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Zoo Hluboká, 373 41 Hluboká nad Vltavou, tel.: 387 002 211, e-mail: info@zoohluboka.cz, www.zoohluboka.cz
Na jaře se do Záchranné stanice pro volně žijící živočichy při Zoologické zahradě Hluboká často
dostávají mláďata, která jsou zdravá a lidskou péči nepotřebují. Naopak! Tím, že byla odebrána
svým matkám, byla připravena o plnohodnotný život ve svém přirozeném prostředí.

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

Ahoj kluci a holky,
ahoj dospěláci!
Lidé o mě říkají, že jsem velmi vzácný poddruh medvěda hnědého. Pravda, je nás už
opravdu málo. Žiji v nepřístupných horských
oblastech Střední Asie a v západním Himálaji.
Jsem známý i pod dalšími jmény ťanšanský, himálajský nebo bělodrápý. Právě dlouhé a většinou světle zbarvené drápy jsou mým hlavním
typickým znakem.
Moje velikost je různorodá, v porovnání se
středoevropským poddruhem medvěda hnědého dosahuji menšího vzrůstu. Moje srst je
většinou slámově žlutá nebo světle hnědá,
odtud pochází mé jméno, ale její barva může
být i tmavě hnědá až téměř černá.
Jsem samotář a rád se toulám krajinou. Při
tom si hledám vhodnou potravu. Jsem všežravec. Možná byste to neřekli, ale základ mého
jídelníčku tvoří rostlinná potrava, především
tráva, kořínky, plody a bobule nebo ořechy.
Živočišnou stravu si dám jen zřídka, a to hlavně hmyz, hlodavce a mršiny – po probuzení
ze zimního spánku umím vyhrabat ještě spící
sviště nebo najdu zbytky zmrzlého kozorožce.
Pouze v období říje (během května a června) se my medvědi setkáváme s medvědicemi, abychom se jim dvořili. Pokud jsou naše
námluvy úspěšné, během zimy přivede medvědice na svět většinou 2 velmi malá a nesamostatná mláďata.
U nás v zoo nežiji sám, hned vedle výběhu tygrů bydlím já – medvěd Altaj, mé
dvě spolubydlící – medvědice Gul a Zuchro
a od 1.1.2018 i nejmladší člen naší medvědí
rodiny s výjimečným jménem Nochunsafed,
což v překladu znamená „Bílý dráp“. Lidé, kteří
se o nás starají, mu říkají něžně Nochunek
(Drápek). Zoo Hluboká je jediná v České republice, která nás chová.
Přijďte nás navštívit, těšíme se na Vás.
Vaši MEDVĚDI PLAVÍ

MLÁĎATA

nedělejme z nich sirotky!
Nejčastěji jsou do naší záchranné stanice
přinášena srnčata a zajíčci. Většinou zbytečně!
Mláďata odchovaná v lidské péči není možné
vypustit zpět do přírody. Nemají instinkty, které
potřebují pro přežití ve volné přírodě. Většinou
zůstávají celý život v péči člověka.
Mládě potřebuje naši pomoc pouze v případě,
když je zraněné nebo promočené a prochladlé,
případně je zřejmým sirotkem (leží vedle uhynulé
matky nebo pobíhá a píská).
Savčí matky tráví u svých mláďat jen nezbytně nutný čas. Několikrát denně je krmí a pak
od mláďat odcházejí. Nechtějí svým pachem přilákat predátory. Mláďata svůj pach ještě nemají,
a proto je šelmy necítí. Mláďata vydrží celý den
tiše a trpělivě čekat na svoji matku schoulení
v pelíšku. Jejich instinkt jim velí, aby se nehýbala, a proto před vámi neutečou.
Pokud takové mládě objevíte, nesahejte
na něj a ihned odejděte pryč! Jeho matka je
nablízku a neodváží se zpět ve vaší přítomnosti.
Nezapomínejte na svého psa! Může mláděti ublížit
nebo na něm zanechá svůj pach a matka ho pak
opustí.
V posledních letech můžeme stále častěji vidět
poštolku obecnou i ve městech. Vysoké budovy

trně zvednout a posadit na nejbližší strom či keř.
Rodiče je najdou. Ptáci mají špatný čich, takže váš
pach neucítí a budou se o ptáčata starat dál.
Pokud si nejste jisti, co dělat, kontaktujte pracovníka záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Bližší informace najdete na našich internetových stránkách.
NEBERME MLÁĎATŮM ŠANCI
NA PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT V PŘÍRODĚ!

kalendář akcí
2019

využívá při hnízdění. Mláďata v bílém prachovém
peří mohou vypadnout z hnízda. Pokud je to
možné, vraťte je zpět do hnízda. Jinak kontaktujte
záchrannou stanici.
Starší, již přepeřená, mláďata posedávají několik dní v okolí hnízda a odhodlávají se k prvnímu
letu. Pokud nejsou ohrožena auty, psy, dětmi
apod., nechte je na místě, rodiče se o ně ještě
stále starají.
Opeřená mláďata nenoste do záchranné stanice!
Také mláďata sov a mladí opeření pěvci se učí
létat i několik dní. V prvních dnech po opuštění
hnízda ještě nemají dost sil na dlouhý let, a proto
poskakují po zemi a snaží se vzlétnout. Pokud
se tato ptáčata dostanou na nebezpečná místa
(okraje silnic, volně pobíhající psi), můžete je opa-

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.

Mraveniště
Pojďme si zahrát na život v mravenčí kolonii a přitom poznat úžasné schopnosti těchto malých tvorů.
V čem se podobají našemu životu? Poznejme, jak mravenci chovají dojné mšice nebo pěstují houby.
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.

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.
ČERVEN
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 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.

SVĚT ZVÍŘAT JAKO NA DLANI

novinky
ve zkratce
Zoo Hluboká oslavila 80 let
1. 5. 2019 proběhly oslavy již 80. výročí založení
naší zoologické zahrady. Vybudování a otevření
zoo bylo výtečným nápadem knížete Dr. Adolfa ze
Schwarzenbergu a jeho urozené choti Hildy. Zoo
Hluboká tak patří k nejstarším zoologickým zahradám v České republice.
Oslavy tohoto kulatého výročí se nesly v duchu
starých časů, do kterých jsme nahlédly v podobě
swingové hudby nebo kostýmů z 30. let. Odhalili
jsme také pamětní desku zakladateli zoo, který
v tento den přicestoval z minulosti v historickém
voze Aero 1935. O jeho výpravách do Afriky se
návštěvníci měli možnost dozvědět během odborných přednášek, které probíhali v areálu zoo nebo
se mohli do Afriky na chvilku přenést díky rytmům
afrických bubnů.
Při této příležitosti jsme také pokřtili naše loňská
tygřata. Jména jim byla vybrána z návrhů našich
návštěvníků, a to s přihlédnutím k ruskému původu
jejich rodičů – Altaicy a Olivera. Tak to jsou ona Timur, Naděžda, Sofia a Věra. A my jim přejeme
dobrou budoucnost a to jak jim samotným, tak i jejich velmi ohroženému druhu tygru ussurijskému!

Další Bílý slon v naší zoo
Zoo Hluboká získala v letošním ročníku soutěže
o Bílého slona dvě ocenění, a to 3. místo za odchov roku (medvěd plavý) a 1. místo za nejlepší
přestavbu roku (expozice Mravenčí hnízdo).
Naše zoo má ve sbírce již několik Bílých slonů.
Originální keramické sošky a stříbrné plakety jsou
oceněním za mimořádné chovatelské úspěchy
či vybudování zajímavých expozic mezi českými
a slovenskými zoologickými zahradami. Soutěž
se koná již od roku 1994 pod záštitou sdružení
Česká zoo. Do letošního 25. ročníku se přihlásilo
17 zoo sdružených v Unii českých a slovenských
zoologických zahrad s 50 významnými odchovy
a 10 stavbami expozic.
Více informací o soutěži Bílý slon najdete zde
- https://ceskazoo.eu/bily-slon/.
Jarní baby boom
Zoo Hluboká je velmi úspěšná v odchovech
tzv. „vodních ptáků“. Vyplývá to z její polohy, je
umístěna na břehu Munického rybníka a jsou zde
tak velmi dobré podmínky pro chov těchto ptáků.
Zejména hejno plameňáků růžových patří každoročně v počtu mláďat k rekordmanům naší zoo.
Mláďata už se líhnou také u kachen, kvakošů,
kolpíků, volavek popelavých nebo jeřábů panenských a popelavých. I sovy už mají své mladé
– např. puštíci bělaví a obecní nebo sýci rousní.
Rozrůstají se také rodiny tamarínů, psounů,
syslů, muflonů.
Rovněž u koz girgentánských už skotačí několik
nových přírůstků. Jde o staré odolné italské plemeno, které vzniklo v provincii Agrigento na Sicílii.
Předpokládá se, že jeho divokým předkem je
asijská koza šrouborohá. Na Sicílii se koza dostala
společně s Řeky 700 let př. n. l. nebo s Araby v 8.
st. n. l. Na počátku 90. let 20. století stálo toto
plemeno před vyhubením, ale i díky chovu v zoologických zahradách došlo k jeho záchraně.

