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Zoo Hluboká, 373 41 Hluboká nad Vltavou, tel.: 387 002 211, e-mail: info@zoohluboka.cz, www.zoohluboka.cz
Někteří živočichové přečkávají zimu ve stavu nehybnosti tzv. zimním spánkem. Utlumí své životní funkce a potřebnou energii získávají především ze svých tukových zásob. Zimní spánek ale
není jenom jeden, existuje totiž pravý a nepravý zimní spánek.

Jak prospat zimu

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

Medvěd

Jezevec lesní
k nepravým zimním spáčům. Během spánku
také snižují teplotu těla, ale jen o pár stupňů.
I ostatní tělesné funkce se zpomalují málo. Takto
přečkávají jen nejhorší období. Pokud se oteplí,
probudí se a vydávají se hledat něco k snědku,
pak se zase uloží k spánku.
Základem zimování je dobrá příprava. Od konce
léta přijímá živočich více potravy, než je obvyklé,
a vytváří si tukové zásoby. Mistrem ve vykrmování
je jezevec lesní, který ztloustne ze 7 kg na 17 kg.
Vrstva tuku dosahuje tloušťky až 5 cm.
Křeček polní si do svých úkrytů nosí zásoby
potravy v lícních torbách. Nejpilnější křečkové nashromáždí 10 – 16 kg zásob, které sežerou během
přerušovaného zimního spánku.
Zato sysel obecný si zásoby „nesyslí“. Během
hibernace se neprobouzí, a proto se musí pořádně vykrmit, aby měl vrstvu podkožního tuku co
nejsilnější.

Šup do tepla!
Listopad je v zoo tradičně ve znamení stěhování
teplomilných druhů zvířat do zimovišť. Většina
z nich nachází svůj dočasný vytápěný příbytek
v zázemí zoo, ale např. plameňáky můžete vidět
v jejich proskleném zimovišti na stejném místě
jako po celý rok.
Stěhování se tedy týká především choulostivých
amerických a australských papoušků (arantingů,
papoušků vlaštovčích nebo traváčků), dále amerických hoků přilbových nebo afrických čápů simbilů.
Dále do tepla přemisťujeme tenkozobce, kladivouše, vodouše, čejky, jespáky a další bahňáky.
Malý kusu
Kusu liščí je australský vačnatec. Podobně
jako u jiných druhů vačnatců ukrývá matka své
mládě během prvních týdnů ve vaku, následně ho
nosí na hřbetě. Na podzim roku 2018 přicestoval
do zoo nový pár kusu. Od té doby měli „kusáci“ již
2 mláďata, ale pokaždé je samice vyhodila z vaku
a mláďata následně uhynula. Až teď to vypadá
na první úspěšný odchov tohoto páru. Držte mu
palce a přijďte se na malé kusátko podívat. Celou
rodinku můžete vidět v noční expozici společně
s klokánky králíkovitými.
Dobrou s želvou a užovkou
Před zimováním je nutné se pořádně vykrmit
a pak dlouhým spánkem načerpat energii. To je
vlastní třeba suchozemským želvám v pavilonu
Terárium. I jeho další obyvatelé jako ještěrky
a hadi si do jara musí odpočinout. Proto se pavilon
na zimu uzavírá a své dveře otevře až v dubnu
na sv. Jiří, kdy vylézají…
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Délka zimního spánku u jednotlivých zvířat
srpen

Jsem malý stromový hlodavec. V korunách
stromů trávím většinu času a stavím si zde
i hnízda. K tomu využívám větvičky, mech,
suchou trávu nebo listí. Na rozdíl od ptáků má
mé hnízdo dva vchody – ze strany a ze zdola. Někdy se však mohu ukrýt i ve stromové
dutině. K pohybu po stromech mi pomáhají
dlouhé prsty a drápy a při skocích využívám
svůj huňatý ocas jako kormidlo. Ten mám skoro
stejně tak dlouhý jako tělo. Mezi stromy dokážu
překonat skokem i 4 metry. Zbarvení mé srsti
může být různé podle toho, v jakém prostředí
se zrovna nacházím. Můžu být rezavohnědá,
černá či šedohnědá. Bříško mám ale vždy bílé.
Lidé si mě pamatují díky dlouhým štětičkám
na konci uší. Ty mi ale rostou jen v zimní srsti,
v létě jsou nepatrné. K jídlu ráda vyhledávám
různé plody, houby nebo okusuji pupeny a výhonky. Ráda také vyhlodávám semena z šišek
a občas mohu vybrat vejce z ptačího hnízda.
V zimě však tolik potravy není, a protože nespím zimním spánkem, musím si udělat dostatek zásob. Na podzim tedy sbírám ořechy, bukvice a žaludy a schovávám je do dutin stromů
nebo je zahrabávám do země. Je pravda, že
občas na svůj úkryt zapomenu, a na jaře mi tak
zahrabané zásoby mohou vyklíčit. Jsem samotář, ale své druhy ve svém okolí toleruji. Žiji
v zalesněných územích Evropy a Asie a mohu
osidlovat také městské parky či zahrady. V Zoo
Hluboká obývám expozici s názvem Český
les. Pokud mě zahlédnete v přírodě nebo
v městském parku a stihnete mě při tom vyfotit, můžete se zapojit do kampaně Na veverky
s mobilem – více na www.ochranaprirody.cz.
VAŠE VEVERKA OBECNÁ

červenec

Ahoj kluci a holky,
ahoj dospěláci!

Pravý zimní spánek neboli hibernace se projevuje snížením tělesné teploty živočicha a také
výrazným zpomalením tepu a dechu. Mezi pravé
zimní spáče patří např. plch, sysel, svišť a netopýr.
Ty z jejich spánku jen tak něco nevyruší.
Jen netopýři se občas probudí, aby přelétli
do vhodnějšího úkrytu. Každé jejich probuzení
znamená velkou ztrátu energie, a je proto velmi
riskantní. Nerušte tedy úmyslně netopýry v průběhu zimování! A nesahejte na ně! Mohlo by to
skončit i úhynem zvířete. Během zimního spánku netopýrů výrazně klesá jejich tělesná teplota
(z 37 °C na 2 – 3 °C), dechová frekvence (až
na pár výdechů za minutu) i srdeční tep (z 300 –
400 tepů za minutu až na pouhé 4).
Hibernace funguje také jako účinná odtučňovací
kúra, např. svišť během pravého zimního spánku
ztratí asi 40% své hmotnosti.
Jezevce, medvěda, ježka nebo křečka řadíme
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Želva vroubená

školní výpravy do zoo
Hraj si, bav se, poznávej - zoo ti v tom pomáhej!

Krasavec Altaj je zpět
Na nějaký čas musel být samec medvěda plavého umístěn mimo zoo, aby ve výběhu mohla
medvědice Gul v klidu vychovávat své mládě. Teď
nastal čas, aby se samec vrátil. A vrátil se v plné
kráse:-)

Zpestřete si hodiny přírodopisu, biologie či ekologie nejen návštěvou zoo, ale i některým z našich vzdělávacích programů. Programy nabízíme pro všechny typy škol.

Hmyzí planeta
Jaké zajímavé druhy hmyzu existují a co mají všechno společného? Jak vypadají zblízka? Povíme si,
zda jsou tito malí tvorové pro člověka důležití, a zahrajeme si s nimi hru na odvahu.
Program je určen pro 1., 2. stupeň ZŠ a SŠ.
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.

Medvěd plavý
Pomozme sýčkům!
Letos se nám dařilo a úspěšně jsme odchovali
17 sýčků obecných. Kéž by se jejich počet zvyšoval i v přírodě! Dříve byl sýček jednou z nejběžnějších sov, dnes je jedním z nejohroženějších
ptáků u nás.
I vy můžete pomoci - přečtěte si více na webu
www.birdlife.cz.

SVĚT ZVÍŘAT JAKO NA DLANI

