ba'anta Sclaterova, ba'anta krvavého
a dal!ích). Pou#né bylo vypráv"ní o nov(ch
odchovn(ch centrech ur#en(ch pro reintro-
dukce, kde se budují velké, hust" zarostlé vo-
liéry a dosahuje se projev& ba'ant& velmi
blízk(ch p$irozenému chování. V!em p$ed-

ná!ejícím velice d"kujeme za jejich ochotu
pod"lit se o své poznatky. Po rozlou#ení se
zoologickou zahradou jsme den ukon#ili
op"t nad sklenicí zlatavého moku p$i vyprá-
v"ní r&zn(ch chovatelsk(ch p$íb"h& v restau-
raci na zámku v Bíl(ch Poli#anech.

Záv"rem mi dovolte pod"kovat v!em li-
dem, kte$í se na organizování této nev!ední
události podíleli, vedení a obsluze hotelu na

zámku v Bíl(ch Poli#anech za zaji!t"ní vyni-
kajícího servisu a v neposlední $ad" v!em ná-
v!t"vník&m. O tom, 'e se tato událost nad
míru vyda$ila, sv"d#í záplava d"kovn(ch e-
mail&. P$eji WPA CZ–SK mnoho podobn(ch
a je!t" lep!ích akcí.

text a foto: Ing. Ji$í Mrnka,
www.wpacz-sk.com


