
dostává se vám do rukou ãtvrté ãíslo ãasopisu Ostravsk˘
ãolek. Dozvíte se v nûm o vût‰inû z nejdÛleÏitûj‰ích událostí,
které se v na‰í zahradû uskuteãnily v prÛbûhu roku 2009. 
Leto‰ní rok bezpochyby byl, zejména díky podpofie
zfiizovatele Zoo Ostrava – statutárního mûsta Ostrava,
rokem zahájení a prÛbûhu dlouho pfiipravovan˘ch staveb.
Nová v˘stavba zásadním zpÛsobem mûní tváfi na‰í dlouho
opomíjené moravskoslezské zahrady a jistû pfiispûje
k na‰emu spoleãnému cíli - vytvofiení místa, kde se budou
dobfie cítit nejen zvífiata, ale i lidé. 
Z mnoha staveb jen namátkou jmenuji dokonãení
rozsáhlého technického zázemí dendrologického oddûlení
– tj. skleníky vãetnû zdroje na biomasu, úspû‰nû
probíhající v˘stavbu expozice âitván – komplexu pro
medvûdy, hulmany, vydry, a dal‰í zvífiata vãetnû 2 velk˘ch
akvárií, v˘stavbu voliér pro orly ãi expozici Papua. V závûru
roku se pak koneãnû podafiilo zahájit i komplexní
rekonstrukci staré zchátralé dûtské kontaktní zoo. O tom,
Ïe je nastoupená cesta modernizace zoo správná, svûdãí
i zvy‰ující se zájem ze strany vefiejnosti a potvrzením toho
je i skuteãnost, Ïe v r. 2008 byla na‰e zahrada vyhlá‰ena
nejen nejnav‰tûvovanûj‰ím turistick˘m cílem Moravsko-
slezského kraje, ale i 13. nejvíce nav‰tûvovan˘m místem

v celé âeské republice. A vûfiím, Ïe máme je‰tû na mnohem
více. UÏ jen proto, Ïe se nám právû v leto‰ním roce podafiilo
získat pro na‰e slonice vhodného chovného samce, kter˘ se
moÏná stane otcem prvních slÛÀat narozen˘ch v âeské
republice! 
Kromû zahájení fiady dÛleÏit˘ch staveb byl rok 2009
mimofiádn˘ i pokud jde o odchovy vzácn˘ch zvífiat.
Z mnoha a mnoha jmenuji alespoÀ nûkteré – a lemur
SclaterÛv je nepochybnû nejvzácnûj‰í z nich. Je to poprvé,
kdy se mimo Madagaskar, západní Evropu a USA podafiilo
odchovat mládû tohoto kriticky ohroÏeného druhu
modrookého lemura. Ostravsk˘m prvoodchovem byly pak
i úspû‰né pfiirozené odchovy supa hnûdého a orlosupa
bradatého. A co více, oba tyto majestátní vzácné dravce se
v rámci mezinárodní spolupráce podafiilo i vypustit do
volné pfiírody ve Francii. Tyto mimofiádné události jsou
nejen ocenûním práce zamûstnancÛ Zoo Ostrava, ale
i vynikající propagací na‰eho mûsta i celé âeské republiky.
Pfiedev‰ím jsou ale naplnûním jednoho z hlavních cílÛ
moderních zoologick˘ch zahrad a konkrétní nápravou
‰kod zpÛsoben˘ch pfiírodû lidskou ãinností.
Pfieji vám tímto pfiíjemné a inspirativní ãtení

Petr âolas, fieditel

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Akce v zoo
15. prosince - Mikulá‰ v zoo
19. prosince - Strojení stromeãku 

v zoo 
20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení

komentovaného
krmení zvífiat. 

4. dubna - Den ptactva - program
na ptaãí téma, voln˘
vstup pro náv‰tûvníky
s ptaãím pfiíjmením

18. dubna - Den Zemû - program
na ekologické téma

1. kvûtna - May Day – ‰elmy vyjí
na poplach

1. ãervna - Den dûtí – pohádkov˘
les pro dûti

Aktuální pfiehled dal‰ích akcí najdete
na www.zoo-ostrava.cz.

Kampaň EAZA 
na záchranu
evropských šelem:

KampaÀ Evropské asociace zoolo-
gick˘ch zahrad a akvárií "Carnivore
campaign vyhlá‰ená loni v záfií byla
prodlouÏena a roz‰ífiena. Evropsk˘m
‰elmám a dal‰ím ãtyfiem druhÛm
predátorÛ bude vûnována pozornost
i cel˘ následující ‰kolní rok 2009/2010.
Ostravská zoologická zahrada se do
kampanû od zaãátku aktivnû zapo-
jovala a zapojí se i v následujícím ob-
dobí. O pokraãování kampanû a nûkte-
r˘ch jiÏ konan˘ch akcích se doãtete na
stranû 5.

Mládû lemura Sclaterova
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Expozice Papua

Novû stavûn˘ pavilon s v˘bûhy pro medvûdy a hulmany (cel˘ komplex je
prezentován pod názvem âitván) je zam˘‰len pfiedev‰ím jako dlouho oãekávan˘
nov˘ domov pro ta zvífiata ostravské zoo, která zmûnu podmínek k lep‰ímu potfiebují
velice naléhavû. V hlavním, témûfi hektar velkém zalesnûném v˘bûhu budou Ïít
medvûdi u‰atí spoleãnû se skupinou hulmanÛ posvátn˘ch. Oba vzácné a atraktivní
druhy Ïijí dosud ve zcela nevyhovujících podmínkách. V malém v˘bûhu pfii vstupu
do komplexu budou dále vydry malé a binturongové. I tyto druhy si v˘raznû
prostorovû polep‰í. V‰ichni tito savci Ïijí mimo jiné v Nepálu, v Národním parku
âitván, pro vût‰inu turistÛ spí‰ ve stínu takov˘ch hvûzd, jako jsou indiãtí nosoroÏci ãi
tygfii. Ve stínu v‰ech savcÛ pak Ïije pod hladinou fiek mnoÏství zajímav˘ch ryb.
V centrální vyhlídce do v˘bûhu medvûdÛ a hulmanÛ tak budou mít náv‰tûvníci
moÏnost nahlédnout i do podvodního svûta dvou nepálsk˘ch fiek. A protoÏe kaÏdá
z fiek pfiedstavuje trochu jin˘ biotop, mají i pfiibliÏnû 6000 l a 8000 l velká akvária
s prohnut˘mi ãelními skly svá pojmenování vycházející z místních názvÛ:

Kali Gandaki (dravá fieka) – pod hladinou této rychle proudící fieky mÛÏete
pozorovat stfiednû velké a velké ryby, jako napfií. dravé jehlice sladkovodní. Zajímaví
jsou také pakefiíãkovci, rÛzné druhy sumcÛ a parem. Akvárium se spoustou kamenÛ
a s rychl˘m proudem vody upoutá svou dravou a drsnou krásou.

Narayani (fiíãní tÛÀ) – pod hladinou tÛnû mÛÏete vidût zcela jin˘ svût – spoustu
zelen˘ch rostlin, kofienÛ stromÛ, nepfieberné mnoÏství drobn˘ch, ale barevn˘ch ryb.
Upoutají velká hejna parmiãek, sekavek a danií, pestfií ãichavci rodu Colisa, ale také
zajímavé a v akváriích zcela nezvyklé rybí druhy.

Máte pocit, Ïe jsme právû poodhalili jen mal˘, nicotn˘ kousek podvodní fií‰e na‰í
zoo? Tak se po otevfiení expozice âitván pfiijìte spolu s námi ponofiit do tajemného
rybího svûta Nepálu a kouknout na svût velk˘ch savcÛ bystr˘m rybím okem.

Jifií Novák, zoolog

Na Zemi bûhem její existence Ïila spousta Ïivoãi‰n˘ch druhÛ. Zlomek z tohoto
historického souãtu Ïije i dnes. Zemû je odpradávna jejich kolébkou i hrobem.
V‰echny druhy se vyvíjejí, Ïijí a dfiív nebo pozdûji vyhynou. V‰echny, vãetnû ãlovûka.
Mnoho zajímav˘ch druhÛ na Zemi Ïilo, vyvíjelo se a vymíralo podle pfiírodních
pravidel a zákonitostí. Tak jako Zemû je laboratofií vesmíru, tak i ostrovy obklopené
mofiem jsou pozemskou kuchyní pro vafiení nov˘ch, ãasto z pohledu ãlovûka
zvlá‰tních, impozantních ãi v˘jimeãn˘ch druhÛ. A co pak ostrov, kter˘ je velk˘, leÏí
v tropickém pásmu a navíc byl dlouho stranou vlivu v‰eteãného moderního
ãlovûka? Takov˘mto ostrovem je Nová Guinea –- po Grónsku druh˘ nejvût‰í ostrov
na svûtû. Na rozdíl od Grónska v‰ak není zasnûÏen˘ a zmrzl˘, ale naopak kypí
pestr˘m exotick˘m Ïivotem. 

Pestrou krásu tohoto ostrova pfiedstavíme také v Zoo Ostrava uÏ v pfií‰tím roce,
v pavilonu pod názvem Papua. Západní ãást Nové Guiney sice dnes patfií Indonésii,
ale právû Papuánci jsou pÛvodní obyvatelé zemûpisnû celistvého ostrova. Papua by
byl rozhodnû vhodnûj‰í název ostrova… V expozicích, prezentující ãtyfii papuánské
biotopy – Velk˘ bariérov˘ útes, Batanta – pobfieÏní mangrove (západ
Nové Guineje), Bystfiiny de‰tného lesa (v˘chod) a PláÏe fieky Fly (jih)
mÛÏete poznávat pfiedev‰ím nádherné zástupce plazÛ, Ïelv, paryb a ryb. 

A koho v Papui uprostfied Ostravska uvidíte? V expozici prezentující nejvût‰í fieku
jihu ostrova, fieku Fly, mÛÏete spatfiit dnes jiÏ vzácnou karetku novoguinejskou
(Carettochelys insculpta), hvûzdu této expozice. Její podobnost s mofisk˘mi
karetami v‰ak neznamená automaticky jejich vzájemnou pfiíbuznost. Karetky byly
kdysi velmi roz‰ífienou skupinou sladkovodních Ïelv, ale do dne‰ních dnÛ pfieÏil
právû jen jedin˘ druh z celé ãeledi – ten z Nové Guinei. A ãím si vás karetky získají?
Pfiedev‰ím sv˘m zjevem, kter˘ asi nejv˘stiÏnûji vystihuje její anglické pojmenování
„Pig-nosed turtle“ (nûkdy také Fly river turtle), ale také sympatickou potravní
specializací – v pfiírodû se Ïiví zvlá‰tû plody fíkovníkÛ, a také velikostí aÏ 70 cm!
Spoluobyvatelem karetek bude i jiná Ïelva – dlouhokrãka Siebenrockova (Chelo-
dina siebenrocki). Dlouhokrãky jsou impozantní pfiedev‰ím sv˘m pfiedlouh˘m
krkem, kter˘ dosahuje aÏ 60 % délky krun˘fie! V˘razn˘m druhem z této fieky je jistû
i v˘vojovû prastará ryba baramundi (Scleropages jardinii). 

Hvûzdou pobfieÏních mangrovÛ ostrÛvku Batanta je první varan v Zoo Ostrava –
stromov˘ varan MacraeÛv (Varanus macraei). Stromoví varani ob˘vají hlavnû
mangrove a lesy celého ostrova Nová Guinea, ale fiada z nich se shodou okolností
ocitla i na blízk˘ch mal˘ch ostrÛvcích, kde vytvofiili pfiedev‰ím barevnû zajímavé
formy – druhy. A tak i na ostrÛvku Batanta, západnû od Nové Guiney, Ïije jeden
z nich – ãerno modfie zbarven˘ krasavec s chápav˘m ocáskem. ProtoÏe tuhle
hvûzdu budete moÏná muset ve spleti rostlin trochu hledat, nabídnou mangrove
tûm ménû trpûliv˘m také pohled na skotaãivé ryby lezce, vodní kraby, ale také na
bizarní agamy – hydrosaury (Hydrosaurus amboinensis). 

Druhou parybou v Zoo Ostrava bude (po trnuchách v Malé Amazonii) vÛbec
první zástupce ÏralokÛ – jeden ze zástupcÛ ÏralÛãkÛ rodu Hemiscyllium. Tito
obyvatelé Velkého bariérového útesu budou zároveÀ hvûzdami stejnojmenné
expozice. Jako ostatní paryby mají i samci ÏralÛãkÛ myxipterygia (párové páfiící
orgány), ale na rozdíl tfieba od trnuch nebo i jin˘ch ÏralokÛ, ktefií jsou Ïivorodí,
kladou samice ÏralÛãkÛ velká jikerná pouzdra, z kter˘ch se pozdûji (asi po 70 - 80
dnech) líhnou mláìata. 

V poslední expozici pod názvem Bystfiiny de‰tného lesa uvidíte celou fiadu
zajímav˘ch druhÛ z okolí mûsta Popondeta. Bude zde Ïelva krátkokrãka

Čitván – nová expozice rybím okem

novoguinejská (Elseya novaeguinea), která stejnû jako dlouhokrãky patfií do
podfiádu Ïelv skrytohlav˘ch. Ty na rozdíl od roz‰ífienûj‰ích Ïelv skrytohrdl˘ch
ukr˘vají hlavu (s ãasto dlouh˘m krkem) boãním stoãením do krun˘fie, takÏe
z krun˘fie nekouká zobák Ïelvy, ale jedna strana hlavy. Ve vodû budou také
zástupci bystfiinn˘ch ryb – hlavaãky a duhounci, napfi. duhounek ÏlutooranÏov˘
(Pseudomugil furcatus). V podrostu pralesa uvidíte také scinky obrovské
(Tiliqua gigas) a na stromech agamy (Hypsilurus godeffroyi).

Zpestfiením zvlá‰tû pro nejmen‰í bude také kontaktní tÛÀka v centru
pavilonu, kde budou k vidûní pfiekrásné duhovky Boesemanovy (Melanotaenia
boesemani) a modfií raci rodu Cherax. 

Cel˘ pavilon je jakousi první etapou. V plánu je také prÛchozí voliéra pfii
vstupu do expozice, kde si pfiijdou na své pfiedev‰ím milovníci papuánsk˘ch
ptákÛ, napfi. papou‰kÛ lori.

Pokud Vám staãí poznat alespoÀ zlomek bohatství Ïivoãi‰n˘ch druhÛ Papuy,
nemusíte cestovat napfiíã celou koulí Zemû, staãí jen vyhledat v jízdním fiádu
trolejbusy smûr Zoo Ostrava nebo zaparkovat autem pfied bránou zoo. Nejvût‰í
scink, modr˘ varan, draku podobn˘ hydrosaurus, pohádkovû vyhlíÏející karetka,
pfiepestr˘ papou‰ek lori. Dfiíve na Zemi Ïila spousta druhÛ, které postupnû
nahrazovaly nové, modernûj‰í, adaptabilnûj‰í. Také na pfiíkladu Papui se
mÛÏeme pfiesvûdãit, Ïe Ïádn˘ druh tady nebude na vûky. Ani my lidé. MoÏná, Ïe
ãlovûk na Zemi je‰tû chvíli bude, ale fiada druhÛ prezentovan˘ch v pavilonu
Papua uÏ má i díky nám na mále. A tak vás zveme na vzájemné poznávání teì,
dokud jsme je‰tû v‰ichni tady…

Karetka novoguinejská 

Varan MacraeÛv



Kdy se sloni milují?
V Zoo Ostrava bydlí v souãasné dobû celkem tfii

sloní samice - Suseela, Johti a její dcera Vishesh.
V kvûtnu 2009 k nim pfiibyl dospûl˘ samec jménem
Calvin, k úplnému ‰tûstí nám chybûlo uÏ jen mládû.
Nejstar‰í Suseela (48 let) nikdy potomka nemûla
a tak její ‰ance, Ïe zabfiezne jsou velmi malé. Naopak
Johti (42 let) a Vishesh (12 let) jsou v dobrém vûku,
Johti porodila jiÏ nûkolik mláìat a i Vishesh je
pfiipravena poãít své první.

Sloni se milují po cel˘ rok. Pfiesnûji fieãeno, jejich
láska není vázaná na urãité roãní období jako
u nûkter˘ch jin˘ch zvífiat (napfi. u jelenÛ na podzim),
ale samice chodí do fiíje v pravideln˘ch cyklech.
U kaÏdé sloní samice (stejnû jako u té lidské) je
cyklus rÛznû dlouh˘, ale v zásadû lze fiíci, Ïe pfiichází
kaÏdé tfii mûsíce. ¤íje u sloních samic trvá zhruba 
3-4 dny a pro lidské oko je bohuÏel neviditelná. Proto
abychom si byli jistí, kdy se toto období blíÏí, bedlivû
na‰e samice sledujeme.

Na‰i chovatelé odebírají slonicím jednou t˘dnû
vzorek moãi, vÏdy ve stejn˘ den a hodinu. Vzorky se
pfielijí do mal˘ch 3 ml zkumavek, zamrazí a zhruba
jednou za 4 t˘dny jsou odeslány do laboratofie
v nûmeckém Göttingenu. Zde dle mnoÏství hormonu
progesteronu obsaÏeného v moãi zjistí, v jaké fázi
cyklu se samice právû nacházejí. 

Na pfiiloÏeném grafu mÛÏete vidût, jak takov˘
v˘sledek a tedy cyklus u sloní samice vypadá. Obecnû
lze cyklus rozdûlit do dvou ãástí: luteinizaãní (LH)

a folikulární (FH). Bûhem folikulární fáze se

pfiipravuje vajíãko na uvolnûní z tzv. Graafova

folikulu (odtud název této fáze). Luteální fáze zaãíná

po uvolnûní vajíãka a je charakteristická vysokou

hladinou progesteronu. A právû na zaãátku luteální

fáze probíhá fiíje.

V této dobû jsou samice pro samce velmi lákavé,

samec se aktivnû doÏaduje jejich spoleãnosti, sleduje

je, prozkoumává jim chobotem oblast genitálií.

K páfiení dochází  nûkolikrát dennû a mnohdy nelze

zvífiata vÛbec oddûlit, protoÏe samec odmítá opustit

svou vyvolenou. Jediné co mÛÏeme dûlat v tomto

období, je nechat je spolu a ãekat, aÏ je láska pfiejde. 

Tím ale na‰e testování moãi nekonãí. Pokud totiÏ

po dobu minimálnû 16 t˘dnÛ hladina progesteronu

v moãi neklesne, znamená to, Ïe páfiení bylo úspû‰né

a samice je bfiezí. Pak uÏ jen zb˘vá zaãít s pfiípravami

na porod, kter˘ nastane zhruba za 21 - 23 mûsícÛ. 

A jak to tedy vypadá s na‰imi slony?

Samec Calvin se krátce pro svém pfiíjezdu do na‰í

zoo úspû‰nû seznámil se v‰emi samicemi a do‰lo

i k páfiení s Johti a Vishesh. A pak následovalo 16

t˘dnÛ ãekání na v˘sledky. A ty nakonec potvrdily, Ïe

obû samice jsou s nejvût‰í pravdûpodobností bfiezí!

ProtoÏe si na pfiípadná slÛÀata budeme muset je‰tû

del‰í dobu poãkat, má ostravská zoo velkou nadûji

získat v chovu slonÛ primát, neboÈ se takov˘to úspûch

v Ïádné z ãesk˘ch nebo slovensk˘ch zoologick˘ch

zahrad doposud nezdafiil.

Jana Pluháãková, asistentka zoologa a sloÀáci 

V loÀském roce se ve skupinû ‰impanzÛ udála
velká zmûna – v˘mûna samcÛ. Ze Zoo Krakov jsme
k na‰im ãtyfiem samicím Hope, Maji, Zifie a Bambari
pfiivezli nepfiíbuzného samce Sebastiana. A tato velká
zmûna pfiinesla své ovoce – samice Hope, která se
stala Sebastianovou favoritkou, porodila v nedûli 10.
kvûtna 2009 mládû. Byl to její druh˘ porod. Ten první
se odehrál pfied osmi a pÛl lety, kdy porodila samiãku
Bambari. 

Porod probûhl v noci a ráno bylo mládû jiÏ suché,
ãisté a drÏelo se v‰emi ãtyfimi konãetinami na bfii‰e
mámy. Mûlo ãernou srst a na zadeãku bíl˘ chomáãek
chlupÛ. Po snídani dospûl˘ch jsme vidûli mládû sát
mléko. JiÏ od druhého dne zaãala matka s mládûtem
pravidelnû cviãit. Cviãení spoãívá v protahování rukou
i nohou mládûte. Mládû první dny Ïivota prospalo
a jen obãas se jemnû oz˘valo. Matka Hope mládû
nikomu nepÛjãovala, jen své prvorozené dcefii
Bambari dovolila si na malé sáhnout. Provádûla také
grooming - ãi‰tûní srsti. Otec Sebastian je na mládû
hrd˘. Sedává vedle Hope a jen na nû kouká... 

Po 14 dnech se zaãalo mládû zvûdavû rozhlíÏet
kolem sebe. Matka jej pokládala na bfií‰ko, pokle-
pávala prsty na zádech a utû‰ovala. Zjistili jsme, Ïe je
to samiãka. Ve tfiech t˘dnech Hope dovolila Bambari
hrát si s malou a to tak, Ïe ji tahala za ruku. Ostatní
samice Maja a její dcera Zira byly zvûdavé a shlu-
kovaly se u Hope. Matka byla zpoãátku v groomingu

tak peãlivá, Ïe malé srst trochu vy‰kubávala. V pûti
t˘dnech zaãala Hope posazovat mládû do dfievité vlny
pfied sebou. Procviãování také pokraãovalo a nûkdy
vypadalo dost drasticky, ale malé to zjevnû nevadilo.
V sedmi t˘dnech malá jiÏ natahovala ruãky po potra-
vû matky, více se rozhlíÏela a stávala se vnímavûj‰í.
V osmi t˘dnech zaãala matka stavût mládû na noÏky.
Také jsme vidûli, Ïe uÏ pusou zkou‰elo zeleninu. 

11. ãervence 2009 probûhly v kruhovém v˘bûhu
symbolické kfitiny a pro malou samiãku bylo vybráno
jméno BEIRA.

V deseti t˘dnech drÏela Hope malou Beiru jen za
jednu ruku a taky ji poprvé na malou chvilku pÛjãila
samici Maji. Ve tfiech mûsících jsme koneãnû zahlídli
ve spodní ãelisti první zoubky. Beira uÏ pár dní
pfiijímala i tuhou potravu. Také vydrÏela stát déle na
noÏkách. Hope ji zatím nepou‰tûla, pofiád malou
drÏela. Sebastian je k Beifie jemn˘, opatrnû na ni
sahal, chtûl ji ãistit srst. Ostatním samicím uÏ to Hope
také dovolila. O t˘den pozdûji Beira udûlala první
krÛãky. Matka ji drÏela za jednu ruku. Malá se zaãala
batolit. Hope ãasto dovolila Zifie, aby si s malou
Beirou hrála. Sebastianovi se to moc nelíbilo, jako by
Ïárlil. V 11 t˘dnech byly vidût i zoubky v horní ãelisti.
UÏ ochutnávala kaÏdé ‰impanzí jídlo. Ve ãtyfiech mû-
sících se podafiilo Beifie od mámy utéct, ale jen na
metr daleko. Chtûla by se uÏ sama pohybovat, ale
matka ji to zatím nechce dovolit. Sebastian si hrál

Beira – první měsíce života malé šimpanzí slečny
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s malou a je k ní opravdu nûÏn˘, hladil ji i poplácá-
val. Ostatní samice se nenechaly zahanbit, chodí se
s malou tû‰it. Hope zaãala dávat pít malé také z ke-
límku. 

V pûti mûsících je situace stejná, Hope stále drÏí
Beiru za jednu ruku. Ve skupinû teì b˘vají obãas
nepokoje. Sebastian zaãal mít zájem o dal‰í samici
Ziru. A tak bude mít moÏná malá Beira brzy dal‰ího
sourozence...

Dagmar Marková a Karin Tanãiboková 
o‰etfiovatelky primátÛ



Róza – legenda ostravské zoologické zahrady

V ãervenci leto‰ního roku vydala Zoologická
zahrada Ostrava jiÏ tfietí ãíslo Evropské plemenné
knihy hrocha obojÏivelného (Hippopotamus
amphibius). Obdobnû jako v minul˘ch letech i toto
vydání obsahuje kompletní seznam hrochÛ
obojÏiveln˘ch drÏen˘ch v evropsk˘ch zoologick˘ch
zahradách od r. 1850 (kdy pfiijel první hroch do
Lond˘na) aÏ do prosince 2008. Celkem se jednalo
o 1316 jedincÛ, nicménû s ohledem na trvající
nejasnosti v archívech fiady evropsk˘ch zoo, je tfieba
na toto ãíslo pohlíÏet pouze jako na orientaãní.

Stávající evropská populace ãítá 198 jedincÛ v 73
zoologick˘ch zahradách, s nimÏ aktivnû spolu-
pracujeme. V nich se v r. 2008 narodilo 15 hrochÛ,
av‰ak pouze 9 z nich pfieÏilo do konce roku. Mimoto
dal‰ích 8 dospûl˘ch hrochÛ uhynulo. Mnoho
zoologick˘ch zahrad jiÏ ale hrochy nemnoÏí
zámûrnû, protoÏe prostor je omezen˘ a pfiípadná
mláìata by byl problém umístit. TakÏe evropská
populace zÛstává stabilní a plnû sobûstaãná.

V˘‰e zmínûná zji‰tûní (jakoÏ i fiadu dal‰ích)
prezentovali pracovníci na‰í zoologické zahrady 18.
záfií na 26. v˘roãní konferenci Evropské asociace
zoologick˘ch zahrad a akvárií (EAZA) v dánské
Kodani. Na závûr bych rád podûkoval Ministerstvu

Ïivotního prostfiedí âR, které vydávání plemenné knihy
tohoto dnes jiÏ bohuÏel ohroÏeného druhu podporuje.

Jan Pluháãek
DrÏitel Evropské plemenné knihy hrochÛ
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Ve stfiedu 7. fiíjna 2009 po krat‰í, ale tûÏké nemoci
uhynula v ostravské zoologické zahradû samice
hrocha obojÏivelného Róza. Byla sluÏebnû nejstar‰ím
zvífietem, které kdy ostravská zahrada chovala. A ne-
jen to. Róza Ïila v na‰í zoo déle, neÏ v ní pracují
v‰ichni její dne‰ní zamûstnanci! Je tedy více neÏ na
místû vûnovat jí krátkou vzpomínku.

Róza se narodila v mnichovské zoologické zahradû
(v tehdej‰í Nûmecké spolkové republice) 20. ãervna
1961. Její matkou byla hro‰ice Tanga (ãíslo plemenné
knihy T125), která byla vÛbec nejstar‰ím znám˘m
hrochem na svûtû – doÏila se úctyhodn˘ch 61 let.
Narodila se v Lipsku a uhynula v roce 1995
v Mnichovû. Jejím otcem byl syn Tangy samec Lutz II
(T172). Lutz uhynul rovnûÏ v mnichovské ve vûku
nedoÏit˘ch 48 let a stal se tfietím nejdéle Ïijícím
samcem v Evropû. Róza (T263) tak mûla dobr˘
pfiedpoklad pro dlouhovûkost. 

Ve sv˘ch pûti letech opustila Mnichov a se svou
mlad‰í sestrou Dorou a bratrem Heinim odjela 25.
kvûtna 1966 do královédvorské zoologické zahrady.
Odtud po roce a pÛl, dne 16. listopadu 1967, zamífiila
– jako první hroch vÛbec – do Ostravy. Sem k ní 13.
ãervence 1968 pfii‰el její celoÏivotní partner – samec
Honza pocházející ze Zoo Kolín nad R˘nem (rovnûÏ
v tehdej‰í NSR). Zde byla nejprve ubytována
v pavilonu slonÛ v místech, která pozdûji slouÏila
tapírÛm. V r. 1975 pfie‰la do novû postavené ãásti
pavilonu s pfiiléhajícím v˘bûhem vûnované chovu
hrochÛ obojÏiveln˘ch, kde Ïila aÏ do své smrti. Od
léta r. 2007 vyuÏívala spolu s ostatními hrochy i druh˘
v˘bûh postaven˘ pÛvodnû pro tapíry.

Róze s Honzou se 30. ledna 1972 narodilo vÛbec
první hro‰í mládû v celém tehdej‰ím âeskoslovensku!
TakÏe zatímco se ostravská zoologická zahrada za-
pojila do chovu hrochÛ jako tfietí a poslední v pofiadí
(po Praze a Dvoru Králové), první mládû patfiilo
Ostravû potaÏmo právû Róze. Byla to samiãka Dita,
která byla ve tfiech letech prodána holandskému
obchodníkovi Van den Brinkovi a její dal‰í osud je
bohuÏel neznám˘. Od té doby porodila Róza je‰tû
devûtkrát. Celkem se jí tak narodilo 10 mláìat 
(6 samcÛ a 4 samice). Dva samci bohuÏel uhynuli ve
vûku nûkolik dní, dal‰ích 8 mláìat v‰ak bylo zdárnû
odchováno. Dne 22. fiíjna 1982 se pak Róze narodilo
první vnouãe. Tûch se dosud podafiilo odchovat
celkem 9 (5 samcÛ a 4 samice). A co je zvlá‰tû
potû‰itelné, Ïe v souãasné dobû víme o minimálnû
tfiech pravnucích hro‰ice Rózy. Îijí v zoologick˘ch
zahradách Praze, ve Vídni a v Bûlehradû.

Róza tak odstartovala dnes úspû‰n˘ chov hrochÛ
v na‰í zemi. S 30 narozen˘mi mláìaty hrochÛ obojÏi-
veln˘ch je dnes ostravská zahrada nejúspû‰nûj‰í ãeskou
zoologickou zahradou. Poslední mládû se v‰ak Róze
narodilo 19. prosince 1991. Nicménû tím její rodiãovské
povinnosti neskonãily. Pomáhala totiÏ aktivnû s v˘-
chovou potomkÛ své dcery Katky (napfi. je kojila
a bránila).

Jak jiÏ bylo fieãeno, Róza uhynula v fiíjnu roku
2009 ve vûku 48 let 3 mûsícÛ a 30 dní v dÛsledku
velmi silného zánûtu spodní ãelisti. V té dobû byla
sedmou nejstar‰í Ïijící hro‰icí v Evropû. Co je ale
dÛleÏitûj‰í Róza byla spolu se slonicí Suseelou
nejstar‰ím zvífietem ostravské zoo. Na rozdíl od

Suseely v‰ak byla zvífietem, které proÏilo v na‰í zoo
vÛbec nejdel‰í ãást svého Ïivota: konkrétnû 41 let, 11
mûsícÛ a 6 dní. Po jejím úhynu pfievzal toto prvenství
její celoÏivotní partner – samec Honza.

Róza se tak stala legendou ostravské zoologické za-
hrady, která má hrochy obojÏivelné od r. 2005 jako své
erbovní zvífie. Navíc od r. 2006 vede ostravská zoolo-
gická zahrada Evropskou plemennou knihu hrochÛ
obojÏiveln˘ch. JelikoÏ námi vydávaná plemenná kniha
zaznamenala v evropsk˘ch zahradách pozitivní ohlas,
byli jsme osloveni, abychom poskytli fotografii na
titulní stranu Roãenky Evropské asociace zoologick˘ch
zahrad a akvárií (EAZA) vydané pro rok 2006. A tak je
na obale této roãenky zvûãnûna hro‰ice Róza. 

Návrat orla skalního
(Aquila chrysaetos)
do Moravskoslezských
Beskyd – 4. rok projektu

Zoo Ostrava je i v leto‰ním roce zapojena do tohoto
úspû‰ného projektu, kter˘ probíhá jiÏ od r. 2006. Za
tuto dobu bylo do beskydské pfiírody vypu‰tûno celkem
15 mlad˘ch orlÛ, z nichÏ doposud ve volnosti létá 12.
Kromû participace na samotném vypou‰tûní mláìat,
budou v rámci tohoto projektu vybudovány v areálu
ostravské zoologické zahrady dvû nové voliéry jednak
pro orly skalní a jednak pro orly mofiské. 

Více o projektu na www.orelskalni.cz



Zoo Ostrava pro školy
Posláním moderních zoologick˘ch zahrad je zejména pfiispût k zachování

biologické rozmanitosti chovem a odchovem ve volné pfiírodû ohroÏen˘ch druhÛ.
Neménû dÛleÏitou úlohou je rovnûÏ v˘chova a vzdûlávání ‰iroké vefiejnosti
v otázkách ochrany pfiírody a problematiky ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat. Zoologická
zahrada Ostrava se vzdûlávací i v˘chovné ãinnosti aktivnû vûnuje – nabízí fiadu
v˘ukov˘ch programÛ a soutûÏí pro dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií i akce pro ‰irokou
vefiejnost, a to v prÛbûhu celého roku.

Nové výukové programy
Z pestré nabídky v˘ukov˘ch programÛ pfiedstavujeme tfii nové programy:
• Zvífiecí jídelníãek – program pro Ïáky 1. stupnû základních ‰kol popi-

sující potravní fietûzec, adaptace zvífiat na získávání rÛzn˘ch druhÛ potravy,
potravu zvífiat v zoo

• Orli v âR – program pro Ïáky 2. stupnû základních ‰kol nastiÀující pro-
blematiku orlÛ v âeské republice a pfiedstavující záchrann˘ projekt Návrat
orla skalního do âR

• Ze svûta rostlin – první botanick˘ program pro Ïáky 2. stupnû základních
‰kol realizovan˘ v jarních mûsících v prostorách Botanického parku doplnûn˘
pracovními listy

Pfiehled v‰ech v˘ukov˘ch programÛ najdete na www.zoo-ostrava.cz v sekci
„v˘uka a soutûÏe“. Zde jsou ke staÏení také pracovní listy.

Konference pro učitele
V prosinci se uskuteãní jiÏ tfietí roãník konference „Podíl zoologick˘ch zahrad

pfii environmentálním vzdûlávaní, v˘chovû a osvûtû“ urãená fieditelÛm
‰kol, koordinátorÛm EVVO, uãitelÛm pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ, vedoucím pfiíro-
dovûdn˘ch krouÏkÛ a dal‰ím zájemcÛm. Jejím cílem je poukázat na poslání mo-
derních zoologick˘ch zahrad v oblasti ochrany pfiírody, zdÛraznit osvûtovou
a vzdûlávací úlohu zahrad a dále prezentovat moÏnosti spolupráce ‰kol i dal‰ích
vzdûlávacích zafiízení se Zoo Ostrava. Konference, jejíÏ realizaci finanãnû podpofiilo
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âR, probûhne 10. prosince 2009 opût v prostorách
Magistrátu mûsta Ostravy (dopolední ãást) a v areálu Zoo Ostrava (odpolední ãást).

Kontakty:
www.zoo-ostrava.cz, sekce „v˘uka a soutûÏe“

tel.: 596 241 269, email: vyuka@zoo-ostrava.cz
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Evropská asociace zoologick˘ch zahrad a akvárií (EAZA) prodlouÏila na ‰kolní rok 2009/2010 kampaÀ na záchranu evropsk˘ch ‰elem. V minulém roce bylo
motto kampanû „Îít spolu“, v novém roce se motto zmûnilo na „Evropa bez jedÛ“. Zvífiata Evropy ohroÏuje vedle ztráty pfiirozeného prostfiedí a pfiímého
pronásledování ãlovûkem i zneãi‰tûní jejich Ïivotního prostfiedí chemick˘mi látkami (napfi. pouÏíváním chemick˘ch prostfiedkÛ v zemûdûlství). K nejvíce
ohroÏené skupinû patfií vrcholoví predátofii (‰elmy, dravci ad.), v jejichÏ tûle mÛÏe dojít k nebezpeãné kumulaci tûchto látek. 

Ke dvanácti pfiedstavitelÛm ‰elem tak pfiibyla ve druhém roce kampanû ãtyfii zvífiata, které nepatfií mezi ‰elmy, ale fiadí se právû k vrcholov˘m predátorÛm.
Jedná se o jednoho zástupce kytovcÛ sviÀuchu obecnou (Phocoena phocoena) a tfii zástupce dravcÛ supa hnûdého (Aegypius monachus), supa mrchoÏravého
(Neophron percnopterus) a orla královského (Aquila heliaca).

·elmovinky aneb pohádky a povídání o ‰elmách... trochu jinak.
Evropské ‰elmy, obzvlá‰tû ty velké (napfi. vlk, medvûd), ãasto vystupují v pohádkách
a pfiíbûzích pro dûti jako zlomyslná zvífiata, která sv˘m jednáním ãasto lidem ‰kodí
a ubliÏují jim. Dûtem se tak od útlého vûku v‰tûpuje, Ïe tyto ‰elmy jsou zlé a Ïe jejich
pfiítomnost v blízkosti lidí je neÏádoucí. BohuÏel tento m˘tus je stále zakofienûn nejen
v dûtech, ale i v pfiedstavách mnoh˘ch dospûl˘ch. To je bohuÏel ãastou pfiíãinou
konfliktÛ mezi lidmi a ‰elmami, které se postupnû vrací do na‰ich lesÛ a se kter˘mi
se tak lidé ãím dál tím ãastûji setkávají. A pokud se lidé budou nadále bát Ïít
v blízkosti ‰elem, budou tato zvífiata stále ãelit útokÛm ze strany lidí.

Zoo Ostrava tedy oslovila star‰í dûti ze základních a stfiedních ‰kol, aby pro malé
dûti vymyslely pohádku ãi pfiíbûh o ‰elmách, kde tato zvífiata vystupují v pozitivním
svûtle. Dûti se tak samy zam˘‰lely nad pozitivní úlohou ‰elem v pfiírodû a snaÏily se
tuto skuteãnost správnû podat mal˘m dûtem pohádkovou formou.

Vznikl tak sborník pohádek nazvan˘ „·elmovinky aneb pohádky a povídání
o ‰elmách... trochu jinak“, kter˘ jsme rozeslali do matefisk˘ch ‰kol a zafiízení
pracujících s dûtmi pfied‰kolního vûku v celém Moravskoslezském kraji. Vûfiíme, Ïe
ãtení pohádek o „hodn˘ch“ ‰elmách pfiispûje k vytváfiení pozitivního postoje vÛãi
‰elmám jiÏ od nejútlej‰ího vûku a Ïe si dûti díky tomu zafixují tato zvífiata jako
nedílnou souãást na‰í pfiírody. Vydání ·elmovinek finanãnû podpofiilo Ministerstvo
Ïivotního prostfiedí âR.

·elmovinky jsou k dispozici zdarma v Zoo Ostrava, pfiíp. na www.zoo-ostrava.cz.
Jana Kováfiová a ·árka Bartáková, pracovnice vzdûlávání a propagace

European Carnivore Campaign 2009/2010

Jedna „šelmí“ aktivita za všechny:



Děkujeme, že nám pomáháte!
Dûkujeme V‰em mal˘m i velk˘m dárcÛm, ktefií pfiispívají na chov zvífiat a rozvoj na‰í zoologické zahrady. Va‰í podpory si velmi váÏíme!

Seznam sponzorů Zoo Ostrava 2009 (do uzávěrky vydání časopisu)
1. slovenská trawestie skupina Celebrity • ALBION
alarm s.r.o., Ostrava • Auto Heller, s r. o. • Auto
Novotn˘, s r. o. • Baláãkovi Miroslava a Franti‰ek,
Ostrava • Baldíková Magdaléna, Havírov • Baran
Pavel, Opava • Bauerovi BoÏena a Pavel, Dobrá •
Berger Jakub, Ostrava • Berková Zuzana a ·ustr
Martin, Brno • BiÀovcová Gabriela Ing., Ostrava •
Boháãková Eva, Ostrava • Bosák Robert, Ostrava •
Bublíková Pavlína, Vala‰ské Mezifiíãí • Centr Group,
a.s. • âa‰ová Veronika, Ostrava • âerevka Zdenûk,
Opava • âermínová Libu‰e, Havífiov • âerná Eva,
Broumov • âmelo Jaroslav, Bruntál • Divadlo Petra
Bezruãe, Ostrava - inscenaãní t˘m inscenace Divoká
kachna • Douda Band • Drastich Ale‰, Praha •
Dub‰tí Dagmar a Daniel, Orlová • Dudek Martin •
Dudová Viktorie a Elenka, Ostrava • Dulanská
Zuzana, Ústí nad Labem • Dvofiáková Olga a Neãas
Rudolf, Ostrava • Erben Radek, Ostrava •
Fabiãovicová Jana a Smolíková Olga, Fr˘dek-Místek •
Falt˘nková Petra  • Fojtíková Gertruda, Hluãín • Foto
Morava Kopfiivnice • Galáfi Jan, Ostrava • Goodwill -
vy‰‰í odborná ‰kola, s.r.o., Fr˘dek-Místek • Gupta Brij
Mohan, Fr˘dek-Místek • Gymnázium Volgogradská
6a, Ostrava • Havránková Jaroslava, Ostrava •
Heroldovi Gabriela, Václav a Vendula, Petfivald •
Hitrádio Orion • Holenková Marie Ing., Fr˘dek-
Místek • HoÀková Ivana Ing., Ostrava • Horáková
Markéta  • Horsk˘ lanov˘ park Tarzanie • Hofiáková
Ivana • Hrbáãek Tomá‰, Vratimov • Hrib Jifií, Ostrava
• Hribová Marie, Ostrava • Hru‰ka Ondfiej •
Hudecová Lenka, Fr˘dek-Místek • Hudeãková Hana,
Markvartovice • Hudeãková Martina,  Ostrava •
HÛlková Magdaléna, Praha • Charlie Straight • Ivan
Radek, Ostrava • Jan Âwider, âesk˘ Tû‰ín • Janák
Vladimír, Ostrava • Janáková Daniela Ing., Ostrava •
Janákovi Iva a Luká‰, Ostrava • Janeãková Silvie,
Ostrava • Jaworská Katefiina  • Jiãínská Jana  •
Jindová Eli‰ka, Planá nad LuÏnicí • Jufiicovi
Michaela a Daniel, Hranice • KaÀová Krist˘na
a Beránek Petr, Trojanovice • Kantor dûdinsky •
Kapsia David, Bystfiice • KARFO velkoobchod, s. r. o. •
Karko‰kovi Eva, Ivo a Ondra, Ostrava • Kastnerová
Eva, Havífiov • Kli‰ovi Petra a Pavel, Vratimov •
Knápek Vladimír, Ostrava • Knotek Pavel, Brno •
Koláfiová AneÏka, Havífiov • Koláfiová Renáta •
Kolektiv pracovníkÛ Tieto Ostrava • Komerãní banka,
a. s. • Konar‰tí ·arlota a Boleslav, Orlová •
Kostohryzová Barbora, Teplice • Ko‰ová Julie, Ostrava

• Kováfiová Eva • Kozáková Petra, Fr˘dek-Místek •
Kozlovská Svatava, Ostrava • Krajsk˘ soud v Ostravû
• Krejãí Petra • Krevní centrum Fakultní nemocnice
Ostrava • Krivãík Franti‰ek, ·enov • Kubaãka Jifií,
Petrovice u Karviné • Kudûlová Jarmila, Vendrynû •
Kujtim Gjikolli, Ostrava • Kunz Michal  • Kurkovi
Pavla a Jan, Ostrava • Laserové léãebné centrum
Ostrava • LeÏérnû a vleÏe • Mácha David, Ostrava •
ManÏelé Janusovi, Ostrava • ManÏelé ·uráÀovi,
Ostrava • Ma‰talífiovi, Mosty u Jablunkova  • Miãkovi
Alexandra a Václav, Hrabynû • Míãovsk˘ Emil -
EMIDA • Michalík Jifií, Orlová • Mikulcová Petra,
Hosta‰ovice • Milata Libor Ing., Orlová • Moser Vítek,
Hradec Králové • Moudr˘ Lubomír, DvÛr Králové nad
Labem • M· Albrechtická 85, Krnov • M· Bruntálská
80, Krnov • M· Matefiídou‰ka, Fr˘dek-Místek • M·
Mozartova 9, Ostrava • M· Obecní 698, Albrechtice
u âeského Tû‰ína • Musil Petr • Mynáfiová Zuzana,
Petfivald • Nadace âEZ • Nadace OKD • Nedbálkovy
Jana a Veronika, Ostrava • Nûniãka Karel, Ostrava •
Nestlé zmrzlina âR • Nitka Petr, Ostrava-Poruba •
Nováková AneÏka • Nové byty Ostrava, s.r.o. •
NovomanÏelé Mlãákovi • Oddûlení systémové pod-
pory Fakultní nemocnice Ostrava • OGAR • Ostravák
s partyju • OZO Ostrava • Petrová Zuzana, Fr˘dlant
nad Ostravicí • PietoÀovi Danu‰e a âeslav, Ostrava •
Piskofiovi Michaela, Jakub, Barbora, Vûra a Pavel,
Ostrava • Plachá Alena, Ostrava • Ple‰ková Jana,
Nov˘ Jiãín • PlzeÀsk˘ Prazdroj, a.s. • Pohlová Irena
• Profiterm Group, s.r.o. • Puchálka Marcel, Ostrava
• Pustûjovská Krist˘na, Dolní Lhota • Raida Luká‰,
Ostrava • Ratimorská Lucie, Opava • Revnírní
bratrská pokladna, zdravotní poji‰Èovna • Rolová
TáÀa, Ostrava • Rybáfiovy Petra a Lucie, Havífiov •
Rybáfiství Rychvald • ¤ecká obec Ostrava • ¤íhovská
Veneta  • Salon Hanka • Sedláfi Jakub • Severo-
moravská plynárenská, a.s. • Síãovi Eva a Martin,
Ostrava • Skupniková Simona, Dolní Lutynû •
Smetanová Tereza, Ostrava • Sosnová Jana, Havífiov
• Souãek René • Soudní lékafiství Ostrava •
Soukromé gymnázium a Stfiední zdravotnická ‰kola,
Moravská 29/497, Havífiov • Sova & Slamák •
Sportovní klub vozíãkáfiÛ • SP·CH ak. Heyrovského
a Gymnázium, Stfiedo‰kolská 1, Ostrava • 
S· S˘korova 1, Havífiov • Stani‰ová Barbara, Ostrava
• Stareãek Petr, Pfierov • Statutární mûsto Opava •
Streichl Pepa, Ostrava • Stfiítez‰tí Jana a Pavel, Nov˘
Jiãín • S˘korová Bronislava, Ostrava • Sysala Ivo

s rodinou, Janovice • ·ari‰ská RÛÏena MUDr., Ostrava
• ·íma Michal, Ostrava • ·ímovi Eli‰ka a Oskar,
Nov˘ Jiãín • ‰ipky-obchod.cz • ·iroká Svatava, Praha
• ·i‰ková Klára, Fr˘dlant nad Ostravicí • ·míra -
Print, s.r.o. • ·osták Jan, Ostrava • ·proch Zdenûk,
Bílovec • ·rubafiová Leona a S˘kora Roman, Ostrava
• ·tancl ·tûpán, Ostrava-Poruba • ·tancl Vojtûch,
Ostrava • ·tanclová Pavla, Ostrava • ·tûpánová
Klára, Moravsk˘ Krumlov • ·vanãarová Jana, Kravafie
• Tabaková Jana a JalÛvka Du‰an, Ostrava •
Teichmannová Lucie, Úpice • Tobola Jifií  - XT Servis,
·enov • Urbancová Kvûta, Pekárna ,,U Andûla,,
Fr˘dek-Místek • Václavík Libor - LIBROS • Valasová
Eva • Va‰íãková Marie  • Vida Tomá‰, Ostrava •
Vítkovice Tours, s r.o. • Vítkovické slévárny, s r.o. •
Vítovec Marek, Ostrava • Vojtková Liana, ·enov •
Volná SoÀa, Petfivald u Karviné • Wojnarovi Jana
a Václav, Sedli‰tû • Zákaznické centrum spoleãnosti
GE MONEY v Ostravû • Zdravotní poji‰Èovna
Ministerstva vnitra âR • Z· 17. listopadu 1225,
Kopfiivnice • Z· a M· A.Kuãery 20, Ostrava • Z· a M·
Ba‰ka 137 • Z· a M· Chlebovice, Pod Kabáticí 107 •
Z· a M· s polsk˘m jazykem vyuãovacím, NádraÏní 10,
Tfiinec • Z· a M· Stonava - 1. stupeÀ, Hofiany 51 • Z·
a M· T.G. Masaryka, Ostravská 658/28, Bílovec • Z·
a M· Tfianovice 92 • Z· Albrechtice, ·kolní 20 • Z·
B.Dvorského 1, Ostrava • Z· âs. Armády 1026,
Bohumín • Z· Dobrá 860 • Z· Gen. Píky 13A/2975,
Ostrava • Z· Gorkého 1, Havífiov • Z· Chrustova 24,
Ostrava • Z· Jifiího z Podûbrad 3109, Fr˘dek-Místek •
Z· K. Pokorného 1382, Ostrava, tfiída 4.B • Z·
KosmonautÛ 13, Ostrava • Z· KosmonautÛ 13,
Ostrava, tfiída 5.A • Z· Kpt. Jasioka, Havífiov • Z· M.
Pujmanové 17, Havífiov • Z· Mánesova 1, Havífiov •
Z· Moravská 29, Havífiov • Z· Na NábfieÏí, Havífiov •
Z· Oldfii‰ov, Sokolovská 11 • Z· pro Ïáky se spec.
Vzdûl. potfiebami s.r.o., AviatikÛ 462, Ostrava • Z·
Slovenská 2936/61, Karviná • Z· ·efiíkova 33, Ostrava
• Z· ·kolní 1600, Rychvald • Z· ·kolní 246, Petfivald
• Z· ·kolní 862, Orlová • Z· ·kolská 432, Karviná •
Z· TGM Opava, Riegrova 13 • Z· Trnkovecká 55,
Ostrava • Z· U kfiíÏe 28, Ostrava • Z· U Lesa 713,
Karviná • Z· Vfiesina U Hluãína, 21. dubna 6 • Z·
Zelená 2, Havífiov • Z· Zelená 42, Ostrava • Îambo‰i

6

Adopce zvířat
Naprostá vût‰ina zoologick˘ch zahrad není, a ani

nemÛÏe b˘t, ekonomicky sobûstaãná. I my jsme proto
odkázáni na nejrÛznûj‰í formy pomoci. Na chovu
zvífiat a rozvoji na‰í zoologické zahrady se kaÏdoroãnû
podílí mnoho náv‰tûvníkÛ – dûtí, soukrom˘ch osob,
spoleãností i anonymních dárcÛ. Díky této v˘znamné
finanãní podpofie tak mÛÏeme realizovat projekty, na
které by se jinak v na‰em rozpoãtu nena‰ly prostfiedky.
Nejv˘znamnûj‰í ãást finanãních prostfiedkÛ na provoz
a rozvoj zoologické zahrady poskytuje statutární mûsto
Ostrava, zfiizovatel Zoo Ostrava. S dal‰ími náklady
pomáhají také na‰i sponzofii a dárci. 

Roãní náklady na krmivo pro v‰echna na‰e zvífiata
pfiesahují 4 mil. Kã. Pro zajímavost uvádíme náklady
na krmení nûkter˘ch z nich. 

Jednou z moÏností, jak pomoci na‰í zoologické
zahradû, je symbolická adopce zvífiat. Hledáte-li
originální dárek, mÛÏete sv˘m blízk˘m adopci zvífiete z
na‰í zoo vûnovat. Udûláte tak radost nejen sv˘m
nejbliÏ‰ím, ale také hrochÛm, tygrÛm nebo tfieba
‰impanzÛm, ktefií Ïijí v nevhodn˘ch podmínkách
star˘ch v˘bûhÛ stejnû jako mnoho dal‰ích zvífiat. Pro-
stfiednictvím adopce mÛÏete pfiispût na jejich nové
bydlení a celkové zlep‰ení Ïivotních podmínek. ¤adû
zvífiat jiÏ finanãní pomoc na‰ich sponzorÛ Ïivotní
podmínky znaãnû zlep‰ila (patfií mezi nû napfi. severské
sovy, supi, hro‰i, papou‰ci, pandy nebo lemufii). 

Více informací najdete na na‰ich webov˘ch strán-
kách www.zoo-ostrava.cz nebo na tel.: 596 243 316.
Kontaktovat nás mÛÏete také prostfiednictvím emailu
info@zoo-ostrava.cz

Dûkujeme!
Monika Ondru‰ová, asistentka fieditele

• Náklady za jedno zvífie na rok: 
Slon indick˘ 180.000,- Kã
Tygr ussurijsk˘ 133.000,- Kã
Lev indick˘ 101.000,- Kã
Îirafa Rothschildova 57.000,- Kã
Medvûd u‰at˘ 31.000,- Kã
·impanz 24.000,- Kã
Hroch obojÏiveln˘ 22.000,- Kã
Rys ostrovid 19.000,- Kã
Zebra Grévyho 15.000,- Kã
Klokan rudokrk˘ 5.000,- Kã
Ara hyacintov˘ 4.000,- Kã
• Náklady na krmivo za rok:
ovoce, zelenina 1.100.000,- Kã
maso 1.000.000,- Kã
krmná zvífiata (hmyz, kufiata, 
králíci, my‰i, potkani) 900.000,- Kã
krmné smûsi  600.000,- Kã
ostatní potraviny 400.000,- Kã
seno  250.000,- Kã

hlavní partner 
Zoo Ostrava



Nejvzácnější mládě roku 2009 – sameček lemura Sclaterova

Jak si hrají zvířata v zoo

Nejvût‰ím chovatelsk˘m úspûchem roku 2009 a jeden z nejvzácnûj‰ích odchovÛ
v celé historii Zoo Ostrava je narození mládûte lemura Sclaterova. Jedná se
o historicky první odchov tohoto nesmírnû vzácného druhu  nejen v âeské republice,
ale i v rámci celosvûtové populace mimo Madagaskar, USA a západní Evropu. Ve své
pÛvodní domovinû na Madagaskaru patfií ke kriticky ohroÏen˘m druhÛm. O tom,
jak mimofiádná událost to je, svûdãí i fakt, Ïe v celé Evropû se za poslední 3 roky
podafiilo odchovat jen jedno jediné mládû v Zoo Mulhouse ve Francii. Na‰e mládû se
narodilo 10. kvûtna 2009 a je to sameãek. Od sv˘ch o‰etfiovatelek dostalo jméno
Ravu, coÏ znamená malga‰sky „‰Èastn˘“. Rodiãe mládûte – samec Micha ze Zoo
Kolín nad R˘nem a samice Melanie ze Zoo Mulhouse k nám pfii‰li v r. 2004. 

Radostnou událost v‰ak za nûkolik mûsícÛ poznamenala velmi smutná událost
– pfii‰li jsme o otce malého Ravua. Z dÛvodu závaÏného a nevyléãitelného
onemocnûní musela b˘t u Michy provedena eutanázie. Jeho pátefi napadlo agresivní
rakovinné bujení, které mu ve velmi krátké dobû zpÛsobilo pfieru‰ení míchy
a ochrnutí zadních konãetin. Eutanázie byla tedy nezbytná…

Situace lemurÛ Sclaterov˘ch je nejen v pfiírodû, ale i v lidské péãi velice váÏná aÏ
kritická. V zoologick˘ch zahradách na celém svûtû Ïije pouze nûkolik desítek zvífiat,
pfiiãemÏ nejvíce je jich v Evropû. Aktuálnû je zde chováno 30 jedincÛ. Roãnû se
bohuÏel narodí jen 1 aÏ 3 mláìata, z toho vût‰inou pfieÏívá pouze jedno nebo Ïádné.
Navíc se rozmnoÏují témûfi stále stejní jedinci, proto je genetická základna lemurÛ
Sclaterov˘ch stále uÏ‰í a jejich populace stárne. 

Úmrtí Michy pfiedstavuje velkou ztrátu také proto, Ïe dle koordinátora záchovného
programu (EEP) pro lemury Sclaterovy byl geneticky nejcennûj‰ím lemurem tohoto
druhu v Evropû. A zanechal po sobû jen jediné mládû, a to na‰eho Ravua. Tím pádem
se mal˘ Ravu stal geneticky velmi cenn˘m zvífietem, a stal se tak jednou z evropsk˘ch
nadûjí chovu lemurÛ Sclaterov˘ch.  Vûfiíme, Ïe jeho mláìata brzy pfiispûjí ke zv˘‰ení
populace tohoto vzácného modrookého primáta v lidské péãi.

Jana Kanichová, o‰etfiovatelka primátÛ
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Lemur SclaterÛv (Eulemur macaco flavifrons) se vyskytuje pouze na malém
území v oblasti Sambirano v severozápadní ãásti Madagaskaru. Samec má srst
zbarvenou ãernû, samice v rÛzn˘ch odstínech od svûtle hnûdé po rezavohnûdou.
Mláìata mají na rozdíl od rodiãÛ takfika jednotnou barvu (tmavû hnûdou samiãka
a témûfi ãernou sameãek). Nejcharakteristiãtûj‰í a nezamûnitelná je pro tento druh
lemura barva oãí. Kromû ãlovûka je to jedin˘ primát na svûtû, kter˘ má modré oãi.
Dospûlá zvífiata dosahují hmotnosti do dvou kilogramÛ. Îiví se ovocem, listy, kvûty,
nektarem, semeny a drobn˘mi bezobratl˘mi (napfi. stonoÏkami). Ve volné pfiírodû je
velmi málo prozkouman˘m druhem a nejsou známy ani pfiesnûj‰í poãty. Celková
populace je odhadována na více neÏ 1000, max. v‰ak 3000 jedincÛ. Nejvíce jsou
ohroÏeni zejména rychl˘m úbytkem vhodn˘ch biotopÛ v dÛsledku devastace pfiírody
domorod˘m obyvatelstvem. Pro tento druh existuje Evropsk˘ záchrann˘ program a je
o nûm vedena Mezinárodní plemenná kniha.V âeské republice je chován pouze v Zoo
Ostrava. 

Zoo Ostrava je zapojena do mezinárodního
záchranného projektu „Sahamalaza“, kter˘ pro-
bíhá pod zá‰titou Asociace pro v˘zkum a ochra-
nu lemurÛ a Wildlife Conservation Society.

Ve volné pfiírodû tráví zvífiata podstatnou ãást svého
Ïivota vyhledáváním potravy, obranou pfied predátory,
hledáním vhodného partnera. Tyto ãinnosti u nich
v lidské péãi více ãi ménû odpadají a vût‰inou je za
zvífiata fie‰í jejich o‰etfiovatelé. Abychom tedy
zvífiatÛm v zoo co nejvíce napodobili jejich Ïivot
v pfiírodû, snaÏíme se jim zpestfiit kaÏd˘ den. Tûmto
snahám se fiíká obohacování Ïivota zvífiat chovan˘ch
v lidské péãi neboli enrichment a zahrnují od
podávání hraãek a nov˘ch druhÛ krmení aÏ po
budování kali‰È a drbadel.

Ostravská zoologická zahrada se zaãala vûnovat
programu enrichmentu v r. 2002 jako jedna z prvních
zoo v âeské republice. Nejdfiíve se zaãal obohacovat
Ïivot na‰ich ‰impanzÛ. KaÏd˘ den je tak pro nû
pfiipravena nûjaká zábava, aÈ uÏ se jedná o schované
krmení, hraãky ãi nové vÛnû. Pozdûji se k ‰impanzÛm
pfiidali i sloni, ‰elmy a dal‰í zvífiata, a tak se
enrichment stal kaÏdodenní souãástí Ïivota na‰ich
zvífiat.

O‰etfiovatelé pro zvífiata vym˘‰lejí fiadu hracích
prvkÛ, coÏ vût‰inou není jednoduché. Pfii v˘robû
hraãek existují urãitá kritéria, která musí o‰etfiovatel
dodrÏovat, aby nezpÛsobil zvífieti zranûní nebo nepo-
hor‰il sv˘m dílem nûkterého z náv‰tûvníkÛ. Popravdû

fieãeno, kusy obleãení v tygfií kleci nepÛsobí zrovna
dobr˘m dojmem. 

Pokud jde o bezpeãnost zvífiete, nemûly by se v jeho
ubikaci objevit Ïádné ostré a drobné pfiedmûty,
u kter˘ch by hrozilo poranûní ãi vdechnutí, dlouhá
lana, do kter˘ch by se zvífie v zápalu hry mohlo
zamotat a popfiípadû se i udusit, materiál ze silo-
nov˘ch vláken, nadmûrné a tûÏké pfiedmûty. PfiíkladÛ
je opravdu nespoãet. 

Naopak mezi vûci a materiály bûÏnû pouÏívané pfii
v˘robû napfi. hracích prvkÛ pro ‰elmy patfií kartónové
krabice, jutové pytle, plastové ãi papírové trubky,
kopací míãe zbavené vnitfiní gumy, bowlingové koule,
do kter˘ch se schovávají kousky potravy, dále pak
zvífiecí trus, dfievitá a lamí vlna apod. Schovávání
potravy, vyrábûní nejrÛznûj‰ích tvorÛ z pfiírodnin, na
kter˘ch si ‰elmy zkou‰ejí své lovecké umûní, pfiíprava
krabiãek s pfiekvapením, vázání látkov˘ch uzlíãkÛ
a podobnû je takov˘m „enrichmentem“ i pro samotné
o‰etfiovatele. V˘roba a vym˘‰lení stále nov˘ch aktivit je
ãinnost pomûrnû nároãná, protoÏe pro správné
fungování enrichmentu je dÛleÏitá pestrost a neustálá
obmûna. Energii a ãas, kter˘ tomu o‰etfiovatelé vûnují,
v‰ak plnou mûrou vyváÏí fakt, Ïe zvífiata se stávají
pohyblivûj‰í a hravûj‰í, více se zajímají o okolní svût

a v mnoha pfiípadech vyboãí z denního stereotypu.
A právû to je úãelem enrichmentu. 

Jifií ·tûrba, dobrovoln˘ spolupracovník zoo

(Nutno zmínit, Ïe pfii v˘robû hracích prvkÛ v˘znam-
nou mûrou pomáhají dobrovolníci zoo. Pozn. red.)



Vyti‰tûno na recyklovaném papíru.

Vzácné odchovy dravých ptáků
V leto‰ním roce dosáhla ostravská zoologická zahrada mimofiádného

chovatelského úspûchu. Poprvé ve své historii zde bylo úspû‰nû odchováno mládû
orlosupa bradatého (samiãka) a mládû supa hnûdého (sameãek). V obou
pfiípadech byla mláìata od poãátku pouze v péãi sv˘ch rodiãÛ, ãímÏ se v˘raznû
zv˘‰ila ‰ance na jejich dal‰í zapojení do reprodukce, pfiíp. na jejich úspû‰né
vypu‰tûní do volné pfiírody k posílení volnû Ïijící populace tûchto druhÛ. A v pfií-
padû obou mláìat koordinátor chovu orlosupa bradatého i koordinátor supa
hnûdého rozhodli o jejich vypu‰tûní do pfiírody francouzsk˘ch Alp.

Proč jsou odchovy velkých
dravců tak vzácné? 
ProtoÏe je zde celá fiada úskalí: 
• draví ptáci dospívají pomûrnû pozdû (tfieba aÏ v 10

letech), takÏe musíme dlouho ãekat a aÏ po této
dobû tfieba zjistíme, Ïe si pár nesedí, Ïe jeden z páru
není spolehliv˘ v sezení na vejcích, Ïe dokonce
zabíjí mládû, Ïe… Bûhem té doby mÛÏe také jeden
z páru uhynout atd.

• mívají ãasto jen jedno vejce, maximálnû dvû ãi tfii
za rok (v jedné snÛ‰ce), a navíc je ãast˘ kainismus
(nûktefií orli, orlosupi), takÏe stejnû pár odchová
nakonec jen jedno mládû, pokud se mu dafií

• ale to musí nejprve na vhodném místû, tedy i ve
velké a vhodné voliéfie postavit hnízdo a pak na
vejci sedût dlouhou dobu (aÏ 3 mûsíce). Bûhem tak
dlouhé doby mÛÏe samozfiejmû o vejce pfiijít,
napfiíklad rozsednutím pfii neopatrné manipulaci,
atakem ze strany volnû Ïijících ‰elem, atd.

• po vylíhnutí mládûte nastává cca pÛlroãní péãe
o mládû. Ne kaÏdé mládû se podafií odchovat, zde
hraje velkou roli zku‰enost páru a také je nutno
zajistit klid pro hnízdûní po celou dobu

Proč probíhají projekty
na návrat velkých dravců
do volnosti?

ProtoÏe fiada velk˘ch dravcÛ byla ãlovûkem
pronásledována a z mnoha míst vymizeli. Jiní lidé
dnes mají touhu napravit ‰kody zpÛsobené sv˘m
druhem. âlovûk zjistil, Ïe velcí dravci nepfiedstavují
pro ãlovûka ani nebezpeãí, ale ani konkurenci.
A naopak do pfiírody patfií, stejnû jako jiná zvífiata.

Bez pomoci ãlovûka by se dravci na vût‰inu sv˘ch
pÛvodních míst nevrátili, protoÏe jejich pÛvodní
prostfiedí bylo zmûnûno. Navíc nejbliÏ‰í volnû Ïijící
populace jsou ãasto hodnû vzdálené a izolované. 

Jifií Novák, zoolog

Samiãka orlosupa bradatého jménem Condamine byla vypu‰tûna v Národním
parku Mercantour.

Sameãek supa hnûdého jménem Franc byl vypu‰tûn v oblasti Verdonského kaÀonu.

Obû tyto události naplÀují jeden z hlavních cílÛ moderních zoolo-
gick˘ch zahrad, tj. pfiispût k zachování biologické rozmanitosti, a zá-
roveÀ pfiedstavují konkrétní nápravy ‰kod zpÛsoben˘ch pfiírodû
lidskou ãinností.

Orlosup bradat˘ (Gypaetus barbatus) ob˘vá
ostrÛvkovitû horské a vysokohorské oblasti Afriky, stfiední
Asie, jiÏní Evropy a znovu také Alpy. V minulosti byl tento
impozantní dravec právû zde ãlovûkem vyhuben. Poslední
zástfiel je datován z r. 1913. V r. 1978 byl zahájen me-
zinárodní projekt „Návrat orlosupa bradatého do Alp“, do
kterého jsou zapojeny nejen evropské zoologické zahrady,
vãetnû ostravské, ale také správy národních parkÛ 
v Alpách, Svûtov˘ fond na ochranu pfiírody (WWF) a také
speciální chovné stanice. První orlosupi byli do volnosti
vypu‰tûni na území Rakouska v r. 1986, tedy po 8 letech
pfiíprav. K prvnímu úspû‰nému vyvedení mláìat 
v pfiírodû v‰ak do‰lo aÏ po 11 letech, coÏ svûdãí o tom, jak
dlouhá a nároãná je náprava pfiedchozích ãinÛ ãlovûka!
Dnes v této oblasti volnû Ïije asi 120 - 130 ptákÛ. Na
území Rakouska, ·v˘carska, Francie a Itálie dnes orlosupi
jiÏ pravidelnû hnízdí a doposud zde bylo úspû‰nû
vyvedeno na 40 mláìat.

Sup hnûd˘ (Aegypius monachus) ob˘vá horská pásma
aÏ do v˘‰ky 4000 m n. m. v oblasti stfiední Asie a Pyre-
nejského poloostrova. Zalétá ale i do stfiední Evropy. Tak
jako u fiady jin˘ch dravcÛ, do‰lo také u supa hnûdého 
k v˘raznému poklesu populace ve volné pfiírodû a nyní je
tento druh v âerveném seznamu (IUCN Red List of Threa-
tened Species) klasifikován jako zraniteln˘ (Vulnerable).
RovnûÏ pro supy hnûdé existuje úspû‰nû bûÏící repatriaãní
projekt návratu tohoto majestátního dravce do vybran˘ch
lokalit v Evropû, konkrétnû ve Francii a na ostrovû
Mallorca, do kterého se sv˘m leto‰ním odchovem zapojila
i ostravská zoo a hodlá se zapojit i v následujících letech.
Na ostrovû Mallorca byla populace v r. 1980 tvofiena
posledními 20 ptáky, ale díky jejímu posílení jedinci
odchovan˘mi v lidské péãi vzrostla na souãasn˘ch 70
ptákÛ. Ve Francii, kde byl sup hnûd˘ vyhuben, byl zahá-
jen repatriaãní program v r. 1992. V r. 1997 do‰lo 
k prvnímu hnízdûní vypu‰tûn˘ch ptákÛ.




