
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 

– neobyčejný bažant

Bažant obecný (Phasianus colchicus) je snad nejznámější bažant celého světa.
Jeho  jméno  je  odvozeno  od  řeky  Phasis  (dnešní  Rioni)  protékající  tehdejší 
Kolchidou (historická oblast dnešní Gruzie). Právě z Kolchidy měl Jason se svými
Argonauty do Řecka tyto bažanty přivézt. Dnes už víme, že to jsou jen báje.

Bažant obecný je nejoblíbenější lovný pták a není tak divu, že jej  lovci  rozšířili
do  nejrůznějších  koutů  světa.  U  těchto  uměle  introdukovaných  bažantů
se ve většině případů jedná o míšence několika poddruhů, kteří se kloní, někdy
více či méně, k určitému poddruhu.

Podobu bažanta obecného si  vybaví snad každý. Pestré zbarvení, dlouhý ocas
a v  době  toku  výrazně červená  pouška tak  typická pro  kohouta,  naproti  tomu
zemitě  zbarvená,  nenápadná  slepička.  Jeho  zvonivé  tleskání  křídel  a  varovné
volání bylo běžnou součástí každého výletu do přírody. Bohužel i tento polní pták
doplatil  na  hospodaření  v  přírodě,  a  proto  se  s  ním na  většině  míst  potkáme
jen díky umělým odchovům.
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Výskyt

Areál  výskytu  čistokrevných  poddruhů  bažanta  obecného  je  rozsáhlý.  Sahá
od Tajwanu, Japonských ostrovů a Číny, přes Mongolsko, Kazachstán, Kyrgyzstán,
Tádžikistán,  Afgánistán,  Turkmenistán,  Uzbekistán,  Írán,  Ázerbajdžán,  Arménii
až po Rusko a Řecko.

Jeho životním prostorem jsou nejčastěji křovinatá území a rákosové porosty kolem
vodních toků.

Podruhy bažanta obecného patří mezi velmi ohrožené. Tito neobyčejní opeřenci
čelí  neuváženému ničení  jejich přirozeného biotopu, nadměrnému lovu, pytláctví,
vysoké predaci a hybridizaci. 

Poddruhy

Bažant  obecný  tvoří  33  poddruhů,  které  se  liší  svým  zbarvením  a velikostí.
Nejmarkantnější  rozdíly  nalezneme  u  kohoutů,  naopak  slepičky  jsou  si  svým
vzhledem velmi podobné. Tyto poddruhy můžeme rozdělit do 6 skupin:

1. skupina - Bažanti černokrcí

Hlavním  znakem  této  skupiny  je  černý  krk  bez  jakéhokoliv  náznaku  obojku.
Do  skupiny  bažantů  černokrkých  patří:  Phasianus  c.  colchicus,  Phasianus  c.
talischensis, Phasianus c. septentrionalis, Phasianus c. persicus
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2. skupina – Bažanti kirgizští

Charakteristickým znakem bažantů kirgizských je výrazný bílý obojek a bronzové
zbarvení. Patří sem Phasianus c. mongolicus a Phasiaus c. turcestanicus

3. skupina – Bažanti bělokřídlí

Pro  bažanty  bělokřídlé jsou  charakteristické  bíle  krovky  křídel.  Řadíme  sem:
Phasianus  c.  schawi,  Phasianus  c.  principalis,  Phasianus  c.  zerafschanicus,
Phasianus c. zarudnyi, Phasianus c. bianchii a Phasianus c. chrysomelas

4. skupina – Bažanti s olivově zbarveným kostřecem

Phasianus c. tarimensis
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5. skupina – Bažanti s šedě zbarveným kostřecem

Phasianus  c.  vlangalii,  Phasianus  c.  alaschanicus,  Phasianus  c.  sohokotensis,
Phasianus c. endzinensis, Phasianus c. hagenbecki, Phasianus c. satscheuensis,
Phasianus  c.  pallasi,  Phasianus  c.  takasukasae,  Phasianus  c.  formosanus,
Phasianus c. karpowi, Phasianus c. torquatus, Phasianus c. strauchi, Phasianus c.
suehschanensis,  Phasianus  c.  elegans,  Phasianus  c.  decollatus,  Phasianus  c.
rothschildi, Phasianus c. kiangsuensis

6. skupina – Bažanti zelení

Phasianus  versicolor  robustipes,  Phasianus  versicolor  versicolor,  Phasianus
versicolr tanensis
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Chov

V  chovech  jsou  čistokrevné  poddruhy  zastoupeny  vzácně,  asi  jen  14  poddruhy.
Chovatelé se potýkají s úzkou genetickou základnou, která má v některých případech
za následek špatnou líhnivost a posléze horší životaschopnost kuřat. Chov v Evropě
pochází pouze z několika ptáků od každého poddruhu dovezených z Ruska. Později
se podařilo genetickou základnu rozšířit u několika poddruhů ptáky původem z Ameriky. 

Jejich  vlastní  chov  není  nijak  náročný.  Chovatel  si  musí  zvyknout,  že  se  jedná
o poměrně těkavé ptáky. Voliéry jsou vhodné prostorné, kryté nejlépe sítí, která zamezí
případnému zranění bažanta při prudkém vzlétnutí. 

Tok začíná začátkem března, kdy se kohouti  začnou ozývat svým typickým voláním.
Zajímavé  je  i  dvoření  kohouta,  který  roztahuje  svých  18  ocasních  per  směrem
ke slepičce, uklání se a snaží se  ukázat co nejvíce své barevné peří. 

Phasianus colchicus bianchi



Snáška začíná začátkem dubna. Slepička snáší kolem 14 vajec, při odebírání mnohem
více.  Vejce inkubujeme v líhni nebo lépe pod kvočnou klidného plemene slepic. Bažantí
slepice může zasednout na vejce ve vhodné voliéře i  sama, ale pro jejich neklidnou
povahu bývá s takovým odchovem často problém. Kuřata se líhnou za 24 dní. 
Krmíme je krmnou směsí pro bažantí kuřata. Dospělým bažantům předkládáme směs
různých zrnin,  sezónní ovoce, zeleninu a kompletní krmnou směs pro dospělé ptáky.
Před obdobím snášky přecházíme na směs pro bažantí nosnice a klíčené obilniny.

Bažant  obecný  není  obyčejným  bažantem.  Pro  svou  krásu  a  jedinečnost
je pro chovatele často srdeční záležitostí a životním koníčkem. 

Text a foto: Ondřej Širůček
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