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Nástěnný kalendář

PAPOUŠCI LORO PARQUE 2022
Formát: 305 × 415 mm
Cena: 249 Kč
Se snímky papoušků z největšího
papouščího parku světa Loro Parque.

Nástěnný kalendář

WILDLIFE AFRIKA 2022
Formát: 300 × 300 mm
Cena: 179 Kč

Se snímky úchvatných
afrických zvířat.

datum
vydání

19.9.
přijímáme

předobjednávky

Kontakty pro objednávky:

Tel.: 775 275 299

Eshop
www.papousci.com

Ing. Petr Vopálka,
předseda Českého
klubu chovatelů agapornisů.

20 let časopisu

PAPOUŠCI

Č

asopis Papoušci je právě 20 let na Česko-Slovenském trhu. Za tu dobu prošel
vývojem, evolucí, kdy měnil design, obsah,
internetové stránky, zkrátka se přizpůsoboval
době. Byly okamžiky radostnější i smutnější.
Museli jste čelit nejen výzvám, ale i útokům,
vykrádání obsahu, pomluvám a závisti. Vždy
jste se z toho však rychle otřepali a všechny
nepříjemnosti přetavili v motivaci do ještě
větší práce a činnosti. Napsali jste, nebo jste
byli součástí řady příběhů, vyrostla s Vámi už
celá generace nových chovatelů. Jsme rádi za
prostor, který se ve Vašem časopise dostává
agapornisům. Desítky publikovaných článků
pomáhají šířit osvětu a informace ze světa
agapornisů. Díky za to!
Český klub chovatelů agapornisů s časopisem spolupracuje od svého založení.
Tenkrát jsme se neznali, vstupovali jsme do
nové oblasti, vše bylo nové. Čas odkryl různé zájmy, hodnoty, ukázal pravé charaktery.
V návaznosti na současnou spolupráci i článek ke sportovnímu chovatelství, jež vyjde
v budoucnu, jsme rádi, že v časopise začíná
dostávat větší prostor tato kategorie chovatelství, která je pro mnohé neznámá. A to nejen

OČIMA ČESKÉHO KLUBU
CHOVATELŮ AGAPORNISŮ
v souvislosti s agapornisy, ale i andulkami,
korelami, a dalšími druhy papoušků. Věříme,
že právě v souvislosti s tím vývojem, který
časopis brzy čeká a upřímně se na něj těšíme,
dostanou specializované kluby v časopisu
zase o něco více prostoru a budou tak moci
prezentovat jak svojí činnost, tak podílet se
na osvětě chovatelství u nás.
Je nám ctí, že i my můžeme být součástí Vašeho dvacetiletého příběhu. Je nám ctí,
že morálka a etické chovatelství je u Vás na
prvním místě. Jsme rádi, že se nebojíte nepopulárních i kontroverzních témat, protože
jen leklá ryba pluje po proudu! Přejeme Vám,
aby toto nasazení a hodnoty zůstaly stálou
součástí DNA časopisu Papoušci i v dalších
letech, aby Vás práce neustále bavila a naplňovala a abyste měli neustále se zvyšující počet čtenářů.
Vážená paní Winnerová, výše uvádíme
větu: „Je nám ctí, že i my můžeme být součástí Vašeho dvacetiletého příběhu“. Navážeme na ní: „Je nám ctí, že Vy jste součástí
našeho příběhu!“
Český klub chovatelů agapornisů
www.papousci.com273

CHOV PAPOUŠKŮ

V PAFOS ZOO
Text a foto: Alena Winner, Iolios Xristoforou

Věděli jste, že na Kypru, třetím největším ostrově ve Středozemním moři,
je krásná zoologická zahrada se specializací na chov papoušků? Ačkoliv se
v tom našem „opeřeném“ světě denně pohybuji, o Pafos Zoo jsem jen tu
a tam letmo zaslechla. Když letos v květnu Ioulios Xristoforou, syn
zakladatele a ředitel zoo, zveřejnil na svém facebookovém profilu
zprávu o vylíhnutí papoušků žlutočelých (Poicephalus flavifrons),
mé odhodlání navštívit Kypr nabralo jasný směr. V červenci se
covid situace zlepšila a bylo možné bez problémů vycestovat.
Plán se stal skutečností.
Voliéry pro černé druhy kakaduů.
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Chovu různých
rodů a druhů
papoušků
se nemusíte bát
Text: Milena Vaňková  Foto: Jaroslav Vokoun
Jsou chovatelé, specializující se na chov určitého rodu papoušků a pak ti,
mezi které se řadíme i my. V naší kolekci máme širší rodové i druhové
zastoupení. Vedle odpovídajícího chovatelského zařízení je prioritou
správná krmná dávka pro jednotlivé druhy papoušků.
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Chov papoušků
u HOBZŮ

Text a foto:
Alena Winner,
Andrea a Petr Hobzovi

J

e slunný červencový den a cesta redakce
se dnes ubírá směrem Tvořihráz u Znojma. Míjíme typická rozlehlá slunečnicová
pole, lemující okresní cesty jižní Moravy.
Nikdy se neudržím a pokaždé pro pár fotek alespoň na chvilku zastavím. Dnešek ale
nebude ve znamení focení slunečnic. Jsme
pozváni k manželům Hobzovým, kteří se
už od devadesátých let věnují zájmovému
chovatelství papoušků. Na jejich chovu je
ojedinělé, že jej kombinují s volnoletectvím.
V průběhu návštěvy chovatelského zařízení
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nad námi volně létali papoušci patagonští,
eklektové různobarví, nandejové černohlaví
i kakaduové molučtí. Nandejové měli v budce mláďata. Po našem příjezdu chovatelé jejich rodiče vypustili z voliéry, aby se volně
prolétli. Asi po dvou hodinách se vrátili. To
už jim Petr Hobza dával do misky naklíčené
krmivo, aby mohli nakrmit mláďata. Rodiče
bez protestu zalétli zpět do voliéry a začali
s péčí o své potomky. Andrea a Petr mají
ryzí srdce pro své svěřence a čas, který jim
věnují, je na papoušcích zcela znatelný.

Agapornis
etiopský

mutace bledě plavá,
je mezi námi!
Text a foto: Ing. Petr Vopálka & Petr Kunčar

Všichni známe agapornise etiopské (Agapornis taranta) v jejich klasickém
zeleném zbarvení, občas se liší v odstínech (tmavých faktorech).
Když se však řekne „taranta“, vybaví se nám právě ta typická zelená.
I další mutace u tohoto druhu (Misty, *teal*) jsou v podstatě jiným
odstínem zelené. Jen jedna se vymyká, jen o jedné lze říct – toto je vrchol.
Vítáme v České republice, v Českém klubu chovatelů agapornisů,
mutaci bledě plavou!
Agapornis etiopský 1,0,
mutace bledě plavá

V

íce jak 10 let jezdíme pravidelně do Belgie na výstavu BVA Masters, kde mezi
2500 agapornisy tato mutace nebyla vystavena ani jednou. Jaký to rozdíl, když vezmeme v úvahu, že u nás jsou agapornisové
oranžohlaví (Agapornis pullarius) vnímáni
jako ti „TOP“ (skoro nesehnatelní) a oni na
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této výstavě bývají vystavováni pravidelně.
V rámci výstavy je možné zakoupit plakát,
kde je mimo jiné vyfocen právě bledě plavý
agapornis etiopský. Ta fotka je známá a spolu
s několika málo jinými snímky roky koluje
po internetu. Nikdy nebyla možnost vidět
tuto barvu naživo, jen na těch pár fotkách.
Až do letošního července…
Je sobota 24. 7. 2021 a po několika letech
domlouvání a příprav začíná cesta, na jejímž
konci se plní sny. Spolupráce členů Českého
klubu chovatelů agapornisů, agapornisove.
cz a redakce časopisu Papoušci za tím vším
stojí. Vyrážejí dvě posádky, jedna z České
republiky ve 2 hodiny ráno, druhá o pár hodin později z Rakouska. Cílem je Německo.

Šířka hlavy a nasazení čela se neustále vrací k divokému typu.
Foto mláděte DF Antracite SkyBlue
Zdroj: www.rarebudgerigarclub.org.au, snímek
zveřejněn se svolením klubu.

SF antracit šedý bývá v zahraničí někdy
zaměňován s recesivní anglickou šedou. Ta
se však u nás nevyskytuje.
Vzájemné působení více faktorů je u specialistů předmětem dalšího zkoumání. Do
budoucna se pak dá očekávat i vznik „tmavě
hnědé“ ze skořicových a další velmi zajímavé
kombinace.
Světová andulkářská organizace WBO
(World budgerigar organisation) oficiálně
uznala antracitovou andulku jako novou
mutaci a vydala pro ni barevný standard.
Nejdůležitějším rozlišovacím znakem jsou
zejména tmavě antracitové lícní skvrny.
(DF Ath), dostává tmavě šedomodrou barvu
těla s fialovým nádechem. Samozřejmě přítomnost dalších faktorů „D“ (dark) a „V“ (violet), způsobí další ztmavnutí základní barvy
těla. U šedých jedinců to je potom tmavošedá, téměř až černá barva těla.

Použitý zdroj:
https://che.orsitaning.ru/nemoci-a-l%C3%
A9%C4%8Dba/33685-antracit.html

Kontakt na autora
Ing. Václav Blažek
Tel.: 606 503 985
E-mail:
ing.vaclav.blazek@seznam.cz
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2. část

TRÉNUJEME
S PAPOUŠKY

Co naučit papouška začátečníka?
Text a foto: Andrea Pokorná

V článku s názvem „Jak začít trénovat s papouškem“ jsme si vysvětlili
základní principy tréninku. Dnes si povíme, jaké triky jsou nejlepší
pro papoušky začátečníky.
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