Antilopa jelení (Antilope cervicapra)
Jako historicky šestý druh antilopy v pořadí začala být chována drobná antilopa jelení, u
které zaznamenala plzeňská zoo četné úspěchy. Kmenové stádo o velikosti i 30 jedinců
bývalo jednu dobu největší v UCSZ, zároveň mívala zahrada k dispozici i desetihlavou samčí
skupinu jedno- a dvouletých mláďat.
Antilopy jelení byly chovány nejvíce ve výběhu s jezerem, který jim vyhovoval vzhledem
k velké útěkové vzdálenosti. Neujal se krátký pokus o jejich chov ve svahu u šikmé salaše
(dnes vlci hřivnatí). Co do postižení jednotlivců jde zřejmě o nejkomplikovanější chov antilop
v Plzni. První jedinci byli deponováni v roce 1978 z Lešné, pár byl ale po 3 měsících
navrácen. Základní skupinu 1,3 poskytl výměnou německý obchodník Müller 24.9.1979,
v roce 1981 doplnil dalším triem (1,2). Stav k 31.12.1982 činil 2,5. Za prvních 10 let chovu,
do konce roku 1988, importovala zoo 10 různých jedinců a zaznamenala narození nejméně 33
mláďat. V roce 1988 se stádo poprvé zvětšilo nad 10 jedinců, v roce 1992 vzrostlo nad 20
kusů a o 2 roky později přes 30. Počet jedinců v Plzni dvakrát dosáhl stavu 38 antilop
jeleních. Pro oživení krve byl získán samec z Rotterdamu v roce 2002. Jednou z největších
událostí v historii zoo byl požár stáje a úhyn 16 antilop 20.10.2005. Chov byl obnoven díky
solidaritě partnerských zoo Bojnice a Bratislava, stádečko je od té doby udržováno v počtu
kolem 5 antilop. V roce 1980 byla narozena prvních mláďata – 2,1 (15.8.,28.8 a neznámo
kdy), nebyla však odchována, až sameček z roku 1981. První výraznější byl rok 1984 s 5
narozenými mláďaty. Od roku 1992 dosahoval počet mláďat narozených během jediného roku
10-20 jedinců, v roce 2000 dokonce 14,16! Podle dostupných údajů se v plzeňské zoo do roku
2010 narodilo 263 (119,125,19) živých mláďat antilopy jelení. V tomto počtu nejsou zahrnuta
mrtvě narozená mláďata a potraty. Počet může být ještě vyšší, protože evidence z 80. let není
úplná. Tato antilopa patří mezi nejplodnější obyvatele plzeňské zoo všech dob.
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