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Zoo Hluboká, 373 41 Hluboká nad Vltavou, tel.: 387 002 211, e-mail: info@zoohluboka.cz, www.zoohluboka.cz
V tropickém pavilonu Matamata je k vidění nový druh plaza s názvem dracena guyanská. Tříletý
samec pochází ze soukromého chovu a zatím své akvaterárium obývá sám. Vhodnou partnerku
mu teprve hledáme. Díky své velikosti není možné tohoto překrásného ještěra v pavilonu přehlédnout. A nenechte se zmýlit. Název dracena se používá i k pojmenování skupiny tropických rostlin.

Tajemný a čarokrásný ještěr
Ahoj kluci a holky,
ahoj dospěláci!
V oblastech, kde se přirozeně vyskytuji,
nerostou stromy, je tam stále chladno, půda je
trvale zamrzlá a často pokrytá sněhem. Říká
se tomu tundra. Já se životu v těchto oblastech
přizpůsobila zejména svým zbarvením a hustým opeřením. Peří pokrývá i mé nohy a prsty
a je bílé s hustými šedými vlnkami. To abych
se mezi sněhem a kamením dobře maskovala.
Zejména když sedím na hnízdě. Jak už jsem
řekla, nerostou tu velké stromy, proto si hnízdo stavím na zemi, kde si v období krátkého
léta vyhrabu malou jamku. Takové hnízdo si
společně s partnerem velmi dobře hlídáme
a do jeho okolí nepustíme žádného vetřelce.
Samec se liší ve zbarvení. Jeho peří nemá
na rozdíl ode mě tak husté tmavé skvrny. Je
spíše celý bílý. V době hnízdění nám s mláďaty
nosí potravu, mezi kterou patří zejména lumíci,
bělokuři, zajíci běláci a nepohrdneme ani mršinou. Dostatek potravy má vliv na počet vajec,
které snáším. Když je potravy v okolí dostatek,
můžu mít až 11 vajec, pokud je potravy málo,
je v mém hnízdě jen kolem 5 vajec. Kvůli nedostatku potravy se také můžeme v průběhu
roku, hlavně v zimě, ze severských oblastí
přesouvat více na jih. Je tedy možné, že občas
zalétnu až k vám. Kořist na rozdíl od ostatních
druhů sov lovíme i ve dne. V arktických oblastech je totiž půl roku polární den, kdy slunce
nezapadá pod obzor a nenastává tak tma.
A ještě musím zmínit, že patřím mezi velké
druhy sov. Jsem velká skoro jako výr. Přijďte
se na mě podívat do Zoo Hluboká, kde žiji
se svým partnerem. A lepší je to, když sněží.
Ve sněhu nám to spolu totiž víc sluší.
Vaše SOVICE SNĚŽNÍ

● nový druh v zoo ●

Už na první pohled nás tento ještěr zaujme
svými pestrými barvami na těle. Olivově zelené
tělo přechází v červenooranžovou hlavu. Na ocase mohou být žluté proužky. Jedná se o jednoho
z největších ještěrů Jižní Ameriky. S ocasem může
dorůstat až 120 centimetrů a jeho váha se pohybuje kolem 3 kilogramů. Na hřbetě má k obraně
výrazně zvětšené šupiny. Svým tělem a způsobem života může připomínat krokodýla. Proto je
také nazýván dracena krokodýlovitá, ale jinak má
s krokodýlem pramálo společného. Přirozeně žije
v deštných pralesích v okolí vodních toků a zaplavovaných územích. Většinu dne tráví na větvích,
ideálně na takových, které visí nad vodní hladinou.
V případě nebezpečí pak rychle skáče do vody.
Dracena totiž nejen skvěle šplhá po stromech, ale
zároveň je to i výborný plavec. K pohybu ve vodě
slouží dlouhý zploštělý ocas, který plní funkci
kormidla. Ocas používá také při obraně. Jeho
švihem může zasadit protivníkovi silný úder. Při
potápění je oko chráněno třetím průhledným víčkem tzv. mžurkou. Ve vodě si pak dracena hledá
a loví svoji kořist. Tou se většinou stávají vodní
plži, které si po ulovení nosí na břeh. Svůj úlovek

zoo kvíz
Pokud sis pozorně přečetl/a článek o draceně guyanské, odpovědět na následující otázky pro tebe
bude stejně snadné, jako pro dracenu louskání ulit plžů:-)
Pokud ne, nejdřív hurá do toho.
Dracena se ptá:
1. Víš, na kterém kontinentě a v jakém prostředí žiji?
2. V čem mi pomáhá můj ocas? Má hned dvě funkce.
3. Co je to mžurka? Myslíš, že ji mám?
4. Jaký je můj neoblíbenější hlavní chod? Kde tuto součást mého jídelníčku hledám?
5. Mám nějaké zuby? K čemu mi slouží?
6. Hádej, proč plivu?
7. Kam kladu svá vejce a proč?
8. Jsou má mláďata po vylíhnutí samostatná?
Své odpovědi můžeš poslat e-mailem na adresu: hartlova@zoohluboka.cz
3 vylosovaní, kteří správně odpoví, získají volnou dětskou vstupenku do zoo

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.

Na pytlácké stezce

si poté záklonem hlavy posune do zadní části
tlamy, kde se nachází ploché a silné zuby. Těmi
louská ulity plžů jako ořechy a pomocí dlouhého
jazyka jejich ostré úlomky vyplivává. K jídlu tedy
polyká jen čistou svalovinu. Plži tvoří hlavní část
jídelníčku, který občas může být doplněn i jinými
bezobratlými živočichy, jako jsou třeba žížaly nebo
hmyz. Nepohrne ani vejci, které hledá na stromech
v hnízdech ptáků.
Kromě potravy je u tohoto ještěra i zajímavý
způsob rozmnožování. Podlouhlá vejce jsou totiž
kladena do hnízd stromových termitů. Ti po narušení hnízda takový otvor velmi rychle zazdí
a vejce jsou tak uvnitř termitiště v teple a bezpečí.
Po půl roce se malé draceny musejí nejen dostat
z vaječné skořápky, ale také musí prorazit stěnu
termitího hnízda. Mládě je po vyklubání tedy zcela
samostatné.
Chov tohoto ještěra není nijak obvyklý, zejména
kvůli potřebě velkého prostoru, přítomnosti velké
vodní nádrže a zajištění přísunu speciální potravy.
Teplota v akvateráriu se musí pohybovat kolem
28 °C a měla by zde panovat i vysoká vzdušná
vlhkost - tak jako v deštném pralese. Proto pokud
se chcete ohřát, přijďte
k nám do tropického pavilonu a navštivte náš nový
druh.

kalendář akcí
2019
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.
DUBEN
20. 4. − Velikonoce v zoo
KVĚTEN
1. 5. − 80. let Zoo Hluboká
25. 5. Šumava - domov divokých zvířat
27. 5. - 31. 5. − Dětské divadelní dny
ČERVEN
3. 6. - 7. 6. − Dětské divadelní dny
22. 6. − Netopýří den a noc
ČERVENEC
Večerní komentované prohlídky
(nutná rezervace)
4. 7. − Večerní pohádková zoo
SRPEN
Večerní komentované prohlídky
(nutná rezervace)
23. 8. − Večerní pohádková zoo
ŘÍJEN
5. 10. − Den zvířat

Co si můžeme přivézt z dovolené jako suvenýr a z čeho jsou suvenýry vyráběny? Je lepší si koupit pohled
nebo lasturu? Můžeme si přivézt i exotické zvíře? A jak obchod ohrožuje zvířata? Co je to CITES?

LISTOPAD
2. 11. − Strašidelná zoo

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.

PROSINEC
6. 12. -  6. 1. 2020 − Vánočně nasvícená zoo
24. 12. − Štědrý den v zoo

SVĚT ZVÍŘAT JAKO NA DLANI

Letos Zoo Hluboká
slaví 80. výročí
založení.
Přidejte se k nám!

novinky
ve zkratce
Otec na rodičovské
Rodinka tamarínů vousatých se poslední říjnový
den rozrostla o 2 přírůstky. Jejich rodiče tvoří trvalý
pár, který se pravidelně rozmnožuje dvakrát do roka. Pro tyto jihoamerické drápkaté opičky je typické rodičovské chování, kdy po narození mláďat
přebírá veškerou péči samec. Nosí je na zádech
a matce je předává jen k nakojení. Souhrnný název drápkaté opice, který náleží nejen tamarínům,
ale i kosmanům, získali díky nehtům přeměněným
v drápky - pomocí nich výborně šplhají. V současné době už odrostlejší a samostatná mláďata
čile pobíhají ve své expozici v pavilonu Matamata.
Vše zkoumají, společně si hrají a často se různě
pošťuchují. Za pár měsíců i ona budou pomáhat
při výchově svých mladších sourozenců. Přijďte se
na jejich dovádění podívat do tropického pavilonu
Matamata:-)
Palec nahoru
V rámci ohlédnutí za minulým rokem jsme se dopočítali, že Záchranná stanice pro volně žijící živočichy při naší zoo, Rozovy u Temelína, přijala 880
jedinců zvířat. Z toho více jak polovinu se povedlo
vypustit zpět do přírody. Mezi přijatými poraněnými
nebo nalezenými zvířaty byly nejhojněji zastoupeni
ježci a poštolky.
Medvědí kmeti slaví
Naši medvědí dvojčata, Ben a Dick oslavili 30. 1.  
2019 své 30. narozeniny. A to je na medvědy úctyhodný věk!   Rozeznáte naše medvědy? Tmavší
Ben si ve věku dvou let zlomil stehenní kost
a musel být operován. Operace probíhala přímo
v medvědím výběhu. Od té doby má natrvalo v noze hřeb, a proto se mu ve stáří hůř chodí. Světlejší
z bratrů Dick bývá většinou dominantnější, zabírá
si lepší místo k odpočinku a chutnější část potravy.
Jejich rodiče Gelu a Marica se narodili v přírodě rumunských Karpat začátkem roku 1976.
V srpnu roku 1976 byli převezeni do tehdejšího Československa na výstavu Země živitelka
v Českých Budějovicích, kde byli vystaveni v expozici Rumunska. Po skončení výstavy byli věnováni
do Zoo Ohrada (dnešní Zoo Hluboká).
Co do zobáku v zimě?
Ptáci, kteří u nás zůstávají přes zimu, mohou mít
nedostatek potravy. Zvlášť pokud jsou tuhé mrazy nebo velká sněhová pokrývka. S pravidelným
přikrmováním můžete začít od listopadu a vydržet
do dubna. Z krmítek je nutné pravidelně odstraňovat zbytky krmiva, aby se nestalo zdrojem plísní
a nemocí. Kam s krmítkem? Nejlépe na klidné
místo na závětrné straně. Neměla by po něm
vylézt kočka či kuna. Čím přikrmovat? Základem
je slunečnice, řepka, mák, oves, ovesné vločky,
pšenice, ječmen, kukuřice, proso, lněné a konopné semínko, nasekané ořechy, šrot, strouhaný lůj,
sušené bobule (jeřabiny, bezinky, šípky), jablka.
Čím nekrmit! Zbytky jídel z domácnosti, hlavně ty
kořeněné, čerstvé slané pečivo, uzeniny, solené
tuky, přepálený tuk, ani zbytky cukroví. Pozorování
ptáků na krmítku vám přinese poznání i radost.

