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Zoo Hluboká, 373 41 Hluboká nad Vltavou, tel.: 387 002 211, e-mail: info@zoohluboka.cz, www.zoohluboka.cz
Zoo Hluboká se připojila k nové ochranářské kampani EAZA (Evropské asociace zoo a akvárií) s názvem „Ztichlý les“, která se zaměřuje na ochranu ohrožených pěvců v jihovýchodní Asii. Cílem této kampaně je upozornit na současné vymírání asijských zpěvných ptáků a sesbírat dostatek
finančních prostředků na různé ochranářské aktivity a výstavbu záchranných center.

Ahoj kluci a holky,
ahoj dospěláci!

Víte proč na vás vyplazuji svůj dlouhý rozeklaný jazyk? Není to proto, abych vás postrašila, ale chci si vás očuchat. Ano, slyšíte
správně. Já totiž svým jazykem dokážu cítit
různé vůně a pachy a také ho používám při
ohmatávám okolí. Jazyk je pro mě tedy důležitý
smyslový orgán. A taky si nemyslete, že kdykoliv jazyk vypláznu, tak u toho syčím. Syčím
jen pokud chci někoho varovat, aby mě nechal
na pokoji. Mohla bych totiž kousnout, ale
jedovatá nejsem. Svoji kořist usmrcuji silným
stiskem. Lovím různé hlodavce nebo ptáky. Žiji
v blízkosti vod v Jižní Americe. Ideální jsou pro
mě stojaté vody nebo různé močály v deštných
pralesech. Výborně plavu a ve vodě trávím
poměrně dost času. Na stromy moc nešplhám.
Abych nemusela vylézat z vody často, jsou mé
oči položeny na vrchu hlavy. Tak můžu mít celé
tělo ve vodě a přitom pozorovat okolí. Tělo
mám žluté s černými skvrnami a mohu dorůst
do délky až 5 metrů. V Zoo Hluboká obývám
tropický pavilon Matamata a v teráriu bydlíme
dvě. Tak přijďte.
Vaše ANAKONDA ŽLUTÁ

novinky
ve zkratce

Ztichnou pralesy
v jihovýchodní Asii?

Z tropických
deštných lesů
jihovýchodní
Asie mizí každým
dnem
velké množství
zpěvných ptáků.
Důvodem
tohoto úbytku je
nejen ztráta jejich přirozeného
prostředí,
ale
Kraska krátkoocasá
zejména nadměrný lov. Tito ptáci jsou loveni kvůli krásnému
vzhledu a líbivému zpěvu a prodáváni na tržištích.
Většinou se ale jedná o nelegální obchod. Pro
místní obyvatele je chov zpěvných ptáků součástí
kultury. Každý správný muž by měl podle tradice
vlastnit kromě domu, ženy a dýky i jednoho pěvce.
Čím více pak takových ptáků vlastní, tím je více
společensky uznáván. S pěvci místní lidé také
pořádají populární pěvecké soutěže, které se staly
velmi výnosným obchodem. Dokonce věří, že jedinci odchytnutí v přírodě zpívají lépe než ti, kteří
byli odchováni v lidské péči. Chov ptáků se tak časem proměnil ve sport a průmysl, který živí nejen
prodejce a lovce, ale i výrobce klecí, jídla a doplňků. Během jednoho dne bylo na trzích v hlavním
městě Indonésie spočítáno 19 000 ptačích jedinců,

z čehož 90 % patřilo mezi místní a chráněné druhy.
S ptáky se ve velkém obchoduje i prostřednictvím
sociálních sítí. A o které druhy se konkrétně jedná?
Jedním ze známých druhů asijských
pěvců je loskuták, který je výborným imitátorem
různých zvuků i lidského hlasu. Je schopný se
naučit mluvit lépe než papoušek žako. Proto se
stal velmi oblíbeným klecovým ptákem. Jeho peří
je černé, nohy jsou žluté a na tvářích a týlu má
holé žluté laloky. Některé druhy loskutáků přežívají
již jen na několika posledních ostrovech Sumatry.
Pouze na ostrově Bali žije endemický druh majna
Rothschildova, který patří mezi nejvzácnější pěvce. Bílé tělo tohoto druhu zdobí modrá kůže okolo
očí a černý konec ocasu. Na hlavě má vztyčitelnou chocholku. Velmi nízkou početnost ve volné
přírodě se ochranáři snaží navyšovat vypouštěním odchovaných jedinců. V zajetí se tento druh
dobře množí. Velký podíl na této záchraně mají
i zoologické zahrady. Za to krásně pestrobarevně
zbarvená kraska krátkoocasá nebyla v přírodě
od roku 2007 pozorována vůbec. Pouze několik
jedinců bylo nalezeno na ptačích trzích. Mezi další
žádané druhy patří například šáma bělořitá, bulbul
korunkatý nebo sojkovec dvoubarvý.
Chtěli byste i vy přispět k záchranně ohrožených
pěvců? Můžete tak učinit zakoupením některých
z reklamních předmětů s motivem pěvců, které
naleznete v Zoo Hluboká v obchodě se suvenýry.

Další druh v Mravenčím hnízdě
Do expozice Mravenčí hnízdo přibyl nový druh
mravence - mravenec buldočí. Tento druh je nepřehlédnutelný díky obrovským kusadlům, která
jsou větší než jeho hlava. Přirozeně se vyskytuje
v Austrálii a hnízda si staví pod zemí. Tělo dorůstá
do velikosti 25mm a na jeho konci se nachází
žihadlo s jedem. Buldočí mravenci loví zejména
jiné druhy hmyzu. Při lovu takticky vyčkávají,
kořist překvapí skokem a chytí ji svými kusadly.
Prohnutím těla pak vpíchnou do oběti žihadlo s jedem. I pro člověka je takové bodnutí velmi bolestivé a může přetrvávat i několik dnů. Při manipulaci
s tímto druhem je tedy zapotřebí velké opatrnosti.

Dále můžete na podporu této kampaně přinést starý (ale funkční) dalekohled do zoo, který poslouží
ke vzdělávání dětí v Indonésii. Pěvci mizí z různých důvodů ale i z české krajiny a my se tomuto
tématu v rámci kampaně chceme také věnovat.

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.

Na oběd i k moři
Mořské akvárium bylo rozšířeno o 41 zvířat.
Většinou se jedná o akvarijní rybky, které jsou
zajímavé nejen svým vzhledem, ale i svými jmény.
Například bodlok plachtonoš, pomčík trnonoš,
parmovec skvělý nebo bradáč. K nim se přidalo
i několik krevet. Akvárium se nachází v prostorách
restaurace.

ČERVEN
14. 6. a 22. 6. − Kamarád, nebo šelma
ČERVENEC
Večerní komentované prohlídky
termíny 3., 6., 9., 13., 17., 20., 24., 27., 31.
(nutná rezervace)
4. 7. − Večerní pohádková zoo

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

S mláďaty se roztrhl pytel
Tak jako každý rok se i letos na jaře narodilo spousta mláďat. Přírůstky můžeme pozorovat
u mar stepních, koček divokých, antilop jeleních,
jeřábů popelavých, tamarínů vousatých, kolpíků
bílých, puštíků obecných nebo sýčků obecných
a na další mláďata ještě čekáme.

Majna Rothschildova

SRPEN
Večerní komentované prohlídky
termíny 3., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 28., 31.
(nutná rezervace)
17. 8. − Večerní pohádková zoo

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

ZÁŘÍ
8. 9. − Mravenčí den
Zábavné víkendy pro děti

Ze života ptáků

ŘÍJEN
6. 10. − Den zvířat

Kteří ptáci mají největší vejce? Kdo dokáže používat nástroje? Mohou být ptáci jedovatí? To vše a mnohem více se dozvíme při nahlédnutí do světa ptáků.
Program je určen pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ.

LISTOPAD
3. 11. − Strašidelná 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.

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