Stretnutie chovateľov bažantov v ZOO Praha
Česká a slovenská sekcia svetovej bažantej
asociácie World Pheasant Association Czech
Republic and Slovakia (WPA CZ-SK) organizovala počas prvého marcového dňa v spolupráci so Zoologickou záhradou mesta Praha
stretnutie chovateľov bažantov a ostatných
kurotvarých vtákov s prednáškami zameranými na problematiku chovu a odchovu bažantov v ľudskej opatere a na ich rozšírenie
a ochranu v prírode.
Stretnutie sa uskutočnilo v prednáškovej sále
ZOO Praha. Hlavným prednášateľom bol svetový odborník na chov a ochranu kurotvarých
vtákov John Corder, ktorý sa zameriava na
spôsoby chovu ohrozených živočíchov umožňujúce navrátenie týchto zvierat do voľnej prírody. Zúčastňuje sa na chovateľských a záchranných projektoch bažantov po celom svete,
hlavne v Indii a Číne, spolupracuje so zoologickými záhradami celého sveta a je členom
Conservation Breeding Specialist Group
IUCN.
Úvodná prednáška bola zameraná na projektovanie a stavbu voliér s dôrazom na potreby
jednotlivých druhov bažantov a s ohľadom na
klimatické podmienky a výskyt predátorov kurotvarých vtákov. Nasledovali ďalšie všeobecné zásady chovu a konkrétne príklady vrátane skúseností chovateľov a zoologických záhrad. Zúčastnení chovatelia mohli oceniť hlavne praktické rady a odporučené vylepšenia,
ktoré pomáhajú zlepšiť celkovú pohodu a zdravie chovancov a dosiahnuť najmä najviac cenený prirodzený odchov.
Po skončení prvého bloku nás pán Antonín
Vaidl, kurátor vtákov ZOO Praha previedol bažantnicou a ďalšími zaujímavými expozíciami
zoologickej záhrady a predstavil nám nielen
jednotlivé chované exempláre, ale tiež spôsob
chovu a dosiahnuté úspechy aj sklamania počas nepriaznivých rokov.

Tragopan Cabotov Tragopan caboti - v Číne bolo založené záchranné centrum tohto ohrozeného
druhu bažantov a záchranný program prebieha už niekoľko rokov. WPA pre tento program poskytla rady a inštruktáž na zabezpečenie prirodzeného odchovu mláďat, aby mohli byť vypustené do
voľnej prírody.
Druhý blok prednášok otvoril kurátor vtákov
plzenskej zoo pán Ing. Tomáš Peš. Venoval sa
v ňom tzv. obyčajným bažantom (rod Phasia nus) a ich názvosloviu, rozšíreniu a aktuálnym
problémom v ich chovoch na úrovni jednotlivých poddruhov. Zdôraznil najmä nelichotivú situáciu jednak v ich súčasnom výskyte
v divej prírode a neustálom zmenšovaní sa ich
areálov výskytu, potom v ich chove v ľudskej
opatere a s tým súvisiacu problematiku udržovania geneticky čistých poddruhov a napokon
v oblasti rozširovania sa tzv. poľovných bažantov do voľnej prírody.

V poslednom bloku prednášok nás pán Corder oboznámil s prebiehajúcimi záchrannými
projektmi a ich progresom aj s aktualitami na
poli chovu vzácnych a ohrozených druhov bažantov v ázijských záchranných centrách a
zoologických záhradách. Maratón odborných
prednášok zakončil premietaním jedinečných
videí bažantov zo svojej zbierky aj od iných
autorov, z ktorých nás najviac potešili skvostné
zábery endemických bažantov v ich prirodzenom prostredí.
WPA CZ-SK týmto ďakuje prednášajúcim za
pútavé prednášky s prezentáciou súkromných
zbierok fotografických a video materiálov a
všetkým zúčastneným za účasť.
Za tlmočenie prednášok z anglického jazyka
patrí vďaka Ing. Jiřímu Mrnkovi.
Text a foto Zdenko Figura
člen WPA CZ-SK

Bažant obyčajný Phasianus colchicus.
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Záverečný blok prednášok.
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