
Nadace Talarak / TFI Měsíční zpráva - březen 2015 

První vzácný přírůstek roku 2015 a novinky z Talaraku 

Radostnou událostí měsíce března byla 2 mláďata Negros Bleeding-heart /Holub negroský, prvně pozorovaná dne 1. 
3. 2015. Hnízdo nebylo záměrně kontrolováno, jelikož je tento druh velmi vnímavý na rušné prostředí a pocit 
nebezpečí by mohl znamenat hrozbu opuštění hnízda. 

 

 

Obr. 1 Negros Bleeding-heart dne 13. 3. 2015 

 

S počátkem měsíce března (3.3.) hnízdí Zoborožec světlehlavý (Rhabdorrhinus leucocephalus). 

Dne 16.3. chovatelé zjistili 4 vejce ve voliéře A13, kde je zazděná samice Visayan Tarictic Hornbill /Zoborožec 

rýhozobý, obr. 2 + obr. 3. 

  

Obr. 2   24. 3. 2015 Obr. 3    24. 3. 2015 



Dále bylo při kontrole dalších budek nalezeno 1 rozbité vejce Bažanta palawanského (Polyplectron napoleonis) a také 
Gekon obrovský, který byl z budky odstraněn. Samice snesla druhé vejce, které se umístilo do líhně, vejce je 
oplozené. 

Měsíc březen by se dal označit jako významný co do vzácných návštěv. Po mnoha letech aktivní podpory a propagace 

záchranného centra Talarak Zoologickou zahradou Plzeň zastoupenou  manželi Pešovými, poprvé přicestovali na 
Filipíny osobně.  

Při této příležitosti navštívili  Mari-it Conservation Park (Panay) pod správou West Visayas State University. Další 
zastávkou byla vesnice Pataga, která se nachází v severonegroském parku, odkud ZOO Liberec a ZOO Plzeň odebírá 
suvenýry.  Krom jiného navštívili také rekreační středisko Mambukal, které se nachází na jedné z přístupových cest 
do Kanlaon, jednoho z nejstarších národních parků Filipín. 

 

  

Obr. 4 Welcome in Talarak Obr. 5 Soukromý dar od manželů Pešových 

    

  

Obr. 6 Procházka Talarakem  Obr. 7 Přes nešťastný pád při vystupování z lodi s 
následkem vyraženého zubu a sešitého rtu se na 
nás Jiřina po pár dnech už opět usmívá 

         



 

18.3.2015 kroužkování mláďat Negros Bleeding-heart (obr. 8 + obr. 9)  

 

Obr. 8 

 

Obr. 9 

 



 

Dne 19.3. přivítalo záchranné centrum vzácné hosty. Talarak navštívili místopředseda poslanecké sněmovny ČR, Mgr. 
Petr Gazdík (nahoře první zleva);  předseda Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, PhDr. 

Robin Böhnisch (nahoře druhý zleva); poslanec PSP ČR, Ladislav Šincl (první zprava); poslanec Jaroslav Holík (druhý 
zprava) a poslankyně Ing. Marie Pěnčíková. 

 

 

Obr. 10 Delegace z ČR v Talaraku 

 

Dne 22.3. zahnízdila samice Negros Bleeding-heart /Holub negroský ve voliéře A11. 

Dne 29.3. zahnízdila samice Visayan Tarictic Hornbill /Zoborožec rýhozobý ve voliéře označené A10. 

V souvislosti s chovanými druhy je také důležité zmínit se o  jejich potravě. Pro záchranné centrum Talarak je 

neméně důležitá soběstačnost v produkci hmyzu a hlodavců, zvláště v probíhající hnízdní sezóně. Následkem 
nešťastného úrazu pracovníka Talaraku Allena Antido Casas v lednu 2015 tato produkce viditelně upadla. Pro 
oslabený tým se stal přínosem dobrovolník Marek, který "nastartoval" zpět zcela upadající produkci cvrčků. Oproti 
jednomu boxu v únoru máme v současné době 4 boxy dospělých jedinců s kladičkami a úspěšně množíme (obr. 11). 

 

 

 



 

 

Obr. 11 

 

V průběhu měsíce března se nám dařilo v chovu myší, ale nevyřešenou slabinou je návštěva nechtěných vetřelců. 
Philippine rat snak (Coelognathus erythrurus) jak už název napovídá, je velmi užitečný, nejedovatý had, významný v 

redukci divokých krys. Důmyslně dokáže číhat ve vydlabané noře na svoji potravu a být prospěšný, aniž by byl 
člověku nebezpečný. Místní obyvatelé však tyto hady z obavy a neznalosti velmi často zabíjejí. Dne 19.3.2015 se více 

než metrová užovka dostala do jednoho myšího boxu nepatrně narušeným pletivem a usmrtila 3 dospělé jedince, 3 
mláďata ze dne 28.2. a 12 novorozenců ze dne 16.3. V našich současných podmínkách však tato situace bohužel není 

vyloučená. 

Dalšími nežádoucí návštěvníci jsou mravenci a brouci. Skutečným škůdcem jsou však volně pobíhající divoké krysy, 
které navštěvují krmítka hlodavců a ohrožují tak náš chov možnou nákazou.  

Samotným faktem zůstává nevyřešený otevřený prostor hmyzárny a myšárny a bez dalších investic nelze těmto 
nástrahám nechtěných návštěvníků čelit. V plánu je vybudovat zcela nové zázemí odchovny hmyzu a hlodavců. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 12  Aktuální foto dočasné myšárny a hmyzárny - původně přístřesky k ustájení koní 

Doufáme v úspěšné odchovy a všem příznivcům děkujeme za důvěru a podporu.  
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