
 

 

 

Talarak Foundation Inc. 

 

 

Čtvrtletní report 2016 

Červenec – srpen - září 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: Adéla Jirsová a Pavel Hospodářský 

30/9/2016 

                                                                                            Talarak Foundation Inc. 

52 Coloso Street 

Kabankalan City 6111 

Negros Occidental, Philippines 

 



 

Visayan Spotted Deer (Rusa alfredi) – sambar skrvnitý 

V záchranné stanici Talarak je nyní celkem 28 (7.21) dospělých sambarů skvrnitých a tři 
mláďata (2.1). Jsou rozděleni do čtyř skupin a jeden dospělý samec je držen odděleně. Jeden 
samec a jedna samice byli narozeni v srpnu 2016.  

V satelitní stanici Maao se 9/9/2016 udála smutná událost a to, že samec zabil z neznámých 
důvodů obě dvě samice. Současný stav jsou 3 kusy (2.0.1). Kolouch byl v době útoku již 
odstaven, tudíž je samostatný a nemusí být uměle dokrmován.  

 

Schema of paddocs for Visayan spotted deer in Coloso St. 

 

Male of visayan spotted deer rubbing his antlers. 



 

Almost the whole biggest group.  

Visayan Warty Pigs (Sus cebifrons negrinus) – prase visajanské 

V současné době je v Talaraku celkem 21 (6.9.6) prasat visajanských. Základní skupinu tvoří 
samice Jiřina a Dana, které jsou sestry a samec Marko. V únoru se Jiřině narodili dva samci a 
v srpnu 2016 se Daně narodilo jedno sele. Druhou skupinu tvoří jeden samec a tři samice, 
v současné době mají celkem tři selata. Narodilo se jich pět, ale jedno uhynulo 17/8/2016 a 
druhé 20/9/2016. V samostatných kójích jsou odděleně čtyři samci a čtyři samice společně 
v jednom. To jsou všechno potomci Jiřiny, Dany a Marka. 

V satelitní stanici Maao je celkem 5 (1.2.2) kusů. 

 

Family of visayan warty pigs. 

 



Visayan Leopard Cat (Prionailurus bengalensis rabori) – kočka visajanská 

V současné době je zde chována jedna samice. 

Panay Cloudrunner (Crateromys heaneyi) – velekrysa panayská 

V Talaraku je dnes jeden pár těchto hlodavců. 

Visayan Tarictic Hornbill (Penelopides panini panini) – zoborožec rýhozobý 

V Talaraku jsou nyní tři funkční páry tohoto nejmenšího druhu filipínských zoborožců. Jeden 
další pár je disharmonický, jelikož samice je agresivní. Dále jsou zde tři mladí samci narozeni 
v roce 2015 a letos se podařilo odchovat čtyři mláďata – dvě samice a dva samci. Jeden 
z letošních samců je bohužel zakrnělý, nelítá a bude muset být utracen. Celkem je zde 15 
(7.4.4) kusů zoborožce rýhozobého. 

V detašované stanici Punta Ballo, Sipalay jsou dva hnízdní páry zoborožce rýhozobého, dále 
jeden pár z odchovu v roce 2013, který nemá budku, jeden pár z odchovu 2014 a jeden pár 
z odchovu 2015. Samostatně je jeden samec a další dva z odchovu 2013 jsou společně. 
Celkem tedy v Sipalay nalezneme 13 (8.5) kusů. 

 

Male of Visayan Tarictic Hornbill in Talarak. 

 

Visayan Writhed Hornbill (Aceros waldeni) – zoborožec Waldenův 

Současná populace čítá 9 (5.4) kusů. Jedna samice musela být oddělena kvůli agresivitě. U 
jednoho páru pozorujeme hnízdní aktivitu, ale není to úspěšné, protože do současných budek 
zatéká a musíme tedy postavit nové. 



 

Males of Walden´s Hornbill in Talarak. 

 

Mindanao Writhed Hornbill (Aceros leucocephalus) – zoborožec světlehlavý 

V Talaraku je nyní stav zoborožců světlehlavých 15 (7.6.2). Jsou zde dva hnízdní páry, které 
se pravidelně množí, dále zde bylo sestaveno pět párů z odchovů, ale v srpnu jeden samec 
zabil samici, tudíž je nyní lichý. Letos byla odchována dvě mláďata – jeden samec a jedna 
samice.  

V satelitní stanici Punta Ballo, Sipalay byly také dva hnízdní páry, ale 20/9/2016 jeden samec 
uletěl a již se ho nepodařilo nalézt. Letos zde bylo ručně odchováno jedno mládě, samice a 
pár poté znovu zahnízdil.  



 

Pair of Mindanao Writhead Hornbill in Talarak. Female on the left and male in front of the camera. 

 

Mindanao Rufous Hornbill (Buceros hydrocorax mindanensis) – dvojzoborožec hnědavý 

V Talaraku je jeden dospělý pár a jeden dvouletý jedinec tohoto největšího druhu zoborožců.  

V Sipalay jsou dva dospělé páry a jeden z nich zde poprvé zahnízdil. Ze tří vajíček se vylíhlo 
jedno mládě, které mělo bohužel křivici a po pěti týdnech v umělém odchovu uhynulo.  

 

Female of Mindanao Rufous Hornbill in Talarak. 

 



Negros Bleeding-heart Pigeon (Gallicolumba keayi) – holub negroský 

V současné době je v Talarku 9 jedinců. Letos se podařilo odchovat pouze dvě mláďata. Na 
přelomu ledna a února je vylíhla F3 generace, ale umělý odchov se nepodařil. Další mládě 
bylo odchováváno u rodičů, ale také uhynulo. 

Luzon bleeding-heard Pigeon (Gallicolumba luzonica) 

Bohužel je zde nyní pouze jeden samec. 

Pink-bellied Imperial Pigeon (Ducula poliocephala) – holub lesklohlavý  

Dnes jsou zde dva hnízdní páry, pozorujeme hnízdní aktivitu, ale jelikož jsou pod tlakem 
ostatních druhů ve voliéře, tak se nedaří je rozmnožit. 

Philippine Eagle Owl (Bubo philippensis) – výr filipínský 

Jsou zde dva páry, jeden z nich se vloni rozmnožil a odchovalo se jedno mládě, které bylo 
bohužel letos v květnu zabito pravděpodobně samicí. Bylo to velmi nečekané a příště je 
potřeba mláďata oddělovat dříve. 

 

(Negros) Hawk Owl (Bobook Owl) (Ninox philippensis centralis) – sovka filipínská 

Dnes je zde pouze jeden samec. Dne 13/9/2016 náhle uhynul mladý samec, pravděpodobně na 
přehřátí. 

Negros Scops Owl (Ottus “melalotis“nigrorum) 

Také je zde nyní chován pouze jeden jedinec, podle zbarvení nejspíš samec. 

Eastern Grass-Owl (Tyto longimembris amauronota) 

Tři jedinci této sovy jsou chovány v satelitní stanici v Punta Ballo, Sipalay. 

 



Philippine Cockatoo (Cacatua haematuropygia) – kakadu filipínský 

V Talaraku je nyní pouze jedna samice, ostatní jedinci uhynuli, jelikož byli začervení.  

V Sipalay jsou celkem 4 (1.3) kusy. 

Blue-naped Parrot (Tanygnethus lucionensis salvadorii) – mada modrotemný 

V Talaraku je 8 (3.3.2) kusů, dvě mláďata se podařilo odchovat letos, kde o samce a samici. 
Tito papoušci byli před letošní hnízdní sezonou přesunuti do nových klecí. 

V Sipalay je 7 (2.3.2) madů modrotemných. 

Eastern Apo Lorikeet (Trichoglossus johnstoniae johnstoniae) 

Dnes je zde chována poslední samice, která ovšem nevypadá moc dobře. 

Mindanao Hanging-Parrot (Loricullus philippensis apicalis), Leyte Hanging-Parrot 
(Loricullus philippensis worcesteri), Negros Hanging-Parrot (Loricullus philippensis 
regulus)  

Všichni jedinci těchto tří druhů byli převezeni do detašované stanice v Sipalay do větších 
voliér, ale odchov se zde příliš nedaří. Mindanao hanging parrot se zde rozmnožili, ale 
bohužel poté uhynuli. 

Palawan Peacock Pheasant (Polyplectron napoleonis) – bažant palawanský 

V Talaraku jsou chovány dva páry a letos jsme odchovali dvě mláďata. 

Palawan Hill Myna (Gracula religiosa palawanensis) – loskuták palawanský 

V Talaraku jsou dnes dva páry a dva extra samci, tedy celkem 6 (4.2) a další dva páry jsou 
v detašovaných stanicích. V Sipalay je ještě jeden lichý samec. 

 



Coleto (Sarcops calvus) 

Celkem 7 (3.3.1) z toho je jeden hnízdní pár a dva mladé páry z odchovu. Letos se podařilo 
odchovat jedno mládě. 

 

Dollarbird (Eurystomus orientalis cyanocollis) 

Dnes je zde chován pouze jeden samec. 

Philippine Duck (Anas luzonica) – kachna filipínská 

Kachen filipínských je nyní v Talaraku 12 kusů. 

 

 

 

 


