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Zoo Hluboká, 373 41 Hluboká nad Vltavou, tel.: 387 002 211, e-mail: info@zoohluboka.cz, www.zoohluboka.cz
Stejně jako všechny české a slovenské zoologické zahrady i Zoo Hluboká odmítá přímý kontakt a mazlení s mláďaty šelem či jiných ohrožených
druhů. A to proto, že taková mláďata bývají odebírána ještě maličká jejich matkám, aby si co nejdříve zvykla na to, že na ně lidé sahají. Jsou lidé,
kteří nutí samice rodit nepřirozeně i několikrát do roka, aby roztomilá mláďata byla neustále k dispozici pro lidské potěšení a výdělek. Nepodporujte
proto ani vy toto zneužívání ohrožených druhů kvůli vydělávání peněz.

Mazlením k týrání aneb nevyhlaďme tygry
a další ohrožené druhy

Ahoj kluci a holky,
ahoj dospěláci!
Pozor na mě. Jsem největší kočkovitá šelma
v Evropě. Žiji však skrytě, mám rád zalesněnou
krajinu a klidná místa. Moje srst je rezavohnědá s tmavými skvrnami. Na konci uší se mi
tyčí černé štětičky chlupů. Ocas mám krátký
a jeho konec má černou špičku. Po svém teritoriu, které si pečlivě značím, se pohybuji sám.
Přes den spíše odpočívám a rád se sluním.
Ale jakmile slunce zapadne, to se neznám.
Mezi mou oblíbenou kořist patří srnky, zajíci,
prasata a nepohrdnu ani různými hlodavci.
Na kořist dlouho tiše a nehnutě číhám a potom
ji překvapím rychlým útokem. Pokud se mi
to nepovede, kořist dále nehoním, počkám si
na jinou. Ale to se často nestává. Jsem velmi dobrý lovec. Pomáhá mi k tomu výborný
sluch, zrak a čich. Část ulovené potravy si
pečlivě schovávám. Zahrabávám si ji do země
či do sněhu. To kdybych náhodou dlouho nic
neulovil, abych měl zásoby. Místa s ukrytou
potravou si dobře pamatuji. Jsem vrcholový
predátor, což znamená, že mě samotného jiné
zvíře neloví. Co však mi dělá starosti, jsou lidé.
Ti mě pro trofeje loví i přesto, že jsem silně
ohrožen a chráněn zákonem. Na mnoha místech mě takto už dávno vyhubili. Někde se sice
snaží znovu moji populaci obnovit, ale i přesto
je zde mnoho pytláků, kteří kladou pasti nebo
mě střílí. Tak jim, prosím, řekněte, ať to nedělají. Je to i ve vašem zájmu. V Zoo Hluboká jsem
k vidění celoročně. Dohromady žijeme nyní
v expozici tří - dvě mláďata s matkou. Tak nás
přijďte pozdravit.
Váš RYS OSTROVID

Vánočně nasvícená zoo

V České republice je v současné době chováno
přibližně 150 tygrů, z toho však jen 30 - 40 v zoologických zahradách. Odhadem dalších 120 tygrů
mají někteří v soukromých chovech. Je k zamyšlení, že zatímco tygři v zoo se dožívají 20 let, u soukromých chovatelů většina uhyne před dosažením
8. roku života.
Musíme si tedy klást si otázku, kde pramení lid-

kalendář akcí
2018
Zoo není jen procházka mezi zvířaty.
Přijďte se k nám také dozvědět něco nového, zajímavého, hrát si a bavit se.
Změna programu vyhrazena.
V případě nepřízně počasí může být akce
zrušena, nebo přesunuta na jiný termín.
Sledujte, prosím, aktuální informace na našich
webových stránkách www.zoohluboka.cz.
Informace o akcích na telefonních číslech:
387 002 211, 724 113 797 nebo 724 846 142.
PROSINEC
6. 12. - 6. 1. 2019 − Vánočně nasvícená zoo
24. 12. − Štědrý den v zoo

který je ještě velmi malý a zranitelný odebrán své
matce, je u něj potlačováno přirozené chování pomocí trestů a tlumení (sedativa, podchlazení) a je
často přemisťován - aby mohlo být uspokojeno co
nejvíc mazlení chtivých lidí.
Je na každém z nás, jaký postoj k tomuto problému ohrožených druhů zvířat zaujme.
Náš tip – nejlepší pohlazení je od mámy!

novinky
ve zkratce
Kung Fu trnorep
Mezi 10. - 19. 9. se nám v zázemí vylíhlo 13
mláďat trnorepů skalních. Na trnorepech každého
ihned upoutá jejich silný ocas, vyzbrojený prstenci ostrých trnovitých šupin. Uzavírají jím vstupy
do svých nor a slouží jako účinná zbraň, kterou se
při ohrožení rozmachují mocně do stran.

zoo kvíz
Vytvoř správné dvojice, písmena postupně vepiš do tabulky a dozvíš se jméno tygra v naší zoo.

6. 12. 2018 - 6. 1. 2019

Přijďte si zkrátit zimní večery do netradičního
prostředí. Magická atmosféra tisíců světýlek vám
ukáže zoo zase úplně jinak než po zbytek roku.
Již téměř po celém areálu zoo vás provedou světýlka a nakonec se zahřejete výborným punčem.
Využijte v tyto dny prodloužené otevírací doby
a přijďte se svými blízkými zažít lehce mrazivou
procházku do zoo.

ská touha po kontaktu s velkými šelmami a proč je
tak lákavé hladit lva či tygra? Proč mnoho lidí vidí
v těchto majestátních zvířatech domácí mazlíčky?
Velcí predátoři, a k nim kočkovité šelmy určitě
patří, člověka odnepaměti okouzlovali. Jde o tvory lidem nepochybně nebezpečné, avšak strach
z těchto tvorů, který vzbuzují, se mísí s obdivem
až nadšením, vidíme-li je v akci, nebo je nám dokonce umožněn bližší kontakt.
V historii si lidé šelmy podrobovali a lovili je, také
je zotročovali a vlastnili, ale zároveň na nich vždy
obdivovali hrdý a mocný dojem i schopnosti, které
sami nemají – rychlost, postřeh, zrak, fyzickou
sílu. Dnes je možné se s těmito šelmami a dalšími ohroženými druhy zvířat (většinou s mláďaty)
za peníze pomazlit a to při návštěvě dnes hojně
zakládaných „zookoutků“ a „zooparků“ (tedy těch,
které nemají licenci od ministerstva životního prostředí). Je tady ale otázka, jestli „mazlení“ těchto
tvorů není vlastně skrytý způsob týrání?
Je důležité tento současný problém podrobit kritice a za každým takovým nabízeným chvilkovým
zážitkem s ohroženým zvířetem vidět živého tvora,
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školní výpravy do zoo
Hraj si, bav se, poznávej - zoo ti v tom pomáhej!
Zpestřete si hodiny přírodopisu, biologie či ekologie nejen návštěvou zoo, ale i některým z našich vzdělávacích programů. Programy nabízíme pro všechny typy škol.

Ohrožená vydra
Pojďme nahlédnout do světa vydry říční. Zjistíme, jak je přizpůsobena životu ve vodě, proč patří mezi
ohrožené živočichy naší přírody a jak ji chránit. Vyzkoušíme si, proč v zimě v ledové vodě nenastydne.
Celou nabídku vzdělávacích programů a bližší informace naleznete na www.zoohluboka.cz. Pro
objednání programů můžete využít elektronický formulář nebo kontaktovat naše vzdělávací oddělení
na telefonním čísle 387 00 22 12 nebo 602 390 355.

S V Ě T Z V Í Ř AT J A K O N A D L A N I

Nováčci v zoo
Během září do naší zoo dorazili nový obyvatelé
a to 8 psounů ze Zoo Hannover a od soukromého
majitele pár kusu liščích, které můžete vidět v noční expozici. Kusu je australský noční vačnatec,
který se živí listy blahovičníků (eukalyptu), květy,
plody a nepohrdne ani ptáčkem, vejci či hmyzem.
Zimní dovolená
Ve druhé polovině září se před chladem do zimoviště ukryla samice krokodýla nilského, která
příští rok oslaví již 59 let. Krokodýli se dožívají
kolem 70 let. Vidět ve výběhu ji bude opět možné
nejdříve v druhé v polovině května za příznivého
počasí.
Nové bydlení pro sovy
Od konce října není z důvodu rekonstrukce
voliér možnost zhlédnout kolekci našich 13 sov. Ty
jsou prozatím přemístěny do zázemí, na původním
místě je k vidění pouze sovice sněžní.
Projdeme se po novém
Z důvodu zimování jsou od 1.11. uzavřena
Terária s plazy v části Palearktu. S hady, želvami,
a ostatními plazy se můžete opět setkat již tradičně
na sv. Jiří, kdy podle pranostiky vylézají hadi a štíři, tedy 24. 4. 2019.

