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Světová asociace
chovatelů bažantovitých má svou
česko-slovenskou sekci

World Pheasant Association
Czech Republic and Slovakia

Zajímavosti

Petr Bach
Vloni tomu bylo 40 let, co se v Ashmere ve Velké Británii sešlo několik zapálených chovatelů
hrabavých ptáků s cílem založit organizaci, která bude sdružovat jim podobné nadšence.
Záměr se podařil, 6. září 1975 byla ustavena World Pheasant Association (WPA, Světová asociace
chovatelů bažantovitých). Postupně se rozvíjela a začala se rozšiřovat i za hranice Velké Británie,
a to tím způsobem, že další státy světa zakládaly své sekce. V roce 2012 založila sekci WPA
také Česká republika společně se Slovenskem. Dostala název World Pheasant Association Czech
Republic and Slovakia (WPA CZ-SK).
WPA CZ-SK sice není mysliveckou organizací, ale přesto jsem se rozhodl představit
ji čtenářům Světa myslivosti. Důvodem je
fakt, že naši členové se zabývají chovem bažantů a koroptví a někteří z nás jsou zároveň aktivními myslivci. Předmětem činnosti
WPA CZ-SK je chov a ochrana ptáků řádu
hrabavých, účast v některých mezinárodních projektech a šíření osvěty mezi další
chovatele i laickou veřejnost.

ný počet zakládajících členů. Za den vzniku je považován 5. březen 2012, kdy byla
WPA CZ zaregistrována Ministerstvem vnitra. Dne 9. června 2012 se u chovatele Jiřího Glatta v Nehvizdech konala ustavující
schůze, na níž byl zvolen pětičlenný výbor
a byly odhlasovány stanovy. Vzhledem
k tomu, že členskou základnu tvořili též
chovatelé ze Slovenska, byl název sekce
pozměněn na World Pheasant Association
Czech Republic and Slovakia.

ZALOŽENÍ WPA CZ-SK
ČINNOST SDRUŽENÍ
V současné době má WPA CZ-SK 31 členů, z nichž je šest zoologických zahrad
a 25 soukromých chovatelů, kteří se věnují ptákům řádu hrabavých (Galliformes).
V roce 2015 chovali členové sdružení celkem
741 chovných kusů hrabavých v 81 druzích
a poddruzích a úhrnem bylo v tomto roce
odchováno 887 kusů hrabavých ptáků.
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Myšlenka založit českou sekci WPA se zrodila v roce 2011 během setkání členů WPA
v zoologické zahradě v Praze a v Plzni.
Zúčastnil se ho také současný předseda
WPA CZ-SK Ing. Jiří Mrnka, který se na něm
seznámil s několika členy organizace. Ti ho
vyzvali k vytvoření sekce WPA v České republice. Ing. Mrnka výzvu přijal a společně
s Miloslavem Stehlíkem začali hledat potřeb-

Setkání českých a zahraničních členů WPA v zoo Dvůr Králové nad Labem. 4x foto archiv členů WPA-CZ

Členové se pravidelně několikrát do roka
scházejí. Jedno ze setkání je věnováno výroční členské schůzi, další, dnes již tradiční
setkání se nazývá Chovatelský den. Kromě
těchto dvou akcí jsou pořádány přednášky
světových odborníků zabývajících se hrabavými ptáky. Významnou akcí letošního
roku bylo březnové setkání v zoo Plzeň, na
něž přijali pozvání dva celosvětově uznávaní odborníci na chov, ochranu a záchranu
hrabavých ptáků – John Corder z Velké Británie a Zhang Jingová, pracovnice zoo v Pekingu.
Výroční členské schůze se většinou konají
v některé ze zoologických zahrad a kromě
řešení provozních záležitostí na nich zbyde
čas i na nějakou zajímavou přednášku. Součástí schůze je vždy prohlídka zoo za účasti
kurátora ptáků, který účastníky zavede i do
míst, kam se běžný návštěvník nepodívá.
Chovatelský den je neformálním setkáním
členů a jejich přátel. V posledních letech se
pořádá na zámku v Bílých Poličanech nedaleko Dvora Králové nad Labem. Tato akce je
dvoudenní a slouží hlavně k tomu, aby se
členové a jejich hosté sešli a probrali vše, co
se týká jejich společného zájmu. Člen Vojtěch Pekárek, dlouholetý chovatel bažantů
a vynikající kuchař, vždy připraví nějakou
zvěřinovou specialitu na grilu. Přátelé z řad
nemyslivců tak mohou ochutnat třeba zvěřinu z divočáka nebo siky.
V poslední době se WPA CZ-SK snaží prezentovat na chovatelských výstavách a zapsat se do povědomí veřejnosti. Milé překvapení přinesl například úspěch účasti na
výstavě Exota Olomouc, kde mělo sdružení
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ZAHRANIČNÍ CESTY
Každoročně jsou pořádány také cesty do
zahraničí s cílem navštívit kolegy chovatele
a též zoologické zahrady. Někteří členové
tak měli možnost podívat se například do
Rakouska, Německa, Polska, Belgie, Holandska nebo Velké Británie. Dlouholetou tradicí
je podzimní víkendová cesta napříč Německem, Holandskem a Belgií a účastníci při ní
navštíví mnoho chovatelů, u nichž nakupují
nejen bažanty. V letošním roce je naplánována dvoutýdenní cesta do Číny, která bude
jistě unikátní.
Za zmínku stojí loňská dvoudenní návštěva polských kolegů a zoo ve Wrocławi.
Akci perfektně naplánoval a zorganizoval
nadšený polský chovatel bažantů Karol Sipielak. Součástí cesty byla exkurze do odchovny tetřeva hlušce (Tetrao urogallus)
poblíž obce Wisła v polské části Beskyd.
Účastníci měli možnost zhlédnout špičkovou tetřeví odchovnu, která má navíc v posledních letech vynikající výsledky v reintrodukci tetřeva do volné přírody. Těchto
úspěchů je dosaženo úpravou lesních porostů ve prospěch tetřeva, ale také finanční
motivací místních myslivců k intenzivnímu
lovu predátorů. Areálem odchovny situované uprostřed lesů nás provedl její správce,
který též poskytl veškeré informace o chovu, odchovu a vypouštění tetřevů do volné
přírody.

PROJEKTY
Pod hlavičkou WPA CZ-SK v současnosti
probíhají tři projekty, z toho dva mezinárodní a jeden česko-slovenský. Posledně jmenovaný je věnován našemu původnímu druhu
drobné pernaté zvěře – koroptvi polní.
Mezinárodní projekt Bažant Edwardsův se
zabývá studiem, chovem a záchranou bažanta Edwardsova (Lophura edwardsi edwardsi)
a bažanta vietnamského (Lophura edwardsi
hatinhensis), kteří v přírodě již nejspíš vyhynuli. Cílem je monitoring a testování DNA
ptáků chovaných v zajetí, selekce geneticky
vhodných jedinců a následná reintrodukce jejich potomků do volné přírody ve Vietnamu.
Záměrem dalšího mezinárodního projektu,
nazvaného Bažant zlatý série 5000, je vytvořit dlouhodobě životaschopné čistokrevné
populace bažantů zlatých (Chrysolophus pictus) chovaných v zajetí. Všichni u nás v zajetí chovaní bažanti zlatí a diamantoví jsou
kříženci těchto dvou druhů. V rámci projektu Bažant zlatý série 5000 byli do České republiky dovezeni čistokrevní bažanti zlatí,
nesoucí speciální označení „série 5000“, kteří
jsou dále množeni a rozšiřováni mezi chovatele. Vše řídí koordinátor projektu Martin
Veles, který zároveň vede plemennou knihu.
Snahou je postupně nahradit hybridizované
bažanty ve voliérách chovatelů v České republice a na Slovensku čistokrevnými ptáky.
Projekt Obnova zemědělské krajiny a podpora zbytkových populací koroptve polní je zaměřen na ochranu a podporu ohroženého
druhu koroptve polní (Perdix perdix). Cílem
je vyhledávat konkrétní lokality s vhodnými
podmínkami pro koroptve, kde bude v jejich
prospěch zkvalitňováno prostředí a koroptve
tam budou intenzivně podporovány a chráněny. Součástí projektu bylo vytvoření metodiky pro odchov koroptví vhodných pro
vypuštění do volné přírody. V první řadě jde

Pár čistokrevných bažantů zlatých série 5000.

o snahu odchovávat koroptve přirozeně
– koroptvím párem – a o maximální možnou podporu jejich přirozeného chování
v kombinaci se správným vypouštěním do
volnosti. V tomto projektu WPA CZ-SK aktivně spolupracuje s projektem Čiřikání.

Zajímavosti

svůj stánek s propagačními materiály a obsáhlou expozici s chovanými ptáky.
Veškeré aktivity WPA CZ-SK lze sledovat
na kvalitně a přehledně zpracovaných internetových stránkách www.wpacz-sk.com.
Zájemci na nich naleznou seznam členů,
seznam druhů, informace o projektech, chovatelské rady, spoustu zajímavých článků
a mnoho dalšího.

Pár bažantů Edwardsových.

ZÁVĚR
Jako aktivní myslivec se zájmem o drobnou zvěř a dlouholetý chovatel bažantů
a koroptví bych rád znovu poukázal na dva
nešvary týkající se těchto druhů zvěře, s nimiž se stále a s velkou nelibostí setkávám.
Je to zbytečné vypouštění koroptví z intenzivních velkochovů do nevhodných lokalit, navíc bez následné péče. Tyto koroptve
jsou často vypouštěny pouze díky dotacím,
nejsou připraveny na život v přírodě a při
vypouštění nejsou respektovány sociální
vlastnosti tohoto druhu.
Dalším, bohužel stále rozšířeným nešvarem je lov bažantů vypouštěných těsně před
honem, nebo dokonce přímo během honu.
Z tohoto způsobu lovu, jestli se tomu vůbec
dá říkat lov, je mi „na nic“ a nechápu, jak
může někoho těšit. Mnoho myslivců si stěžuje, že jsme v očích veřejnosti vnímáni jako
zabijáci zvířat, ale dokud budou předmětem
honů na drobnou zvěř takoví bažanti, tak
jimi skutečně budeme.
Na závěr bych chtěl poděkovat předsedovi
WPA CZ-SK Ing. Mrnkovi za jeho obětavou
práci pro asociaci. Vynakládá pro ni obrovské úsilí, čas i vlastní finance, bez něho by
česko-slovenská sekce WPA nejspíš ani nevznikla.
Autor: Ing. Petr Bach
člen WPA CZ-SK, člen poradního sboru
projektu Čiřikání a Mysliveckého sdružení
Jedlina (okres Trutnov)
E-mail: petrbach1@email.cz
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Odchovna tetřeva hlušce v polské Wisłe.

