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Do  řádu  měkkozobí  patří  kolem  350  druhů 
ptáků,  kteří  se  kromě Arktidy  a Antarktidy  rozší-
řili  po  celém  světě. Mezi  nimi  nalezneme  i mno-
ho  endemitů  žijících  pouze  na  jednom  ostrově. 
Například holub císařský obývá jen ostrov Mindoro 
na  Filipínách  a  na  ostrově  Mauricius  žije  holub 
růžový, který patří mezi nejvzácnější ptáky světa. 
O jeho záchranu se zasadil přírodovědec a ochra-
nář Gerald Durrell v podstatě za pět minut dvanáct. 
Ve volné přírodě totiž zbývalo jen 10 jedinců. Díky 
chovu v lidské péči a ochraně místních biotopů se 
podařilo tento druh dostat z nejhoršího. 

Jak už název napovídá, ptáci z řádu měkkozobí 
mají  měkké  ozobí.  Krátký  špičatý  zobák  je  tvrdý 
pouze  na  špičce. K  poměru  těla mají malou  hla-
vu. Staví si velmi  jednoduché hnízdo, do kterého 
snášejí  1  až  2  bílá  vejce.  Oba  rodiče  krmí  svá 
mláďata  kašovitou  hmotou  z  volete,  kterou  vyvr-
hují. Díky tomu nejsou závislí na dostatku potravy 
pro svá mláďata a mohou tak hnízdit po celý rok. 
Měkkozobí  mají  výbornou  prostorovou  orientaci 
v  krajině.  Do  svého  domova  dokáží  najít  cestu 
i z velkých vzdáleností. Proto se dříve holubi do-
mácí využívali pro přenášení zpráv  jako  tzv. poš-
tovní holubi. Dnes se  toto plemeno  trénuje  spíše 
pro sportovní účely. 
Hrdlička  divoká  je  blízce  příbuzná  hrdličce  za-

hradní, se kterou si ji lidé častou pletou, ačkoliv se 
od  sebe  liší  jak  vzhledem,  tak  způsobem  života. 
Navíc  hrdlička  zahradní  se  u  nás  začala  rozši-
řovat  teprve  až  v  minulém  století  z  jihovýchodní 
Evropy. Přesto  je dnes na našem území běžnější 
a snadněji pozorovatelná. Hrdlička divoká je menší 
a  výrazněji  zbarvená.  Po  stranách  krku  má  bílé 
a černé proužky. Křídla jsou rezavá a černě šupi-
natá. Na rozdíl od své příbuzné žije spíše skrytě, 
nezdržuje se ve městech a v zimě na krmítko také 
nelétá.  Je  totiž  tažná  a  její  zimoviště  se  nachází 
ve Středomoří a Africe. K nám se vrací až v dru-
hé  polovině  dubna  a  vyhledává  pestrou  krajinu 
s hustými pásy křovin, které potřebuje k hnízdění. 
Hnízdo  staví  oba  partneři  dohromady,  sameček 
se své družce předtím dlouho dvoří. Navzájem si 
také pečují o peří, sedí na snůšce a krmí mláďata.  
Z toho důvodu se tento pták stal symbolem lásky 

se známým přirovnáním „jako dvě hrdličky“. Od le-
tošního  roku  se  však  stal  i  symbolem  ochrany. 
Dříve  byla  hrdlička  divoká  na  našem území  běž-
ně  rozšířená,  dnes  bohužel  její  početnost  klesá. 
Zejména  kvůli  změnám  v  krajině.  Na  rozsáhlých 
lánech  polí  chybí  remízky,  kde  hrdlička  ztrácí 
příležitosti  k  hnízdění.  Také  potravní  nabídka  se 
v poslední době změnila. Hrdlička se živí různými 
semeny  a  plody,  ale  kvůli  používání  chemických 
postřiků  a  vysazování  pouze  jednoho  druhu  plo-
diny  má  potravy  nedostatek.  Velké  nebezpečí  jí 
také hrozí na  jejích  tahových cestách při migraci, 
zejména v  Itálii, Kypru a Maltě, kde  je ve velkém 
společně  s  jinými  druhy  ptáků  lovena.  Dříve  se 
zde ptáci lovili zejména pro obživu, dnes se jedná 
spíše o zábavu. 
Zoo  Hluboká  aktuálně  chová  10  druhů  ptáků 

z  řádu měkkozobí.  Kromě  zástupců  naší  přírody 
(hrdlička  divoká,  holub  doupňák,  holub  hřivnáč) 
je k vidění  i několik exotických druhů. Z Austrálie 
pochází  holoubek  diamantový,  holub  chocholatý, 
holub bronzovokřídlý a holub wonga.
Dále zoo chová  také hrdličku čínskou, hrdličku 

jihoasijskou a hrdličku madagaskarskou.
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Ahoj kluci a holky,
ahoj dospěláci!

Ještě  jednou  Vás  sssssrdečně  zdravím. 
Jsem velký statný had. Obvykle dorůstám 130 
– 160 cm, výjimečně i více jak dva metry. Moje 
jméno je šírohlavec východní, ale říkají mi také 
Malpolon.  Díky mému  zvláštnímu  tvaru  hlavy 
a  uspořádaní  hlavových  štítků  (šupin)  si mne 
s  jinými hady  jen  tak nespletete. Dobře vidím 
a  díky  svým  velkým očím  se  dokáži  v  terénu 
spolehlivě orientovat. Často mne můžete vidět, 
jak mám přední část těla vztyčenou a prozkou-
mávám své okolí.
Jsem  jedovatý,  ale  moje  jedové  zuby  jsou 

umístěny až v zadní části tlamy, takže ne kaž-
dé moje kousnutí je nebezpečné. Po kousnutí 
se  ale  nepouštím a  snažím  se  překusováním 
své jedové zuby uplatnit. Obvykle je tedy dost 
času mi  v  tom  zabránit.  Když  se mi  to  přece 
jen povede a použiji svůj  jed, nejde o žádnou 
tragédii. Můj  jed  totiž není silný a pro člověka 
nebezpečný. 
Žiji na Balkánském poloostrově, na Blízkém 

východě, Kavkazu a v Severní Africe. Najdete 
mne  v  rovinatých  oblastech  nebo  pahorka-
tinách.  Zde  obývám  především  okraje  lesů, 
hájů,  luk,  pastvin,  ale  můžete  mne  potkat 
i na smetištích nebo na vlhčích místech.
Jsem plachý a vždy se snažím utéct. V pří-

padě,  kdy  to není možné,  se umím velmi ag-
resivně bránit.
Živím se drobnými obratlovci, nejčastěji pla-

zy,  ale  nepohrdnu  ani  hlodavci  nebo  ptáky. 
Mým mláďatům chutná především hmyz a ješ-
těrky.
Rozmnožuji  se  ihned  po  zimování.  Za  ně-

kolik  týdnů  kladou  samice  až  20  vajíček,  ze 
kterých  se  po  2  měsících  líhnou  20  –  36 cm 
dlouhá mláďata.  Ta  dospívají  asi  ve  4  letech 
a v přírodě se mohou dožít 25 let.
S  dalšími  plazy  a  obojživelníky  obývám 

v zoo naše Terárium. Právě  tam nás všechny 
můžete  po  zimním  spánku  opět  vidět.  Dveře 
tohoto pavilonu se již tradičně otevírají na svá-
tek sv. Jiří (24.4.), kdy podle pranostiky vylézají 
hadi a štíři.
Určitě přijďte, těším se na vássss:-) 

Váš ŠÍROHLAVEC VÝCHODNÍ

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.

KVĚTEN
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

LISTOPAD
2. 11. − Strašidelná zoo

PROSINEC
6. 12. -  6. 1. 2020 − Vánočně nasvícená zoo

24. 12. − Štědrý den v zoo

Dětské divadelní dny
Co se letos letos bude hrát v našem divadle?

Těšit se můžete na pohádky
o svištích a mravencích.

Školy se již mohou 
přihlašovat a rezervovat si místa v divadle.
Více info o pohádkách v zoo najdete na 
www.zoohluboka.cz/detske-divadelni-dny.

kalendář akcí
2019

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 vzdě-
lávacích 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 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.

Nováčči v zoo
Od  4.  2.  můžete  v  expozici  koček  pouštních 

vidět  opět  úplný  pár  těchto  samotářsky  žijících 
šelem s noční aktivitou. K  téměř pětileté samičce 
jsme  totiž  z  francouzské  Zoo  de  Lyon  přivezli 
ročního samečka. Den přečkává tato kočka v zem-
ních děrách písečných dun. Specializuje se na lov 
tarbírů, pískomilů, zajíců, ptáků, ještěrek a členov-
ců. Spotřebu vody hradí z kořisti nebo ze vzdušné 
vláhy (rosy).
Od února máme v zoo také novou vlčici s krás-

ným  jménem  Inés.  Přicestovala  k  nám  ze  Zoo 
Plzeň.  Pomalu  si  zvyká  na  nový  domov  a  také 
svého  vlčího  kamaráda  –  našeho  samce  Maxe. 
Přijďte se podívat, jak jim to spolu sluší.:-)
Dalším novým druhem v naší zoo je pipa malá. 

Tyto žabky výborně plavou, a  to díky silným zad-
ním končetinám a velké plovací bláně mezi prsty. 
Potravu  loví  prudkým  nasáváním.  Zajímavé  jsou 
i  tím, že samice nosí oplozená vajíčka v kožních 
komůrkách na hřbetě. Můžete je navštívit v našem 
tropickém pavilonu Matamata.
Také dvě vodušky červené našly v naší africké 

expozici  M´pala  svůj  nový  domov.  Voduška  je 
středně  velká  antilopa,  vyskytující  se  ostrůvkovi-
tě  v  bažinatých  územích  delty  řeky  Okawango. 
Spirálovitě  stočené  rohy  mají  jen  samci.  Kopyta 
má  prodloužená  a  při  došlápnutí  široká,  aby  se 
nepropadala  v měkkém a  bažinatém  terénu.  Živí 
se  trávou,  bahenními  a  vodními  rostlinami.  Umí 
dobře plavat, a proto před predátory utíká do vody.

Jaro je ve vzduchu
4.  března  vykouklo  z  vaku  první  letošní mládě 

klokana  rudokrkého.  Jejich  domovem  jsou  euka-
lyptové lesy a křovinaté savany na jihovýchodním 
pobřeží Austrálie a v Tasmánii. Běžně dokáží vyvi-
nout rychlost až 50 km/h. Jednotlivé skoky mohou 
být až 10 m dlouhé a klokani celkem snadno pře-
konají i překážku vysokou 2 - 3 m. Výběh klokanů 
najdete v nově pojmenované expozici Tarrawonga, 
což  je domorodý název a  v překladu  znamená – 
místo, kde se páří holubi.  
Nový přírůstek do lemuří rodiny jsme zazname-

nali 7. 3. Tato madagaskarská poloopice žije spo-
lečensky v tlupách, které tvoří až 20 samců, samic 
a mláďat. Březost  trvá přibližně 135 dnů, poté se 
narodí  jedno mládě, dvojčata se v průměru obje-
vují v každém šestém vrhu. První 3 týdny se drží 
matčina  břicha  a  lezou  po  jejím  hřbetě.  Po  šesti 
měsících  kojení  se  osamostatňují.  Vzrostlá  jsou 
však  teprve ve věku 1,5  roku a ve věku 2,5  roku 
jsou  pohlavně  dospělá.  Dožívají  se  až  20  let. 
Nepřáteli  jsou  fosa  a  draví  ptáci.  Obranou  před 
nimi je útěk.
V  průběhu  března  se  vylíhlo  9 mláďat  kolpíků 

bílých.  Na  břehu  Munického  rybníka  hnízdí  jako 
každoročně  plameňáci  růžoví,  na  vejcích  sedí 
jeřábi popelaví i panenští.
Další přírůstky očekáváme v nejbližší době.

Letos Zoo Hluboká
slaví 80. výročí založení.

Přidejte se k nám!

Titul Pták roku pro rok 2019 náleží hrdličce divoké. Tuto již tradiční kampaň vyhlašuje každo-
ročně Česká společnost ornitologická. Hrdlička pomyslně přebírá titul od sýčka obecného. Tyto 
dva druhy spojuje tradiční zemědělská krajina, kterou využívají ke svému životu. Hrdlička divoká 
se řadí do poměrně početného ptačího řádu měkkozobí.

novinky
ve zkratce

Hrdlička divoká
symbol lásky a ochrany přírody


