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V pardubickém zámku Å¾ijí pÅ™ekrásní pávi. Jsou tam chováni od roku 1994. Mají tam nejen zeleno-barevné, ale i
dokonce i Ä•tyÅ™i Ä•istÄ› bílé krasavce. Pávi jsou hodnÄ› zvídaví a prozkoumávají celé své okolí. Ale protoÅ¾e na zámku maj
své teritorium a dostávají tu potravu, neulétnou. PÅ™es den se procházejí po zemi, kde hledají potravu Ä•i úkryt ve stínu
hou&scaron;tin.

Zámek Pardubice symbolizuje páv. Pávy modré korunkaté i Ä•istÄ› bílé pávy potkáme na nádvoÅ™í i pÅ™i procházce po
zámeckých valech. Se soumrakem vzlétají na stromy, kde pÅ™enocují, aby se uchránili pÅ™ed predátory. KaÅ¾dý veÄ•er se v
na stejný strom a kaÅ¾dý den hledají potravu na stejných místech.
Vzhledem k tomu, Å¾e pávice si svého partnera vybíra
podle délky, &scaron;íÅ™ky a zbarvení jeho ozdoby, paví gentlemani se po zámecké zahradÄ› producírují s nádherným
rozevÅ™eným vÄ›jíÅ™em velice Ä•asto. Páv si ale s otázkou, zda si ho ta která pávice vybere Ä•i nikoli, moc hlavu lámat
nemusí, paví jsou totiÅ¾ polygamní, a jeden páv má svÅ¯j harém vytvoÅ™en vÄ›t&scaron;inou ze dvou aÅ¾ pÄ›ti pávic. Na
zdej&scaron;ím zámku je jich celkem dvacítka. A kdyÅ¾ se mají dostateÄ•nÄ› rádi, pávice pak snese 3-5 vajíÄ•ek, Å¾e kterých
za 28 dní vylíhnou pávátka. UÅ¾ jednodenní paví miminka umÄ›jí chodit, jíst a pít. Pávi jsou v&scaron;eÅ¾ravci, mají rádi
Ä•lenovce, obojÅ¾ivelníky, hmyz, Ä•i rÅ¯zné bobule Ä•i semínka. Ti pardubiÄ•tí ale dávají pÅ™ednost rohlíkÅ¯m, su&scaron;enk
rÅ¯zným krekrum, servírovaným náv&scaron;tÄ›vníky, nejlépe z laviÄ•ek na vydláÅ¾dÄ›ném námÄ›stíÄ•ku pÅ™ed vchodem do
zámku.

Pohled na páva, stojícího majestátnÄ› na ochozu pÅ™ímo u brány zámku, byl opravdu úÅ¾asný.

Pávi svou ocasní &bdquo;vleÄ•ku&ldquo; nemají po celý rok. Po skonÄ•ení toku pelichají, pera jim vypadávají a obvykle jiÅ¾ v
srpnu nezbývá z jejich okrasy vÅ¯bec nic. Nová péra narÅ¯stají bÄ›hem podzimu a zimy. PéÅ™ovým vÄ›jíÅ™em se samci nechl
od narození, poprvé jim vyrÅ¯stá aÅ¾ ve tÅ™etím roce Å¾ivota. Jeho velikost a poÄ•et ok se od Ä•tvrtého roku Å¾ivota kaÅ¾do
zvÄ›t&scaron;uje. PoÄ•et ok také ovlivÅˆuje hodnostní postavení samce na tokani&scaron;ti &ndash; ti nejstar&scaron;í mohou
mít aÅ¾ 170 ok.

Páv je jedním z nejvÄ›t&scaron;ích létajících ptákÅ¯. Jejich délka (vÄ•etnÄ› ocasu) mÅ¯Å¾e dosáhnout aÅ¾ 5 metrÅ¯. KdyÅ¾ s
paví cítí v nebezpeÄ•í, vzlétnou a ukryjí se v korunách stromÅ¯. BohuÅ¾el pávi jsou ve velkém ohroÅ¾ení kvÅ¯li ztrátÄ›
pÅ™irozeného prostÅ™edí, mnoÅ¾ství predatorÅ¯ a pa&scaron;ování. DoÅ¾ívají se aÅ¾ dvaceti let. Ale kdyÅ¾ je páv sám,
smutkem i umÅ™ít. Samota mu zlomí srdce.
z výletu na pardubický zámek ELLA
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