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Zoo Hluboká, 373 41 Hluboká nad Vltavou, tel.: 387 002 211, e-mail: info@zoohluboka.cz, www.zoohluboka.cz
Již od roku 1992 vyhlašuje pravidelně Česká společnost ornitologická ptáka roku. První titul náležel vlaštovce obecné. Tato kampaň si klade za cíl
upozornit na některý původní druh naší ptačí fauny, přiblížit jeho způsob života, upozornit na případná ohrožení a vybídnout veřejnost k jeho sledování a ochraně. Většinou se jedná o druh, který nežije skrytým způsobem života a člověk má šanci ho v přírodě pozorovat.

Ptákem roku 2018 se stává

Ahoj kluci a holky,
ahoj dospěláci!

Věděli jste, že i u nás v přírodě žije želva?
Bohužel mi ale hodně ubylo vhodných míst
k životu a bývám spatřena jen velmi zřídka.
Řadím se mezi vodní želvy, proto mám plochý
krunýř a mezi prsty plovací blánu. Vyhledávám
slepá ramena řek, mokřady či pomalu tekoucí
potoky. Ve vodě lovím různé červy, šneky nebo
pulce. Z vody vylézám na sluníčko nebo abych
nakladla vajíčka. K tomu si nejprve musím vyhrabat důlek a to mi jde nejlépe v písku. Zimu
přečkávám také ve vodě. Tam usnu na několik
měsíců zimním spánkem a probudím se, až
když jarní sluníčko opět vodu prohřeje. K životu u vás mi kromě změn v krajině a znečištění
vod brání také jiný druh želvy - želva nádherná. Ta pochází z Ameriky. Lidé ji často chovají
doma, ale zapomínají na dlouhý želví život,
proto někteří tento druh vypouští do přírody.
Ale my dvě jsme velké konkurentky - potřebujeme stejný prostor a lovíme stejnou potravu.
A želva nádherná často vyhrává, protože je
rychlejší a dravější. Proto ji nikdy nepouštějte
na svobodu. Ani s dobrým úmyslem. Raději ji
darujte někomu, kdo se o ni dobře postará. Mě
můžete vidět v Zoo Hluboká v pavilonu terárií.
Vaše ŽELVA BAHENNÍ

SÝČEK OBECNÝ

Sýček obecný je součástí naší krajiny od nepaměti. Tato malá sovička nedorůstá více jak 25 cm,
má tmavohnědé zbarvení se světlými skvrnami
a výrazné žluté oči, které lemují bílé nadočnicové
proužky a ty tak vytváří dojem obočí. Kvůli jeho
vzhledu a hlasovým projevům se mu také dříve
lidově říkalo kulich, puťák, ťuvikál nebo skujíček.
Mezi další častá pojmenování patřil i umíráček
nebo prorok. Taková jména si sýček vysloužil kvůli
vymyšleným pověrám, které pravily, že kdo uslyší
hlas sýčka, toho čeká brzo smrt. Sýček patří mezi
velmi zvědavé sovy, pokud někde zahlédne světýlko, ihned doletí na nebližší větev a pozoruje, co
se děje. V blízkosti světla se také hemží mnoho
hmyzu, které sýček loví. Dříve lidé zapalovali v pokoji nemocného svíčku a sýček tak nalétával přímo
na okno a ozýval se naříkavým hlasem. Proto byl
vnímán jako posel špatných zpráv a symbol smrti.
Dnes je naopak zaslechnutí jeho houkání důvod
k radosti vzhledem k jeho úbytku v přírodě. Ve starověkém Řecku byl sýček vnímán jako posvátný
pták, který doprovázel bohyni moudrosti Athénu.
Odtud také pochází jeho latinské pojmenování

Athene. V Řecku je dodnes sýček vyobrazen
na jednoeurové minci.
Společně se sovou pálenou je sýček obecný
sova, která žije nejblíže lidem. Ke svému hnízdění využívá lidské stavby jako například stodoly
a půdy a svému hnízdišti bývá věrný. Vyhovuje
mu venkovská krajina, pravidelně spásaný porost,

zoo kvíz

novinky
ve zkratce

Klokan nebo králík?
V zoo se narodilo mládě klokánka králíkovitého.
Domovem tohoto kriticky ohroženého vačnatce
je Austrálie. Tak jako většinu australských druhů
i jeho ohrožují nepůvodní dovezené šelmy − kočka a liška a především ztráta jeho přirozeného
prostředí související s rozvojem zemědělství. Jak
už název napovídá, jedná se o malé zvířátko dorůstající kolem 38 cm s dlouhým ocáskem, který je
zakončen černým střapcem. Ocas klokánek využívá ke sběru materiálu pro stavbu hnízda. Živí se
rostlinami nebo hmyzem. Za potravou se vydává
v noci. Mládě se rodí již po 21 dnech a v mámině
vaku tráví asi 3 měsíce. V Zoo Hluboká se na tento
nový přírůstek můžete podívat do malého nočního
pavilonu, kde žije společně s jiným australským
vačnatcem − kuskusem pozemním.
Přines mobil do zoo a zachraň gorilu
I v dalším roce pokračuje Zoo Hluboká ve sběru
starých mobilů a tím pomáhá v ochraně přírody.
Jak? K výrobě telefonů se používají vzácné kovy,
které se získávají těžbou rudy na africkém kontinentu. Kvůli této těžbě je ničena příroda s čímž
souvisí i ohrožení místních druhů zvířat, například
goril. Recyklací starých telefonů se sníží poptávka
po těchto kovech. Sběrná nádoba se v zoo nachází v africké expozici u kočkodanů husarských.

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.

poznáš naše sovy?

BŘEZEN
31. 3. − Velikonoce v zoo
KVĚTEN
1. 5. − MAY DEN
23. 5. Kamarád nebo šelma
28. 5. - 31. 5. − Dětské divadelní hry
Zábavné víkendy pro děti
ČERVEN
1. 6. - 8. 6. − Dětské divadelní hry
9. 6. − Vydří den
14. 6. a 22. 6. − Kamarád nebo šelma

1. výr velký | 2. puštík obecný | 3. sova pálená | 4. sýček obecný | 5. kulíšek nejmenší | 6. kalous ušatý

Dva bodlináči v nesnázích
V naší záchranné stanici se ocitli dva ježci bělobřišší, kteří byli nalezeni v krabici u popelnic.
Přežili jen díky zásahu kolemjdoucích lidí, kteří
si je přes noc nechali doma a druhý den zavolali
Městskou policii, která je převezla k nám do zoo.
Zde se o ně postarali ošetřovatelé a veterinář. Tito
ježci jsou původem z Afriky a mají podobný způsob
života jako ostatní ježci. Jsou to noční tvorové
živící se především hmyzem. Při seznamování
s novým podnětem pění, slintají a jazykem házejí
sliny na bodliny přičemž u toho provádí nejrůznější
kreace, které mohou člověka až vylekat.
Pokud si nevíte rady se svým domácím mazlíčkem
nebo už se o něj nedokážete postarat, nikdy nevolte tuto cestu. Zkuste mu raději najít nový domov,
ale hlavně si raději vše dobře promyslete ještě
předtím, než si zvíře pořídíte.

kde loví žížaly, kterými rád krmí svá mláďata. Mezi
další oblíbené pochoutky patří sarančata, krtonožky a chrousti a samozřejmě také drobní hlodavci,
ještěrky a žáby. Před ulovením potravy dlouho
sedí na vyvýšeném místě a sleduje své okolí. Díky
tomu je i snadno pozorovatelný. Při vyrušení se
střídavě vytahuje do výšky a tiskne k podkladu,
a tak se těmito podřepy snaží zmást nepřítele.
Mezi hlavní příčiny mizení sýčka obecného
z naší přírody patří bezesporu změna obhospodařování krajiny. Kácí se staré doupné stromy, které
jsou vhodné ke hnízdění, používají se chemická
hnojiva v zemědělství a jedy proti hlodavcům, které
sýček loví. Sýček může zahynout i kvůli dopravě,
jelikož přeletuje nízko nad zemí. Mezi jeho hlavní
nepřátele patří kuny, které se v současné době
přemnožily. Ty požírají zejména vejce.
Zoo Hluboká chová 4 samičky a 6 samečků sýčka obecného. V posledních letech byla v odchovu
tohoto druhu úspěšná. V roce 2017 se narodilo
7 mláďat, stejně tak jako v roce 2016. 2 mláďata
se vylíhla v roce 2013 a v roce 2012 byli v zoo
odchování 4 sýčci.

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

ČERVENEC
Večerní komentované prohlídky
termíny 3., 6., 9., 13., 17., 20., 24., 27., 31.
(nutná rezervace)
4. 7. − Večerní pohádková zoo
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

Šelmy našich lesů

ŘÍJEN
6. 10. − Den zvířat

Které šelmy se vyskytují v našich lesích? V čem přispívají ke zdraví lesa a jak je důležitá jejich ochrana? Dozvíme se proč jsou šelmy lesními doktory a jaké speciální techniky je dělají dokonalými lovci.
Program je určen pro 1., 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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