Setkání chovatelů ptáků řádu hrabaví (Galliformes)
s mezinárodní účastí – Zoo Plzeň, 11. 4. 2015
Dne 11. 4. 2015 se před ředitelství ZOO Plzeň okolo 9 hodiny ranní sjíždějí členové
WPA CZ-SK, WPA Německo, WPA Rakousko, WPA Velká Británie, WPA BENELUX, zástupci
ZOO Wroclaw a další kolegové z Polska. Po vzájemném pozdravení jsme se, v čele
s kurátorem ptáku a malých savců plzeňské ZOO Ing. Pešem, odebrali na statek Lüftnerka,
kde byl pro nás připraven přednáškový sál. Oficiální část setkání začala krátkým úvodem a
seznámením s programem předsedy WPA CZ-SK panem Ing. Jiřím Mrnkou.
Jako první následovala reportáž Ing. Peše, cesta na Filipíny, o záchranných
programech a centrech pro ohrožené druhy. Řeč přišla také na Pavla Hospodářského, který
je bývalý ošetřovatel ZOO Plzeň,
ZOO Praha a současný vědecký in situ pracovník Zoo Liberec. Pan
Hospodářský je jeden ze zakladatelů
záchranného centra Talarak (2008),
které se nachází na ploše o rozloze
1,5 ha, poblíž města Kabankalan na
ostrově Negros. Mezi vlajkové
druhy záchranného centra patří
zoborožec
Waldenův
(Aceros
waldeni), jehož domorodci nazývají
talarak, odtud pochází název celého
centra. Tito ptáci jsou rovněž na
seznamu projektu kampaně EAZA. Podařilo se zde rozmnožit sambary skvrnité (Rusa
alfredi), prasata visajanská (Sus cebifrons), zoborožce Waldenovi (Aceros waldeni),
zoborožce rýhozobé (Penelopides panini) a holubi negronské (Gallicolumba keayi).
Po krátké pauze na kávu,
následovala přednáška předsedy
World
Pheasant
Association
Benelux,
předsedy
European
Conservation Breeding Group
(ECBG) od roku 2010, předsedy
Scientific Advisory Group WPA
(WPA-SAG), místopředsedy EAZA
Galliformes TAG, koordinátora DNA
výzkumů u satyrů a bažanta
Edwardsova, Luda Pincella, o
bažantech Edwardsových (Lophura
edwardsi), vietnamských (Lophura
hatinhensis) a císařských (Lophura imperialis). Úvodem byly prezentovány morfologické
znaky a fenotypy všech tří druhů, pokus o vytvoření císařských bažantů pomocí křížení
vietnamských a stříbrných bažantů (Lophura nycthemera). Poté přednáška směřovala
k záchrannému projektu bažanta Edwardsova. Nejprve jsme byli zasvěceni o počátcích
celého projektu, financování, hledání bažantů v oblastech možného výskytu. Zazněly zde
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momentální situace v ex - situ a in - situ, dále se hovořilo o plánovaných strategických
krocích, které hodláme podniknout a o celkovém budoucím směřování projektu. Na konci
prezentace jsme se mohli podívat na grafy z výsledných DNA analýz a porovnat tak
příbuznost a zařazení v grafu tří metapopulací bažanta Edwardsova.
Dalším přednášejícím byl člen WPA BENELUXU, koordinátor projektu bažantů zlatých
(Chrysolophus pictus) série 5000, Paula Raeymaekerse. Na začátku prezentoval vycpaniny
všech 5 druhů satyrů, slepic i
kohoutů, vždy po třech jedincích.
Fotky byly pořízené z více poloh tak,
že jsme si mohli všimnout i těch
nejmenších detailů. Při těchto
obrázcích jsme byli poučeni o
základním rozpoznání kříženců. Poté
nám pan Raeymaekers představil
projekt na testování satyrů.
Dozvěděli jsme se, kolik ptáků je již
otestováno, kolik stojí jeden vzorek,
co vše testování obnáší. Dále nám
byly představeny snímky map
světadílů, kde byly zaznamenány počty čistých jedinců, konkrétní poloha, takže se někteří
chovatelé z české a slovenské sekce mohli vidět.
Přednáškové pásmo ukončil
kurátor ptáků ZOO Liberec pan Ing.
Jan Hanel, se svými zajímavými
poznatky z šesti denního kurzu Avian
egg incubation workshopu, který se
uskutečnil na ostrově Jersey
v Durellově Wildlife parku. Ing.
Hanel popsal rozmnožovací soustavu
a vývoj plodu. Dále se výklad nesl
v duchu skladování, manipulaci,
čištění a inkubaci vajec, kdy
prezentoval své zkušenosti líhnutí
vajec, do kterého se také zapojili
přísedící z řad kurátorů ZOO a chovatelů. Jelikož jsme měli objednaný oběd na 13 hodinu
v přízemní části statku, byli jsme nuceni přednášku ukončit.
S nasycenými žaludky jsme se vydali pod
vedením Ing. Peše na prohlídku ZOO. Jelikož
jsme všichni příznivci řádu hrabavých, velice nás
oslovila rozsáhlá kolekce poddruhů bažantů
kolchických (Phasianus colchicus). K vidění byli
také argusové (Argusianus argus), bažanti
Salvadorovi (Lophura inornata), bronzovoocasí
(Polyplectron chalcurum scutulatum), korunáči
vějířoví (Goura victoria) na hnízdě, taboni lesní
(Alectura lathami), bažanti Edwardsovi (Lophura
edwardsi), velké množství plodožravého a hmyzožravého ptactva. Po návštěvě těchto
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expozic, jsme se shromáždili před zázemím a netrpělivě jsme očekávali průběh této
prohlídky. Byli jsme však naprosto
nadšeni, když jsme uviděli to
množství tak vzácných a málo
viděných ptáků na jednom místě.
Voliéry byly smíšené, mnohé druhy
seděly na hnízdě, nebo krmily svá
mláďata v bezprostředním kontaktu
s námi. Mohli jsme zde vidět velkou
kolekci plodožravých, kolekci holubů
Ptilinopus, zemních holubů rodu
Gallicolumba, kruhooček a astrildů.
Z hrabavých
zde
byli
bažanti
palawánští (Polyplectron napoleonis)
a křepelové. Po skončení prohlídky, jsme měli možnost volné prohlídky ZOO Plzeň. V 19
hodin se v penzionu Antica konala společná večeře a následné posezení do pozdních hodin.
Druhý den byla domluvena s kurátorkou ptáků, paní Králíčkovou, prohlídka v ZOO
Ohrada na 11 hodinu. Tohoto setkání se účastnili zahraniční hosté, několik členů z WPA CZSK a kolegové z Polska. ZOO se nachází v malebné krajině se spousty rybníků nedaleko
Českých Budějovic. Chovají zde okolo 300 druhů zvířat ve více než 3000 exemplářů
z hrabavých například hoka přilbové (Pauxi pauxi). Jednu celou stranu ZOO omývá Munický
rybník. Nejvíce nás zaujala voliéra s českou a evropskou faunou, kde byla chována koroptev
polní (Perdix perdix). Další zastávkou
byla prohlídka zámku Hluboká, který
patří
mezi
jedny
z
nejvyhledávanějších
zámků
naší
země, tyčí se na severním okraji
budějovické rybniční pánve, na
příkrém ostrohu nad řekou Vltavou.
Nachází se zde okolo 140 bohatě
vybavených místností, s jedenácti
věžemi. Dnešní podobu získala
Hluboká za vlády Jana Adolfa II.
Schwarzenberga a jeho chotě
Eleonory, kteří se rozhodli pro
přestavbu po vzoru královského zámku Windsor. V blízkosti zámku se rozprostírá zámecký
park v anglickém stylu. V původní jízdárně jsou dnes instalovány sbírky Alšovy jihočeské
galerie.
Touto cestou bych chtěl za celou sekci World Pheasant Association Czech Republic
and Slovakia poděkovat pánům Mrnkovi a Stehlíkovi za organizaci celé akce, dále panu Ing.
Pešovi a celé ZOO Plzeň za poskytnutí prostor, servisu a umožnění prohlídky zázemí ZOO,
paní Králičkové za poskytnutí prohlídky ZOO Ohrada, panu Velesovi za stříbrné pergameny,
přednášejícím a všem účastníkům celé akce, kteří se s námi podělili o své cenné rady a
zkušenosti.
Jakub Janosch, foto: Z. Figura
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