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Ahoj kluci a holky,
ahoj dospěláci!

Poznáte mne podle nápadného světlého 
srdčitého závoje kolem obličeje, je pohyblivý 
a umožňuje mi měnit výraz. Můj hlas lze popsat 
jako skřípání, sténání a chrastění. Rozpětí kří-
del mám kolem 80 cm a hmotnost 200 až 400 g. 
Aktivní jsem v noci. 

Vyskytuji se v širokém pásu mezi 40. rov-
noběžkou severní a jižní šířky, severněji jen 
v části Evropy a USA. 

Kořist chytám náhlým pádem do trávy. 
Nejvíc si pochutnám na drobných savcích, mé-
ně lovím ptáky nebo hmyz. V jižních krajinách 
jsem známá i chytáním ryb, při němž se doká-
žu ponořit do vody jako orlovec říční. 

Původně jsem hnízdila na skalách, ale v ce-
lém areálu se často usídluji i v blízkosti lidských 
staveb nebo přímo v nich. Kladu 3 - 11 vajec 
na holý podklad (tmavý kout budovy, opuště-
né hnízdo vran nebo dravců apod.). Sedím 
od prvního vejce, takže mláďata se líhnou po-
stupně a jsou později různě velká. Doba sezení 
je 29 až 34 dnů, hnízdní péče trvá 8 týdnů. 
V letech chudých na myši zaostávají nejslabší 
mláďata ve vývoji, nakonec zahynou a rodiče 
je sežerou, nebo jimi nakrmí sourozence. 
V letech, kdy je myší nadbytek, mohou některé 
páry hnízdit znovu na podzim. Po svém prvním 
přezimování dospívám, a kde potom zahníz-
dím, tam zůstávám po zbytek života.

U nás v zoo pomáhám zdejším lektorkám při 
vzdělávacích programech a besedách pro děti. 
Studenti si mohou zblízka prohlédnout např. 
mé jakoby spálené peří. Zjistí také, jak je heb-
ké a že díky němu létám naprosto neslyšně.

Vaše SOVA PÁLENÁ 

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
11. 4. - VELIKONOCE V ZOO

KVĚTEN
1. 5. - MAY DAY 

20. 5. - Muzikanti a jiná zvířata 

25. 5. až 5. 6. - DĚTSKÉ DIVADELNÍ DNY 

ČERVEN
20. 6. - Ptačí den 

ČERVENEC
3. 7. - VEČERNÍ POHÁDKOVÁ ZOO 

ZÁŘÍ
5. 9. - NETOPÝŘÍ NOC

ŘÍJEN
4. 10. - DEN ZVÍŘAT 

31. 10. - STRAŠIDELNÁ ZOO 

PROSINEC
5. 12. - ČERTI V ZOO

7. 12. až 10. 1. 
- VÁNOČNĚ NASVÍCENÁ ZOO 

24. 12. - ŠTĚDRÝ DEN V ZOO 

kalendář akcí
2020

novinky
ve zkratce

výstava

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. 

Není plaz jako plaz
Že nejsou všichni plazi stejní si názorně ukážeme na našich kamarádech z říše plazů. Dozvíme se mnoho 
zajímavostí o jejich způsobu života a jakou roli v jejich životech hraje člověk. Zjistíme také, jak se o ně 
správně starat. A která zvířata sem vlastně patří?
Program je určen pro MŠ, ZŠ i SŠ (obsah programu je vždy přizpůsoben danému typu školy a věku dětí, 
studentů)

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.

Tygří loučení
Čtyři tygří adolescenti 19. 12. 2019 odcestovali 

do svého nového domova v Zoo Bellewaerde 
v Belgii. Před samotným transportem museli být 
veterinářem postupně uspáni a byla provede-
na jejich prohlídka (např. vážení a odběr krve). 
Po probuzení z narkózy se už přepravní firma 
za doprovodu naší zooložky a chovatele tygrů 
mohla vydat na dalekou cestu. Vše proběhlo bez 
komplikací a odrostlým tygřatům se v novém pů-
sobišti daří dobře.

Medvědí stařečkové
Naši medvědi hnědí – dvojčata Ben a Dick, 

oslavili 30. ledna své již 31. narozeniny. Co se týče 
pohybu, už na tom sice nejsou jako za mlada, ale 
apetit mají stále dobrý. Přejeme jim do dalších let 
hodně zdraví a silné zuby.

Stěhování u rysů
V rámci programu Evropské plemenné knihy 

(ESB) putovala na konci ledna a začátkem února 
3 mláďata rysů (2 předloňská a jedno loňské) 
do Zoo Norimberk v Německu a do Parco Zoo 
Punta Verde v Itálii. Do naší zoo můžete přijít na-
vštívit rysici Maggie a její loňské mláďě. Rys Dox 
v současné době obývá naši záchrannou stanici 
Rozovy u Temelína. 

Evropská plemenná kniha je program, kdy ko-
ordinátoři sestavují informace o narození, úhynu, 
přesunech atd. daných druhů zvířat v členských 
organizacích Evropské asociace zoologických za-
hrad a akvárií, které konkrétní druh chovají. Data 
pak slouží k dalšímu rozboru.

První mládě roku
A prvním mládětem roku 2020 se stává…. hříbě 

osla domácího. Osel Bohouš se tak stal 1. 2. 2020 
pyšným tatínkem již 8. mláděte. Přijďte se sami 
přesvědčit, jak moc je roztomilý a že je celý po ma-
mince Janině. Jméno malý oslík ještě nemá, ale 
bude začínat na písmeno B. Tak přece jen bude 
mít něco i po tatínkovi.

Ukradená divočina
Zoo Hluboká se i letos zapojila do jedinečné kampaně Ukradená divočina. Ta informuje o pozadí nezá-

konného obchodu s ohroženými zvířaty a částmi jejich těl, především v Evropě se zaměřením na Českou 
republiku. Zoo Hluboká se v posledních dvou letech společně s dalšími 11 českými a slovenskými zoo-
logickými zahradami do kampaně zapojila a představila výstavu osvětových fotografií Ukradené divočiny 
svým návštěvníkům. 

Nyní kampaň oficiálně vydává již druhou sérii fotografií a jejich vystavením ve svém areálu se k osvětě 
o nelegálním obchodu s divokými zvířaty opět připojuje i Zoo Hluboká. Fotografie upozorňují mimo jiné 
na otravy dravců, obchod s korály i zabíjení kytovců nebo tygrů pro tradiční asijskou medicínu. 

Výstava fotografií první i druhé série Ukradené divočiny je k vidění ve Vzdělávacím centru zoo během 
února a března 2020. 

V přírodě již vyhubený
jelen

Udržování populace siky vietnamského řídí 
Evropský záchovný program (EEP) Evropské aso-
ciace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), řízený 
Zoo Ostrava. Jeho koordinátor rozhoduje, které 
zvíře je vhodné k chovu, kam se přesune atd. 

Zoo Hluboká v tomto programu zakládá záložní 
samčí skupinu a získá celkem 4 jedince. 2 samci 
dorazili na Hlubokou 21.1. ze Zoo Schönbrunn 
(Vídeň), další přijdou ze Zoo Ostrava a z Tierparku 
Berlin. Jedná se o mláďata narozená v roce 2019. 

Proč jen samčí skupina? Vzhledem k tomu, že 
se jedná o stádové zvíře, 
kde se během rozmnožová-
ní prosadí převážně domi-
nantní samec a mladí samci 
jsou ze skupiny vyloučeni, 
docházelo by časem ke sní-
žení genetické rozmanitosti 
a příbuzenskému křížení. 
Ve stádě zůstávají dcery 
dominantního samce, a pro-
to může být chovný samec 
využit v chovu jen omeze-
nou dobu. Poté je dobré 
tohoto samce vyměnit za ji-
ného, geneticky vhodného pokračovatele chovu. 
Takového je možné odebrat ze záložních samčích 
skupin. Nebo je možné ze záložní skupiny odebrat 
samce a s mladými samicemi založit nový chov.

V ideální situaci je vhodné, aby se každá samice 
v chovu alespoň jednou rozmnožila. K tomu potře-
buje kvalitního a nepříbuzného samce. V případě 
nepřítomnosti rezervních samčích skupin může 
takto uměle založená populace zestárnout a pře-
stat se množit.  

Do hlubocké skupiny byli proto vybráni samci, 
kteří jsou geneticky cenní, a v budoucnu, pokud 
bude potřeba, se využijí v dalším chovu. V tom 
spočívá spolupráce zoologických zahrad.

Sika vietnamský je nejjižnější poddruh jinak 

běžného jelena siky. Slovo sika pochází z japon-
štiny a znamená jelen. Jeho hmotnost se pohy-
buje v rozmezí 20 až 50 kg a výška v kohoutku 
70 - 80 cm. Sika vietnamský je zajímavý svým 
zbarvením. Zatímco v zimě bývá tmavě hnědé, 
v letním období je jeho barva jasně rezavá s bí-
lými tečkami. Podobné zbarvení mají i čerstvě 
narozená mláďata, která se rodí většinou v březnu 
a dubnu po 218 - 229 dnech březosti. Samice mívá 
většinou jedno mládě. Laň po porodu mládě na ně-
kolik dní odloží a chodí k němu pouze z důvodu 

napojení. Dospívá okolo 2. 
roku života.

Sika vietnamský obývá 
lesnaté krajiny. Jeho potra-
vou je listí, výhonky rostlin 
a tráva. Po většinu roku tvo-
ří samice s mláďaty samo-
statná stáda, která žijí od-
děleně od samců. Původně 
žil sika vietnamský v sever-
ním Vietnamu a jihozápad-
ní Číně. V současné době 
je již v přírodě vyhubený 
a chová se jen v zajetí, ale 

uvažuje se o jeho vysazení. Ve volné přírodě byl 
naposledy spatřen v roce 1990.

V Zoo Hluboká můžete siky vidět vedle expozice 
jeřábů popelavých.

Zoo Hluboká se od ledna 2020 stává chovatelem nového druhu zvířat. Sika vietnamský je 
ve volné přírodě již vyhuben. Jeho existenci se podařilo zachránit jen s pomocí farmových chovů 
a zoologických zahrad. 

Nový druh v zoo


