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Zoo Hluboká, 373 41 Hluboká nad Vltavou, tel.: 387 002 211, e-mail: info@zoohluboka.cz, www.zoohluboka.cz
Tak se to povedlo. Dne 20. května 2018 porodila naše tygří samice Altaica mláďata a rovnou čtyři - tři samičky a jednoho samečka. Starostlivá
matka věnuje mláďatům veškerou péči a malí tygříci rostou jako z vody. Po třech měsících také poprvé navštívili svůj venkovní výběh a jsou k vidění
denně od 9 do 13:30 hodin. Poté se ve výběhu střídají se svým otcem Oliverem. Ten s rodinkou pohromadě být nemůže. Mohl by mláďatům ublížit,
či je dokonce zabít.

Stanou se tygři

Ahoj kluci a holky,
ahoj dospěláci!

Žiji u vás v lesích, ale myslím, že jste mě
asi nikdy neviděli. Většinu dne totiž trávím
ve svých rozsáhlých podzemních chodbách,
které mohou mít hloubku až 5 metrů a různě
se mezi sebou kříží. Mému obydlí se říká hrad
a k jeho stavbě mi pomáhají dlouhé silné drápy.
Také mé tělo je přizpůsobeno životu v norách.
Mám malá ouška, krátké nohy a ocas. V podzemí nacházím mnoho potravy. Moc rád lovím
žížaly, různé larvy, také žvýkám kořínky rostlin
a občas najdu nějaké spadlé ovoce. Orientuji
se zejména čichem, proto moji přítomnost může prozradit hlasité funění a mlaskání. Jsem
velice pořádkumilovný, ve svých chodbách
nikdy nenechávám zbytky potravy a potřebu
chodím vykonávat ven mimo noru. Hrad obývám se svým partnerem a potomky. Na podzim
se všichni ukládáme k zimnímu spánku, ze
kterého se ale občas probudíme, abychom
něco snědli. Pokud je zima teplá, nechodíme
spát vůbec. Patřím mezi lovnou zvěř zejména
kvůli kožešinám, masu a sádlu. K lovu bylo
vyšlechtěno i speciální plemeno psa, které
se nazývá podle mě. V Zoo Hluboká obývám
expozici Jezevčí skály. Vedle mě bydlí liška
obecná, která v přírodě občas využívá část
mých nor. Ale z toho nejsem moc nadšený,
protože mi tam dělá nepořádek. Aktivní jsem
zejména na večer, kdy dostávám krmení. Jinak
mě můžete vidět pospávat v mé noře.
Váš JEZEVEC LESNÍ

Už jste viděli naše mravence? Přijďte se
podívat třeba na australského mravence buldočího se žihadlem.

kalendář akcí
2018
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.

už jen obchodní záležitostí?

Tygr ussurijský nebo také sibiřský je největší
kočkovitá šelma a zároveň jeden z největších poddruhů tygra. Těch je známo 8, ale 3 z nich už byly
vyhubeny. Jednotlivé poddruhy tygra se mezi sebou liší ve velikosti, zbarvení a kresbou srsti. Tygři
se tak přizpůsobili klimatickým podmínkám v různých částech asijského kontinentu, který dřív hojně
obývali. V roce 1900 žilo na Zemi asi 100 000 tygrů, dnes se jejich počet
ve volné přírodě odhaduje pouze na 3 800. Tygrů
ussurijských žije dokonce
více v lidské péči než
v přírodě. Přesto největší
nebezpečí pro tygra představuje právě člověk.
Tygr je samotářské
zvíře a ke svému životu
potřebuje zejména velký
prostor a dostatek potravy. Rád vyhledává spíše
zalesněná území a obývá areál o velikosti až 100
km². Krajina kolem něj se však rychle mění. Z důvodů odlesňování a zastavování území přichází
o svůj přirozený prostor i potravu a jedinci jsou
mezi sebou izolováni. Tygr s tygřicí se tak nemusí
vůbec potkat. Páření tygrů může probíhat po celý
rok. Navzájem se hledají pomocí pachových značek, které po sobě zanechávají v terénu. Samice
je březí 90 - 100 dní a rodí 2 - 6 mláďat. Ta jsou
po narození zcela závislá na matce. Jsou slepá
a váží pouze kolem 1,5 kilogramu. S matkou,
která je učí hlavně lovit, zůstávají až 3 roky.
Dalším důvodem úbytku tygrů v přírodě je
jejich lov. V blízkosti lidských sídel dochází
ke konfliktu s místními lidmi, protože tygři napadají jejich hospodářská zvířata či dokonce
je samotné. Takoví tygři končí v nastražených
pastech nebo jsou otráveni návnadami. Častěji
však dochází k lovu tygrů kvůli částem jejich
těl. protože se jedná o velká a silná zvířata,
mnoho lidí věří, že tygří suroviny mají léčivé
účinky. Například tygří kosti se používají na bo-

lesti hlavy, žaludek na trávicí potíže a krev
na celkové posílení těla. Tyto účinky nebyly
vědecky dokázány, ale přesto je po těchto
surovinách stále velká poptávka, zejména
v asijských zemích. I přesto, že je obchod
s tygry a tygřími produkty zakázaný, nadále
existuje a narůstá. Mrtvý tygr je dnes bohužel cennější než živý. Bohatí lidé mají stále
tendence si jako symbol luxusu pořizovat
tygří kožešiny či tento tygří produkt využívají
jako dar nebo úplatek.
V lidské péči je chováno kolem 20 000
tygrů, z toho v zoologických zahradách jen
2 000. Ostatní zvířata se nacházejí v cirkusech nebo soukromých chovech. Je však třeba si
uvědomit, že tygr není žádný domácí mazlíček.
Je to divoké zvíře, které jedná na základě svých
instinktů, a tak by k němu měl přistupovat i člověk.
V Thajsku existuje několik tygřích chrámů, kde
si turisté mohou tato zvířata vyfotit a pohladit.
Neuvědomují si však, že zde chovaní tygři jsou
omámeni a pouze využíváni k vydělávání peněz.
Po celém světe existuje
i mnoho zooparků, kde
si návštěvníci mohou pomazlit tygří mláďata. Opět
se jedná pouze o vydělávající atrakci. Mláďata
jsou odebírána matkám
v brzkém věku a po dosažení dospělosti jsou
již nadbytečná. Průměrná
doba dožití tygrů v soukromém chovu je 5 let,
přitom v přírodě či v zoologické zahradě se tygři dožívají i 20 let. Co se tedy
s tygry v soukromých chovech děje?
Existuje již mnoho organizací a institucí zabývajících se ochranou těchto nádherných šelem. Není
to však jednoduché. Tygry je třeba chránit zejména
v místech jejich přirozeného výskytu. Odchovaná
zvířata v zoologických zahradách není možné
navrátit do přírody z důvodu ztráty loveckých

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.

Tajemství sovy Hedviky

LISTOPAD
3. 11. − Strašidelná zoo

Proč mají sovy tak velké oči a hebké peří? Dokáží otočit hlavu kolem dokola? Do tajemného života sov
nahlédneme s kamarádkou Hedvikou (puštík obecný) a zjistíme, zda jsou sovy opravdu moudré.

PROSINEC
6. 12. - 6. 1. 2019 − Vánočně nasvícená zoo
24. 12. − Štědrý den v 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.

S V Ě T Z V Í Ř AT J A K O N A D L A N I

instinktů a respektu z lidí. Je tedy nutné zejména
snížit poptávku po tygřích surovinách a zmírnit tak
množství ulovených zvířat.

novinky
ve zkratce
V zoo se objevil mamut
Mamut srstnatý žil na Zemi před 150 000 10 000 lety. Vy si toto krásné zvíře můžete připomenout díky nové replice jeho kostry, která je
umístěná u pavilonu terárií. Společně s ním jsou
po areálu zoo k vidění další kostry vyhynulých
druhů jako je medvěd jeskynní, velký masožravý
pták forusrakos nebo velký býložravý lichokopytník
chalikotérium.
Zvířata ze zoo v přírodě
V létě bylo ze zoo vypuštěno mnoho druhů
do volné přírody, aby posílily místní populace.
Jednalo se zejména o sovy pálené, poštolky obecné, kvakoše noční a sysly obecné, kteří se v zoo
narodili. Sysli byli ze Zoo Hluboká vypuštěni již
po několikáté, tentokrát se jednalo o 40 jedinců.
Naší záchrannou stanici opustil po uzdravení například i jestřáb lesní, krahujec obecný či kalous
ušatý. Ti byli většinou do stanice přijati s pohmožděninami křídel.
Naše medvídě už má jméno
Vzácné mládě medvěda plavého, které
se narodil první den roku 2018, bylo ve svých
8 měsících pokřtěno. Dostal jméno Nochunsafed,
což v překladu znamená Bílý dráp. Dlouhé bílé
drápy na předních tlapách jsou totiž pro tento
poddruh medvěda typické. Jméno vybrali obyvatelé Tádžikistánu odkud medvědi plaví pocházejí. Kmotrou Nochunsafeda se stala hejtmanka
Jihočeského kraje. Matka s medvídětem dostali
ke křtinám velký narozeninový dort, který obsahoval spoustu dobrého ovoce, oříšků a piškotů.
Po celém výběhu měli také poschovávány pamlsky. Medvídě je se svou mámou k vidění každý
den od 9 do 14 hodin.

