Pojď s námi objevovat, tvořit a poznávat!

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Založena | Established | Gegründet:

1926 (Plzeň-Doudlevce)
1963 (Plzeň-Lochotín)
Rozloha | Land area | Fläche:
21 ha
Počet chovaných druhů | Number of species | Tierarten: 1269 (1. 1. 2016)
Počet zvířat | Number of animals | Individuen:
8 801 (1. 1. 2016)
Členství | Memberships | Mitglied bei: UCSZ , EAZA , EEP , ESB , BAG , BGCI ,
IOF , UBZČR
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 Radčice

Doporučené trasy

| Recommended routes

| Empfohlene Routen:

| Tracing the man | Dem Mensch auf der Spur
Po stopách člověka
(3–4 hodiny | hours | Stunden)
Cestování za přírodou jednotlivých kontinentů | View the nature of individual continents | Reisen zur Natur anderer Kontinente

Australská oblast
Australasian ecozone
Australis
Palearktická oblast
Palearctic ecozone
Paläarktis
Orientální oblast
Indomalaya ecozone
Orientalis
Etiopská oblast
Afrotropic ecozone
Afrotropis
Nearktická oblast
Nearctic ecozone
Nearktis
Neotropická oblast
Neotropic ecozone
Neotropis
Gondwana (prakontinent | supercontinent | Großkontinent)

| Reise in die Vergangenheit
Cesta do minulosti | A journey to the Past
(2–3 hodiny | hours | Stunden)
Vývoj přírody od prahor po dnešek | The nature development from the Archeozoic era til the present time | Entwicklung der Natur von Eozoikum bis zur Gegenwart
Gondwana
(1–2 hodiny | hours | Stunden)
Cestování po prakontinentě | A journey on the ancient continent Gondwana | Reisen rund um den Großkontinent Gondwana
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Docela jiný svět
Vítej v druhé nejstarší zoologické
zahradě v České republice. Založena byla
již v roce 1926. Vždy se nerozkládala zde
na Lochotíně, původní areál se nacházel
v městské části Doudlevce. Kvůli zákeřné
nemoci musela být v roce 1961 uzavřena.
Od roku 1963 se zoo rozvíjí zde. V roce
1981 se stala také jedinou zoologickou
a botanickou zahradou v ČR. V počtu chovaných zvířat je v česku první a jednou
z předních zoologických zahrad na světě.

Chová okolo 1200 druhů zvířat a pěstuje
na 9 000 rostlinných druhů.
I když má expozice jak nad, tak i pod zemí,
všechny druhy zvířat však neuvidíš. Některé
jsou chovány v chovatelských zázemích.
Tam mají klid a bezpečí pro svůj život.
Tak neváhej a vydej se na cestu kolem světa. Když budeš mít chuť, můžeš si průvodce dotvořit. Abys nebloudil(a), všimni si, že
je zahrada členěna do šesti oblastí, každá
z nich má svou barvu:

šipky a cedulky barvy písku tě doprovodí do
Afriky,
do Asie trefíš po žlutých šipkách a cedulkách,
vydáš-li se po modrých šipkách a cedulkách,
pak přijdeš do Evropy,
tmavě hnědé šipky a cedulky tě nasměrují do
Severní Ameriky,
po zelených šipkách a cedulkách dorazíš do
Jižní Ameriky,
červené šipky a cedulky tě provedou po Austrálii,
šedé šipky tě uvítají na prakontinentě
Gondwana.
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AFRIKA
Většina světadílu patří do etiopské bio
(příroda) geografické (zeměpisná) oblasti.

Tato oblast zahrnuje kromě severozápadního okraje kontinentu celou Afriku, ostrov
Madagaskar a jižní část Arabského poloostrova.

Ententýky, dva špalíky,
vyrazíme do Afriky.
Tam si každý užije,
je to Etiopie.
Nedivme se, raz, dva, tři,
naši lvi tam nepatří.
Žijí nad Saharou totiž,
a tam se už méně zpotíš.
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Ostrov Madagaskar
Je domovem unikátních a endemických
tvorů, rostlin, ale především lemurů. Kácení lesů a neřízený lov zvířat pro jídlo přivádí mnoho zvířat i rostlin na pokraj vyhubení. Madagaskar potřebuje naši pomoc,
proto se plzeňská zahrada přidala k ochraně lemurů Sclaterových v oblasti Sahamalaza na západě ostrova.
Tady ale můžeš prozkoumávat v noční expozici suchý opadavý les západu ostrova,
kde možná uvidíš maki tlustoocasé, křečky
skákavé nebo hroznýše psohlavé. Nížinný
tropický les severu v denní části obývají
vari černobílí, lemuři rudobřiší i felzumy
madagaskarské. Domovem lemurů kata
nebo želv paprsčitých je v přírodě trnitá
buš jihozápadu ostrova.

Kdybys se chtěl(a) přiblížit k lemurům
skoro na dotek, tak musíš za nimi ven, na
jejich ostrov. Ale prosím, nedotýkej se jich
ani je nekrm! To by jim i tobě mohlo ublížit.
Na Madagaskaru žijí lemuři, kteří jsou tak
malí, že se vejdou do hrníčku na kávu, jako
třeba maki myší, ale také velcí, kteří váží až
10 kg (indri). To ksukol ocasatý, kterému
Malgaši říkají aje aje, napodobuje našeho
datla. K tomu má svůj speciální dlouhý
prsteníček. Obchází stromy a kde slyší pod
kůrou larvy, vykouše svými ostrými zuby
otvor do kůry a dlouhým zahnutým prstem
dobývá larvu ven.
Úkol pro tebe: Urči lemura na obr. č 3.
Najdeš ho v expozici. Lemury si vybarvi.
4 - maki myší
........................................
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1 - indri

2 - ksukol ocasatý

3-?

Tajemný noční i denní
svět Afriky
Tento pavilon je bezvadný, protože nemusíš čekat až se setmí a můžeš pozorovat
zvířata, která aktivují právě jen v noci. Setkat se zde můžeš s mnoha druhy afrických
(etiopských), ale také evropských (palearktických) šelem, hlodavců, ale i letounů.
Domov tu mají jak primáti, tak plazi. Mnoho z nich vytváří velké kolonie, jiní zase žijí
pouze v rodinách, někteří jsou úplní samotáři. Velmi oblíbení jsou pouštní tarbíci.
Mají prodloužené zadní nohy a obvykle jen
tři prsty. Na rozpáleném písku skáčou po
zadních nohách. Šetří tak svou energií.
Proč má lev modrou jmenovku?
Je to jednoduché. Lev berberský kdysi obýval pohoří Atlas v Maroku v Severní Africe.
Tato severní část Afriky však patří do palearktické biogeografické oblasti, která je
u nás značena modrou barvou. Tak proto.
Dnes lvi berberští v přírodě už asi nežijí.
Několik posledních jedinců žije pouze
v menažérii marockého krále a v zoologických zahradách, které se snaží tento poddruh lva udržet na naší planetě. V plzeňské
zoo se první životaschopné mládě podařilo odchovat po 14 letech chovu, kdy se
v roce 2016 narodila samička Amira.

Úkol pro tebe: Umíš přiřadit zvířata do
zvířečích řádů? Zapiš si zástupce:
Letouni
Kaloň ......................................................................
Primáti
Komba ...................................................................
Hlodavci
Krysa ......................................................................
..................................................................................
Plazi
Zmije ......................................................................
Šelmy
Šakal ......................................................................
..................................................................................
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Lesy a pralesy Afriky
Velká voliéra v letní sezóně představuje
život brodivých ptáků na okrajích vodních
toků v Africe a na Madagaskaru. Většinou
neplavou, brodí se v mělčinách, a proto
mají dlouhé tenké nohy a kolem prstů
úzké blanité lemy, aby se nebořili do bláta.

Živí se lovem drobných živočichů nejen
plovoucích ve vodě. K lovu mají speciálně
uzpůsobeny zobáky. Převážnou část jejich
kořisti tvoří ryby, obojživelníci, drobní savci
a plazi. V zimě zde bydlí ptáci z ostatních
oblastí, kteří potřebují nezamrzající vodní
hladinu a nepotřebují vytápěné zimoviště.

Úkol pro tebe. Spoj tvrzení se správným
obrázkem.
Zobák volavky je dlouhý, připomínající
ostrou harpunu. Perfektně funguje ve
spojení s esovitě zahnutým krkem, který
se při lovu náhle vymrští. Uloví drobné
rybky, ale i malé obratlovce.

Pelikán má spodní čelist složenou ze dvou
ohebných, na špičce spojených lamel mezi
nimiž je široký a pružný hrdelní vak. Horní
čelist slouží jen jako „víko“. Při lovu ryb mu
nahrazuje rybářský podběrák o objemu až
14 litrů.

Ibis se živí hmyzem, rybami, žábami
nebo jinými vodními živočichy. K lovu
používá svůj silný, zahnutý zobák fungující na principu pinzety.
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Kolpíkův zobák připomíná vařečku. Prochází
mělkou vodou a otevřeným zobákem víří bahno na dně. Loví vodní hmyz, červy, korýše, měkkýše i menší ryby.

Lesy Afriky
Další dvě voliéry patří ptákům afrického či
madagaskarského lesa. Koruny protějších
olší obývají černobílé opice, guerézy angolské a opice s bradkou, kočkodani Brazzovi. Kolem vod se v podrostu pase hrošík
liberijský. Pozor, nejde o žádného malého
hrocha! Hrošík je samotář a pobývá skrytě
v pralese, kde si hledá rostlinnou potravu.
Své teritorium si pečlivě značkuje vystřikováním trusu, který rozmetá svým krátkým
ocáskem zakončeným štětkou. Vodu má
také rád.

Život kolem břehů řek představují voliéry vně i zvenčí šestihranného pavilonku.
Pestré vlhy núbijské nebo zelenočelé loví
hmyz v letu, proto před voliérou stojí včelí
úl. Aby předešly střetu s včelím žihadlem,
uchopí včelu pevně do zobáku a v mžiku
s ní mrsknou o nejbližší větev. S nimi zde
žije spousta dalších druhů zajímavých ptáků.

Jako Pygmejové či trpaslíci jsou obecně
označovány domorodé kmeny lovců
a sběračů obývající pralesy západní
a střední Afriky, Indonésie, Filipín a Andamanských ostrovů ležících jihovýchodně od
Barmy. Průměrná výška pygmejských mužů
je 155cm. Kolik měříš ty?
Úkol pro tebe. Změř svou výšku na metru
u expozice tučňáků Humboldtových.
Já měřím ................................................................
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Včely
Včely jsou velmi užitečný hmyz. Díky své
schopnosti opylovat rostliny nám lidem zajišťují až z jedné třetiny veškerou potravu.
Poskytují nám také med, mateří kašičku,
propolis, jed i pyl. Kdyby z přírody včely
zmizely, převládly by rostliny větrosnubné,
hlavně trávy a pestrá květena by postupně
zanikla.
Víš, že?
- včely mávají křídly rychlostí 180 krát za
vteřinu
- k nasbírání 0,5 kg medu pracuje 556 včel
celý svůj život a uletí více jak 57 000 km
a musí navštívit přibližně 2 miliony květin
- průměrný roj se skládá z jedné matky,
která v období snůšky pokládá až 2500
vajíček denně, dále z 50 000 dělnic, které
obstarávají veškerou práci v úlu a z několika set trubců

V sousedství vnitřních ubikací pro hrošíky
se v zimě nachází zimoviště pro všechny
druhy chovaných pelikánů.
Úkol pro tebe: Zapiš si, které druhy pelikánů chová plzeňská zoo.
...................................................................................

- průměrná délka života včely v průběhu
snůšky je asi šest týdnů, tři týdny stráví pra- ...................................................................................
cí v úle a tři týdny sbíráním nektaru a pylu
...................................................................................
- dlouhověké zimní včely použily všechnu
sílu na stavbu svého těla, ne na péči
...................................................................................
o mláďata, proto se dožívají 4 až 9 měsíců
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Savany Afriky
Všimni si, jak se změnila krajina kolem.
Vidíš hlavně travnatá společenstva, sem
tam trnitý keřík a ojediněle strom. Typickou etnickou skupinou travnatých savan
jsou Masajové. Vysocí, štíhlí, hrdí kočovníci
jen málokdy zabíjejí skot kvůli masu. Jejich
oblíbenou potravou je čerstvá hovězí krev
smíchaná s mlékem, kterou získávají odpouštěním z krční žíly živých dobytčat.
Nejrychlejším sprinterem krátkých tratí je
štíhlá šelma, gepard súdánský. Z nuly za tři
vteřiny dokáže zrychlit až na 100 km/h. Má
neobyčejně ohebnou páteř, která při běhu
slouží jako pružina. Pohybuje se až 7 m
dlouhými skoky.
Úkol pro tebe: Jsi rychlejší než gepard?
Zapiš si pro srovnání svou rychlost:
gepard 115 km/h
já ..............................
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Africké napajedlo
V přírodě se u takových napajedel potkává
mnoho zvířat, obzvláště v období sucha.
Zvířata putují za vodou často spoustu kilometrů. U nás travnaté pláně hostí stádečko zeber Chapmanových, pštrosy africké,
nyaly nížinné, stádo antilop vodušek červených a husice egyptské. Lovit ryby tu
přilétají divoké volavky popelavé či ledňáčci říční. Vedlejší expozice obývají buvolci
běločelí, antilopy kudu velcí, kteří dokáží
strávit i plody jedovatých rostlin, a žirafy.
Úkol pro tebe: Zjisti, v které části Afriky
žije žirafa Rothschildova. Zakresli výskyt
do mapy.
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V Africe patří k nejvíce ohroženým poddruhům žirafy. Tradičně byla žirafa považována za jeden druh s až 11 poddruhy.
Studie z roku 2016 však přinesla zjištění,
že druhy žiraf jsou čtyři: žirafa severní,
žirafa jižní, žirafa masajská a žirafa síťovaná. Asi tedy dojde k přejmenování žirafy
Rothschildovy na žirafu severní.

Africký pavilon
Pod střechou zvenčí vidíš vnitřní stáje kopytníků žijících na savanách, nyaly a buvolce. V zimě pak i některé druhy ptáků.
Uvnitř jsou ubikace pro žirafy i menší zvířata. V expozicích afrických kopjí, ty představují obrovské zaoblené balvany a skalní
stěny, se můžeš setkat s želvou pardálí,
damanem kapským.
Sousední želvy skalní mají zploštělý krunýř,
ale při nadechnutí, zatažení hlavy a nohou
si dokáží svůj objem zvětšit. Želvy toho využívají hlavně při odpočinku, kdy si zalézají
do skalních rozsedlin a nejrůznějších škvír.
Jsou -li v ohrožení, nadechnou se a ze
skrýše je nikdo nevytáhne.
Úkol pro tebe: V expozici najdeš ještě
spoustu dalších druhů zvířat, zapiš si je
nebo namaluj:
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ASIE
Jih Asie patří do orientální biogeografické
oblasti.

Země plné ornamentů,
nalezneme v Orientu.
Langur, tapír, kde žije?
Přední, Zadní Indie!
Nebudeš-li v tropech líný,
navštiv také Filipíny.
Tygrovi dej po ponožce,
zazdi v budce zoborožce.
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Zahrnujeme zde Indii, Cejlon, Indočínu,
ostrovy Velkých Sund, Tchajwan a Filipíny.

Mizející asijské lesy
Koruny stromů tropických nížinných lesů
severozápadního Vietnamu a Severního
Laosu obývají giboni bělolící. Ti patří mezi
nejohroženější druhy gibonů. V přírodě
trpí odlesňováním a zemědělskými zásahy
v horských oblastech i lovem pro maso
a tradiční medicínu. Samci jsou černí
s bílými tvářemi a samice béžové s černou
tváří, ale mláďata se rodí béžová. V prvním
roce života černají a zhruba ve čtyřech letech se samice opět vracejí ke světlé barvě.
Jejich dlouhé silné paže s hákovitými prsty
jim umožňují rychlý pohyb z větve na větev, kdy mezi nimi překonávají vzdálenost
až 15 metrů. Je to tzv. brachiace.
Úkol pro tebe: Zkus se také pohybovat
jako giboni na průlezce. Přimaluj prales.
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Dům v asijském stylu i s ostrůvkem je domovem vzácných makaků lvích. V přírodě
jim lidé kácejí domovy a místo pralesů sázejí palmy olejné; čajové, blahovičníkové,
kávové a chinovníkové plantáže. Bohužel
zde makakové nenaleznou nic k jídlu, ani
klid domova. Díky řízené ochraně se v poslední době počty makaků mírně zvyšují.
V zahrádce před vodním příkopem roste
mnoho rostlin z tradiční čínské medicíny.
Řada ptačích domečků s venkovními voliérami dokresluje lesní asijské biotopy,
u jezírek se zdržují nohaté pisily čáponohé,
dytíci úhorní, majny pobřežní, bažanti bělochocholatí a další. Část obyvatel pochází
již z navazující oblasti. V ptačím sousedství
vždy žije nějaký malý savec, jako např. pískomil veverkoocasý.
Úkol pro tebe: Namaluj makakovi
kamarády a zjisti, čím se živí.
Makak lví se živí ............................................
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Asijský pavilon

Prosklená expozice je domovem velmi
vzácných, v přírodě již skoro vyhynulých
asijských želv. Bohužel jsou často nabízeny
k jídlu na asijských tržištích. Proto je nutné
je chránit a v lidské péči rozmnožovat. Expozice se tematicky proměňuje aktuálními
výstavami.

Je domovem především nosorožců indických. Večer, v noci a v chladných dnech
tady mají samička Manjula i samec Baabuu svůj oddělený prostor. Ve vyhřívaném
bazénu si oba rádi lebedí, musí se zde
však střídat. Jsou totiž samotáři a v přírodě Úkol pro tebe: Namaluj si nějakého tvora,
se potkávají pouze v období říje. V roce
který tě na výstavě zaujal.
2014 se jim narodilo první mládě, Maruška. V současné době tyto nosorožce chová Čím je zajímavý? ................................................
v ČR pouze plzeňská zoo.
V přírodě prudké snížení početnosti způsobilo především nelegální pytláctví, ale
i ilegální lov pro jeho roh. Prášek z rohu
nosorožce je totiž součástí některých lidových léčiv a afrodisiak. Pytlák často uřeže
jen jeho roh a zbytek mrtvého těla nechá
rozložit. V Nepálu a Indii jich nežije více jak
2 500 kusů.
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Talarak
Jedinečně bohatá příroda na Filipínách je
ničena ve velkém, proto se plzeňská zahrada přidala k její ochraně. Od roku 2004
pomáhá záchranným stanicím na ostrovech Panay a Negros. V roce 2010 k nim
přibyla stanice Talarak na ostrově Negros.
Stejnojmenná expozice v Tropickém pavilonu přibližuje život tamních vzácných
druhů zvířat. Potkat tu můžeš jednu z nejmenších koček světa, kočku palawanskou,
dikobrazy a mnoho ptáků. Zoborožci mají
netradiční způsob hnízdění. Kvůli predátorům, především stromovým hadům, samec
zazdí samičku v dutině kmene směsí bláta,
trusu a ovoce. Nechá jen malou škvíru, kterou krmí samičku a později i vylíhlá mláďata. Filipínci vybírají mláďata z hnízd
a smaží si je na oleji jako pochoutku
k pivu. Nejen proto některým hrozí vyhubení. Dalším důvodem je likvidace přirozeného prostředí. Nejvzácnější z nich je
zoborožec Waldenův, kterému domorodci
říkají právě talarak. V přírodě žije už jen
v počtu necelé poslední stovky ptáků. Expozici najdeš v Tropickém pavilonu. Můžeš
se také připojit k záchraně těchto vzácných
zoborožců.
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EVROPA
Celá Evropa patří do palearktické
biogeografické oblasti.

Ta zahrnuje i sever Asie a Afriky.

Liška, puštík, srneček,
to zná každý holeček.
Asie i s Evropou
má však náplň širokou!
Od pižmoně, od sobů
vlků mnoho způsobů
po šakala, želvy, daňky
a makaka bez oháňky.
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Mongolská step

Kvůli posílení populace byli vysazeni
v Kazachstánu, kde byli už v roce 1930
Ve stáji, která svým tvarem připomíná tyvyhubeni. Navráceni byli také do Uzbekispickou mongolskou jurtu, přespávají veltánu. Doplácejí na ztrátu přirozeného probloudi dvouhrbí a divocí osli kulani. Roststředí kvůli přeměně na zemědělské plolinstvo kolem má typický stepní charakter.
chy, střety se zemědělci a ilegálnímu lovu
Kulanů ve volné přírodě přežívá posledních pro maso. Neobstojí v konkurenci s domácca 2000 jedinců. A to už jen v rezervacích cími a hospodářskými zvířaty.
se stepním a polopouštním charakterem
v Turkmenistánu.
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Horské oblasti Himálaje
Bohaté bambusové porosty střídají pestrobarevně kvetoucí pěnišníky, nádherně červeně a oranžově plodící skalníky,
vždyzelené jehličnany nejrůznějších tvarů,
kolem potoků porosty prvosenek. V lesích
žije malá šelmička panda červená. Téměř
výhradně se živí bambusovými listy, ale nepohrdne ani semeny, bobulemi, kořínky
a drobnými obratlovci. Útesy, skalní hřebeny, rozvolněné jehličnaté lesy do nadmořských výšek 5000 m obývá irbis horský. Patří mezi málo živočichů, kteří jsou schopni
žít v tak vysoké nadmořské výšce. Jeho kořistí jsou např. kozorožci, jaci, divoké ovce,
kozy, svišti, pišťuchy, zajíci, velekuři a jiní
ptáci. Je to samotář.
V jeho sousedství mají expozici pumy
kanadské. Ty však v přírodě žijí v Severní
Americe. Po jaguárovi jsou druhou největší
kočkovitou šelmou Ameriky. Loví ze zálohy, ke kořisti se nejprve připlíží a uchvátí
ji jediným skokem, často zezadu. Uloveni
mohou být jeleni, urzoni, bobři, pásovci,
divoká prasata, mývali a další.

Tajemní horalé
19

Goral východní je vlastně taková divoká horská koza. Žije v jihovýchodní Asii.
Obývá nepřístupné zalesněné horské
svahy. Říje u goralů přichází v listopadu
a v prosinci. Samci bojují o právo pářit se
se samicemi, přetlačují se čely a vydávají
kašlavé a syčivé zvuky. Březost trvá 6 měsíců, jediné mládě je schopné následovat
matku záhy po narození.
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Na území Číny a Tchajwanu žije drobný
jelínek muntžak malý. Obývá nedaleký výběh sousedící s lamí a kapybaří expozicí.

Pozor! V nízkém členitém výběhu něco
chrastí! Tento hlodavec si troufne zahnat
i tygra nebo levharta. Na ochranu před
predátory se mu srst na hřbetě a na ocasu
přeměnila v tuhé, duté bodliny. Pod dlouhými tenkými bodlinami má ještě druhou
řadu kratších a tlustších ostnů. Není pravda, že by dokázal své bodliny vystřelovat,
ostny se ale mohou uvolnit a zůstat zapíchnuté v kůži útočníka. Je to dikobraz
srstnatonosý.

Sibiřský les
1

Jehličnaté lesy ve srubu jsou domovem
mnoha druhů ptáků. Vidíš, dlasky tlustozobé, stehlíky, kvíčaly nebo křivky obecné?
Některé ptáky můžeš pozorovat i volně
v lese nebo na zahradě. Jsou přírodě velmi užiteční, proto bychom jim měli pomáhat.

Podle nákresu si nařežte jednostranně hoblovaná prkna
o síle 2cm. Vyvrtejte vletový
otvor.

3
Přitlučte k zadní

Domácí úkol pro celou rodinu: Vyrobte
podle návodu ptačí budku pro sýkorky.

stěně dno a boční

2

stěny tak, aby bylo

Přibijte zadní díl

Budka pro sýkory koňadry krok za krokem
Rozměry dílů jsou uvedeny v centimetrech.

dno mezi stěnami.

k závěsné liště.

Vletový otvor má průměr 34 mm.
5

4

Přední stěnu drží nahoře 2 hřebíky,

Připevněte

Připevněte přední stěnu dvěma

dole je uchycena obrtlíkem.

stříšku.

hřebíky k bočnicím. Do bočnice
přibijte obrtlík.
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Naše kytičky
Vzácné, ohrožené a endemické druhy rostlin naší země rostou kolem vodárny před
výběhem zubrů, pižmoňů a přes cestu až
k výběhu divokých oslů kulanů. Maličké výseky přírodních záhonů napodobují typická
rostlinná společenstva například rašelinišť,
vodních a mokřadních biotopů, vřesoviště,
ale také unikátně rostoucí květiny na hadcích. Jen na nich roste několik endemitů
ČR, jako je rožec kuřičkolistý nebo kuřička
Smejkalova.
Na písečných dunách zase roste vzácná
slaměnka, smil písečný. V Plzeňském kraji
úplně vymizel, až na poslední lokalitu nedaleko Hradce u Stoda. Na malé ploše tam
zbylo pár květin. Bez lidské pomoci vyhynou. Plzeňská zahrada se pokouší o jejich
rozmnožení a pěstování. Tak bude moci
zasadit slaměnku zpátky do přírody a dát jí
novou šanci.
Znáš obojživelníky?
Aktivní jsou pouze od jara do podzimu.
V zimě nepřijímají potravu. Někteří přezimují zahrabáni v bahně na dně vody, někteří vyhledávají úkryty na souši. Dospělí
žijí většinou na souši, rozmnožování a vývoj larev se odehrává ve vodě. Proces přeměny larev v dospělého jedince se nazývá
metamorfóza.
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Ropucha obecná lepí vajíčka
do úhledných řetízků

Evropské lesy
Blížíš se k rozsáhlým výběhům zubrů evropských. V přírodě vyhynuli díky šíření
civilizace. U nás z lesů vymizeli v polovině 18. stol. Naštěstí asi 54 zvířat zůstalo
v soukromých chovech. Ty zubry zachránily. Od 50. let 20. století jsou chováni také
v českých zoologických zahradách a soukromých chovech. Ochranářská společnost
Česká krajina propaguje návrat zubrů do
volné přírody. Největší prostor zubři dostali
v Ralsku, v oboře Židlov. Druhé stádo žije
od roku 2015 v oboře u Benátek nad Jizerou.
Zubři žijí ve společnosti s největším druhem asijského osla, kiangem východním,
původem ze střední Číny. Jeho potravou
jsou trávy, slanomilné byliny, listy a větvičky keřů.

Velký lesní výběh dostali medvědi hnědí.
Jsou to největší evropské šelmy. Na zimu
upadají do nepravého zimního spánku.
Proto je v zimě neruš! Jsou to všežravci, ale
z 90 % se živí rostlinami. V České republice medvěd hnědý úplně vyhynul v druhé
polovině 19. století. V přírodě se s ním
můžeš setkat pouze v lesích Moravskoslezských Beskyd, kam proniklo několik jedinců ze Slovenska. V sousedství žijí pižmoni
aljašští se psouny prériovými.
Úkol pro tebe: Vyber z nabídky pravou
medvědí potravu.
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Dálný východ
Stoupáš do kopce? Vidíš malý dřevěný
srub? Pokud sejdeš po schodech pod občerstvení, uvidíš typické obyvatele velké
řeky Ussuri.
Úkol pro tebe: Namaluj největší ryby studeného akvária.

V prostorném dvoudílném výběhu
s tekoucí říčkou a jezerem žije největší
kočkovitá samotářská šelma, tygr ussurijský. Žije v rozsáhlých smíšených lesích.
Je výhradně masožravý. Loví kopytníky,
zejména divoká prasata a jeleny. V nouzi však loví i drobné obratlovce. Bohužel
je tygrů ussurijských ve volné přírodě,
v Rusku a na Dálném východě, okolo 400.
Z velké míry za to může tradiční asijská
medicína. Díky přesvědčení, mýtům, tradicím a víře asijských obyvatel přišlo o život
velké množství tygrů. V poslední době
také ubývá přirozeného prostředí, kde
mohou tygři nerušeně žít a nalézt potravu.

24

Statek Lüftnerka z konce
19. století
Na statku se líbí všem dětem. Domácí zvířata nás lidi doprovázejí už od dob našich
předků. Ochočili jsme si vlky, abychom
měli nejvěrnější přátele vždy kolem sebe.
A postupně jsme kvůli vlastnímu užitku
začali chovat a šlechtit i další zvířata. Na
statku je kromě spousty domácích zvířat
také funkční kovárna, truhlárna, byt sedláka a mnoho zajímavých zemědělských
strojů a nářadí, které dříve naši předkové
používali při své práci na polích, loukách
nebo na svých statcích.
Úkol pro tebe: Poznáš nářadí z obrázků?
Zjisti, k čemu se používalo.
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Vesnice z doby železné
Nad statkem se nachází starobylá vesnička
postavená z hlíny, dřeva a rákosí. Představuje období tzv. doby železné, tedy obydlí
pravěkých lidí, v Evropě z období 6. stol.
př. n. l. Pod vesnicí se usadili první moderní lovci, Kromaňonci. Sbírali plody, kořínky
a lovili divokou zvěř. Postupem času začali
kolem svých příbytků pěstovat první obilí
pro svou obživu. Vesnici střeží smečka vlků
evropských. Jsou to největší psovité šelmy
naší přírody. Jejich zbraněmi jsou silné špičáky.
Úkol pro tebe: Jak se vlci mezi sebou
dorozumívají? Spoj obrázek se správným
popiskem.

hra

pozdrav podřízeného vlka
poléhávání, apatie

pozornost
podřízenost, strach

nadřazenost
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klidný postoj

pobíhání

Česká řeka
Expozice pod statkem napodobuje všechna čtyři rybí pásma jedné z pěti řek protékající Plzní. Řeka pramení na Šumavě pod
horou Pancíř. Je to řeka Úhlava.
Úkol pro tebe: Zapiš další obyvatele jednotivých pásem:
Pstruhové pásmo – horní tok řeky, chladná
čirá, rychle proudící voda, bohatá na kyslík,
chudá na živiny. Typickým zástupcem je
pstruh potoční.
..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................
..................................................................................

Cejnové pásmo – dolní úsek větších řek,
s širokým, hlubokým a často meandrujícím
korytem, se štěrkovitým až písčitým dnem,
často pokrytým nánosy usazenin. Typickým
zástupcem je cejn velký.
Lipanové pásmo - většinou podhorský
...................................................................................
úsek řeky, ve kterém se rychle tekoucí
...................................................................................
voda a písčité dno střídá s mírně tekoucí
Královnou vodních toků je lasicovitá šelma,
vodou (v meandrech) a měkkým dnem
vydra říční. K životu ve vodě je perfektně
tvořeným naplaveninami. Typickým zástup- přizpůsobena. Popiš přizpůsobení vydry
cem je lipan podhorní.
k životu ve vodě. Zjisti, proč byla na našem
................................................................................... území téměř vyhubena?
...................................................................................
Parmové pásmo – úsek, kde řeka přechází
z hornatin do nížin, většinou už poměrně
vodnatý, se širokým tokem a štěrkovým
až písčitým dnem. Typickým zástupcem je
parma obecná.
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Dinopark
V unikátním zábavním parku si užiješ
spoustu dobrodružství. Především můžeš
potkat zvířata, která už na naší zemi dávno
nežijí, a to v jejich životní velikosti. Některá se ozývají nebo hýbou tělem. Také si
můžeš zahrát na archeologa. Do druhohor
také vstoupíš, pokud navštívíš 3D kino.
V té době ještě nebyly kvetoucí rostliny.
Objevuj, jak asi tenkráte příroda mohla
vypadat. Jednotlivé zástupce rostlin, například přesličky, plavuně, kapradiny, mechy,
v létě i cykasy nebo vzácnou australskou
wolemii vznešenou si můžeš prohlédnout. Rostou mezi jednotlivými dinosaury.
Pouze už nedorůstají do tak obrovských
výšek, jako tenkrát v druhohorách. Zoologicko-botanické expozice přestavují život
na asijských ostrovech Jeju-do, Ulleung-do,
Tchajwan, Hokkaido, Sachalin a Kurilských
ostrovech. Nahlédnout máš šanci do hyrkánského lesa a bájné Kolchidy.
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Zdejší Apatosaurus (brontosaurus) byl
stvořen za 3 měsíce a stavělo ho 30 lidí.
Žil v druhohorách v období svrchní jury, to
bylo před 154–145 mil. let. Obýval území
USA, byl to býložravec. Obratle měl vyplněné vzduchovými vaky kvůli odlehčení celé
kostry. Tímto znakem je naznačena vzdálená příbuznost dnešních ptáků.
Úkol pro tebe: Zjisti, kolik metrů apatosaurus měřil. Domaluj mu potravu.
Apatosaurus měřil: .........................................

wolemie vznešená

Asijská zahrada
Místo klidu, míru a meditace. Kamenná
zahrada Šówa-en byla celá dovezena
z Japonska. Letící jeřáb zde ukazuje cestu
k Buddhovi, který přináší štěstí a dobrou
budoucnost. Do zahrady se nevstupuje.
Existuje několik stylů v budování japonských zahrad. Náš styl pahorek a rybník
(Chisen-Kaiyu-skiki) - pochází z Číny.
Rybníky reprezentují moře a pahorky
symbolizují ostrovy. Lucerny, stromy,
mosty a rybníky jsou nezbytnostmi.
Typický je také klenutý červený můstek.

luční král, chřástal polní

Unikátní je nejen zdejší sbírka bažantů.
Asi tě nenapadlo, že bažanti, které potkáš
v lese, nejsou u nás původní. Do Středomoří je přivezli z bájné Kolchidy pod Kavkazem starověcí Řekové a Římani. Od 14.
století, za vlády Karla IV., byli u nás vypouštěni nejprve bažanti kolchidští, později
obojkoví a kirgizští, aby ukojili loveckou
vášeň některých lidí. Bažanti se navzájem
prokřížili, a tak vznikl bažant lovný. Zoo si
však zakládá na čistokrevném chovu. Mezi
nejvzácnější patří bažant Edwardsův, který
byl nedávno připsán na seznam, v přírodě
již vyhubených druhů. Chov ohrožených
druhů je důležitý úkol zoologických zahrad.
Proto se plzeňská zoo zapojila do projektu
Ochrana chřástala polního v Plzeňském
kraji. Jeho přirozené prostředí ubývá
a s modernizací zemědělství nemá mnoho
šancí na přežití. Pokud budou lidé uvědomělí, mohlo by se mu pomoci.

29

Svět v podzemí
Unikátní expozice vznikly pod Asijskou
zahradou v místě bývalých vojenských
válečných krytů německé armády v Plzni.
Prozkoumej minimuzeum válečných časů,
ale také život zvířat bez světla, žijících
v jeskyních, kanálech, hrobkách, studnách,
punkvách či v půdě. Nahlédni do Archy
obojživelníků. Za prosklenými dveřmi jsou
chováni nejvzácnější druhy, kterým hrozí
v přírodě vyhubení. V přírodě jsou ohrožováni plísňovým onemocněním, chytridiomykózou, která postihuje celé populace.
Projdeš 300 miliónů let starým korytem
řeky a ocitneš se v dalekých prvohorách.

kolonie kaloňů egyptských

Jedinečná je také trvalá výstava cestovatelů
M. Zikmunda a J. Hanzelky v prvním patře
expozice.
Venkovní terárium je věnováno evropským
druhům plazů a ryb. Rostliny kolem představují teplomilná společenstva České republiky.
Tank M4 Sherman střeží východ z podzemí, neboť v časech války se zde nacházel
velín protiletecké centrály dělostřelectva se
zaměřovacím zařízením spojené se všemi
palebnými posty v Plzni.
koník skleníkový
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Mediteraneum
Nová expozice představuje biotopy přírody kolem Středozemního moře. Dříve
byla porostlá rozsáhlými lesy. Trvalo to cca
8000 let a člověk tato území téměř úplně
změnil. Lesy vykácel a vypálil, až na porosty v roklích a na skalách. Dnes území
pokrývají jen druhotně vzniklá náhradní
společenstva. Říkáme jim macchie a garrigue. Typickou rostlinou jsou zde olivovníky.
Mohou tu růst díky příjemným klimatickým
podmínkám. V zimě zde teplota pod 10°C
neklesá. Proto jsou místní společenstva
tak bohatá. Skleník je novým domovem
suchozemských želv žlutohnědých, zelenavých a vroubených. Pozorovat můžeš
zvláštní beznohé ještěrky blavory žluté, trnorepy skalní či ještěrky tanagerské.
Jezírko obývají plotice benátské a vzácné
slunky peloponéské a maratonské. V zátočině se zdržuje želva bahenní, jediná želva
žijící také v ČR. U nás patří mezi kriticky
ohrožené druhy. V přírodě žije na jižní Moravě. Venkovní terárium směrem ke kapličce obydlel nejjedovatější evropský had,
zmije Schweizerova. Je endemickým
druhem řeckého souostroví Kyklády.
Ve svahu pod skleníkem vznikla
botanická expozice Horstva Evropy.

želva bahenní

Úkol pro tebe: Spoustu rostlin, které vidíš
v expozici určitě znáš z vaší zahrádky nebo
kuchyně. Ne všechny se však používají
pouze k vaření. Zjisti jejich další využití.
Tymián ....................................................................
Oregáno .................................................................
Levandule ..............................................................

31

SEVERNÍ AMERIKA
Správně bychom měli říkat nearktická biogeografická oblast.

Proč karibu kamsi zmizli?
Z lesa totiž vylez grizzly.
Borovice naprasklý,
žere urzon kanadský.
Poradí nám Manitú,
chce psoun trávu tu či tu?
Na severu v iglú přespíš,
na jihu tě zmerčí chřestýš.
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Zahrnuje Severní Ameriku od středního
Mexika na sever.

Drsná Sonorská pouštˇ
Expozice představuje život v jedné z nejžhavějších a největších pouští Severní
Ameriky. Nejjedovatějším tvorem je bezesporu korovec jedovatý. Jeho jed je
neurotoxický a způsobuje strašné bolesti.
To chřestýš západní před útokem straší
chřestícími zrohovatělými články na konci
ocasu. Samice rodí až 25 malých chřestýšů. Už od narození jsou jedovatí. Objevuj
i další zajímavé druhy.
Travnaté pláně a mokřady v Kalifornii
hostí nejmenší poddruh severoamerických
jelenů, wapiti kalifornské. Díky nadměrnému lovu se dostali na pokraj vyhubení. Ač
se jedná o nejmenší poddruh jelena, jejich
paroží dorůstá do úctyhodných rozměrů.
Poznáš roh od parohu? Svůj úsudek si můžeš prověřit při pilování u expozice.
Hory obývají ovce aljašské a vzácné ovce
tlustorohé. Kopytníci s bílou srstí tak dokonale splynou se zasněženými pláněmi
a skryjí se predátorům.
Úkol pro tebe: Rohy nebo parohy? Popiš
správně obrázky.
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Eskymáci nebo Inuité?
Obyvatelé chladných končin si říkají Inuité.
Bílí lidé je pojmenovali Eskymáci. Částečně žijí kočovným životem, v létě pod stany
z kůže a v zimě ve sněhovém iglů nebo
v polopodzemních obydlích ze dřeva
a drnů. Jsou především lovci. V Arktidě se
totiž nedají pěstovat plodiny. Teploty zde
často klesají pod -45°C. Oděvy si vyrábějí
z kožešin tuleňů, sobů a někdy i ledních
medvědů. Oblíbeným jídlem je hustá polévka z krve a čerstvé maso ulovených
sobů karibů, tuleňů, pižmoňů, velryb, medvědů i ryb.
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Lesy a prérie
Rys kanadský se dříve potuloval v lesích
a pohořích celé Severní Ameriky, ale
v současnosti je jeho výskyt ostrůvkovitý.
Poznáte ho podle nápadné srsti na tvářích
a podle asi deset centimetrů dlouhého
pahýlovitého ocasu s černým koncem.
To rys červený, který je v Americe poměrně rozšířen, má ocas vždy světlý. Na zadní
straně uší má bílé skvrny. Štětinky na uších
má krátké. Tady můžeš obdivovat vysokostébelnou severoamerickou prérii. Je bohatá na vysoké trávy i krásně kvetoucí byliny.

Úkol pro tebe: Kolem expozice rysů
rostou užitkové stromy a keře využívané
domorodými obyvateli. Některé jsou označeny čísly. Najdi je a zapiš odpovědi.
K čemu se používalo dřevo z břízy papírodárné? Je označena cedulkou s číslem 4.
...............................................................................
Určitě znáš pekanové ořechy, jak se jmenuje strom, na kterém rostou? Hledej č. 1.
................................................................................
Dřevěné lžičky vyrábí domorodci z jakého
dřeva? Na cedulce najdeš číslo 3.
...................................................................................
Jaké výrobky se vyrábějí z pevného a pružného dřeva ořechovce vejčitého? Přečti si
číslo 5.
.................................................................................

Kdo je kdo?
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JIŽNÍ AMERIKA
Správně bychom měli říkat neotropická
biogeografická oblast.

Vlhko, teplo převelice,
bývá v Jižní Americe.
Pampa, prales, plno darů
pro nosála, kapybaru.
Zažiješ tam mnohou švandu,
na vejcích tam sedá nandu.
Hroznýš není vůbec děsný,
tamarín má účes přesný.
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Zahrnuje Jižní a Střední Ameriku včetně
ostrůvků v Karibském moři.

Pampy
Jihoamerické pampy obývají lamy vikuně,
vlci hřívnatí, jejichž dlouhé nohy jsou typicky přizpůsobeny pro život ve vysoké trávě.
Najdeš tu také velké nelétavé ptáky, pštrosy nandu pampové.
Tropické vody brázdí největší hlodavci světa, kapybary. Samičky se od samců jen těžce rozpoznají, neboť pohlavní orgány
a řitní otvory jsou překryty kožní řasou.
U dospělých jedinců je na hlavách samečků patrný hrbolek (morillo), který se ještě
zvětšuje v období páření. Tato žláza vylučuje sekret, kterým si zvířata značkují své
teritorium. Mnohem menší pachovou žlázu
mají také dospělé samičky.

Lamy chodí na svůj „ lamí záchod“. Mají
vybráno měkolik míst, kde močí i kálejí.
V přírodě jsou hromady trusu přes metr
vysoké a slouží jako hraniční kameny mezi
okrsky jednotlivých stád.
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Amazonie
V novém pavilonu osídlily koruny stromů
drápkaté opičky. Nejmenšími jsou kosmani
zakrslí. Žijí společně se lvíčky zlatohlavými.
Najdeš tu i tamaríny vousaté, sedlové,
kosmany stříbřité, ale také v noci aktivní
mirikiny noční. Pozorovat můžeš stromové
dikobrazy kuandu nebo komické pásovce
kulovité. Vzácně je k vidění zajímavý hlodavec paka nížiná. Zatímco obyvatele Amazonie voda spojuje, neboť se mohou navštěvovat a lovit potravu, pro opice je voda
často nepřekonatelnou bariérou. Amazonský prales je především obrovské bohatství
pro celou planetu. Je to největší tropický
deštný les světa s velmi pestrou přírodou.
Udivující je pestrost rostlin. Některé jsou
využívány v kuchyni, jiné pro výrobu léků
či drog. Mnohé plodiny si můžeš prohlédnout kolem amazonského pavilonu.
Lesy a pobřeží Jižní Ameriky v zoo zastupují nosálové červení a prasata pekari
páskovaní. Pobřeží Chile a Peru obývá
kolonie tučňáků Humboldtových.
Úkol pro tebe: Zapiš plodiny pocházející
od jihoamerických indiánů. Co je chuňo?
Odpověď najdeš v pavilonu Amazonie.
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...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

GONDWANA
Tak se nazývala část superkontinentu
Pangea v dobách pradobách. Skládala
se z dnešní Afriky, Jižní Ameriky, Arábie,
Madagaskaru, Indie, Austrálie
a Antarktidy.

Je také místem pro mnoho kulturních
a ochranářských akcí během celého
roku. V plánku je vyznačena šedou
barvou.

V zahradě zahrnuje expozice, které zatím
nepatří pevně k daným biogeografickým
oblastem. Je to Tropický pavilon, expozice
tučňáků Humboldtových, sukulentní skleník a společná expozice s plameňáky.

Amfiteátr
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Sukulentní skleník
Ukrývá klenoty z říše rostlin Jižní Afriky,
Madagaskaru a Kanárských ostrovů. Sbírku
rostlin přizpůsobených k životu v extrémních podmínkách doplňují plazí expozice
ve vitrínkách. Všimni si nejmenší želvy světa, želvičky trpasličí, chameleona jemenského nebo hroznýše madagaskarského.
Zdejší sukulenty jsou rostliny, které umí
shromažďovat ve svém těle (stonku nebo
listech) vodu. Ta jim umožní přežít i velmi
dlouhá období sucha.
Nejznámějšími zástupci ostrova Madagaskar jsou určitě baobaby. V suchých oblastech se baobabů využívá jako zásobáren
vody. Domorodí obyvatelé Malgaši do
kmene vydlabou dutinu, ve které se hromadí voda nejen ze srážek, ale i z vlastních
zásob stromu. Využívají také jejich chutné
plody, z listů vyrábějí léky proti pocení, ze
semen lisují olej, z kořenů semenáčků mají
zeleninu a vlákna pod kůrou stromu slouží
k výrobě lan a provazů.
V Jižní Africe roste snad nejznámější sukulentní rostlina, aloe pravá. Znáš ji pod
názvem aloe vera. Pro své pozitivní hojivé
účinky byla využívána již starověkými civilizacemi v Egyptě a v Řecku. Z rostliny se
používají především listy, které obsahují
hojivou šťávu.
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Na Kanárských ostrovech se vyvinuli živočichové a rostliny, kteří se liší od fauny
a flóry na ostatních kontinentech. Ostrovy
vznikly sopečnou činností. Typickým sukulentem je například eonium kanárské.

Tropický pavilon
Nově zde vznikla expozice ohrožené fauny
Filipín s názvem Talarak. O té je už psáno v orientální oblasti. Časem bude ještě
rozšířena. Další novinkou je Království
jedu. Nemusíš se bát. Vše je zde proti jedu
několikrát zabezpečeno. Biotopová terária skrývají nejjedovatější hady Asie, jako
Úkol pro tebe: Zapiš správné druhy hadů
je ploskolebec nosorohý, zmije řetízková
k různým typům jedového aparátu.
či kobra siamská. Zástupcem Austrálie
je smrtonoš zmijí a taipan menší. Afriku
reprezentuje mamba černá a kobra červená. Ze Severní Ameriky pochází chřestýš
diamantový a Jižní Ameriku obývá třeba
aglyfní
křovinář němý. Nejsou tu jen hadi. Jedem
se před predátory chrání také obojživelníci,
zde, šípové žáby; štíři, zákeřnice, strašilky
nebo ryby čtverzubci. Dozvíš se, že jedovatí
jsou také někteří savci i ptáci. Jak někteří
opistoglyfní
hadi vidí si můžeš vyzkoušet před termovizí.
Celou expozici jedu doplňují ještě jedovaté
rostliny v jedové zahrádce před pavilonem.
Také některé druhy jedovatých hadů trpí
v přírodě vyhubením. Proto plzeňská
proteroglyfní
zoo pracuje na projektu Latifi v Íránu,
kde se snaží zachránit vzácnou
zmiji Latifovu. Můžeš se k nám
přidat.
solenoglyfní
kobra indická

jedovaté ocúny
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Tropický pavilon

Skupina šimpanzů učenlivých je nyní sestavena z jednoho samce a tří samic. Naši
nejbližší příbuzní obývají v zoo rozsáhlé
Tropický pavilon je také domovem jedněch území se dvěmi ložnicemi, prostorným
venkovním výběhem a přilehlou hernou.
z největších želv světa, želv obrovských.
V přírodě obývají už jen atol Aldabra v záPéče o tyto vrcholové primáty je náročnější, neboť je důležité jim napodobit život
padní části Indického oceánu. Patří mezi
nejdéle žijící tvory na světě, mohou se
v přírodě. Proto zde probíhá pravidelný
dožít i 160 let. Váží až 200 kg. Mají velmi
trénink. Důležité je šimpanzy zaměstnávat,
dlouhý krk, což jim umožňuje spásat větve proto jim chovatelé chystají různé hlavolaaž do 1 m vysoko od země. Umí plavat.
my, krabice se schovanou potravou, větve
a dřevitou vlnu na stavbu hnízd. Ve venV průběhu 18. a 19. století jejich počet
poklesl v důsledku lovu a sběru vajec. Ná- kovním výběhu mají interaktivní termitiště,
které je možné naplnit potravou. Šimpanzi
mořníci je na svých cestách využívali jako
živé konzervy. Dnes jsou ohroženy vyhube- si dobroty dobývají klacíky, podobně jako
ním. Žijí tu ve společné expozici s chovnou v přírodě. Této zábavě či obohacení se odskupinou lemurů kata, která se pravidelně borně říká enrichnent. V zoo se používá
i u dalších skupin zvířat, např. šelem, korozmnožuje. Tropická terária obývají auspytníků a ptáků.
tralští varani a asijské krajty. V pralesní
jihoamerické expozici se zabydleli tamaríni
Úkol pro tebe: Všimni si šimpanzích konžlutorucí společně s pásovci kulovitými.
četin a srovnej je se svými.
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AUSTRÁLIE
Australská biogeografická oblast zahrnuje
Austrálii, Tasmánii, Nový Zéland, Novou
Guineu.

Dále také ostrovy Malých Sund, Celebes
a ostrovy v Tichém oceánu - Mikronésii,
Melanésii a Polynésii.

Zbylo místo jenom na psy,
v kraji, kde maj savci kapsy.
Jiní snáší vajíčko,
to jsou věci, babičko!
Je to země andul, korel,
loví je tam ďábel, orel,
blahovičník holala,
večer baští koala.
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Země vačnatců
Austrálie je domovem především vačnatců, ale také nejvyšších stromů světa, blahovičníků. A dokonce tam žijí savci, kteří
snášejí vejce jako ptáci a po vylíhnutí sají
mateřské mléko. Je to také země, kde žije
největší hmyz světa.
Jen klokanů chová plzeňská zoo devět
druhů. Největším z nich je klokan rudý,
menší je klokan obrovský, ještě menší
klokan velký, další v pořadí klokan rudokrký, potom je klokan bažinný, klokan uru,
následuje klokan parma, nejmenším pak
klokánek králikovitý a klokánek krysí. Někteří vačnatci aktivují v noci a přes den spí.
Ty můžeš pozorovat v noční expozici, žijí
tu kuskusové pozemní, klokánci králikovití
a vakoveverky létavé. Největším nelétavým ptákem je emu. Nejpestřejší jsou papoušci rosely pestré, Pennantovy, barnardi
límcoví, vysoce inteligentní, ale v přírodě
ohrožení nestoři kea, nejagresivnější husy
kuří. Samec si ostře střeží své teritorium,
především v období hnízdění. Spíše se zdržují na souši. Mezi prsty nemají úplné plovací blány. A labutě v Austrálii mají černou
barvu peří.
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Samec tabona lesního má zajímavou
strategii při rozmnožování. Nakupí hromadu z listí a hlíny a samička do ní snese
snůšku vajec. Dál se už o ni nestará. Péči
o vejce přebírá samec, který při teplém počasí odhrabává materiál z hromady, a když
je chladno, tak zase materiál přihrabává.
Po uplynutí inkubační doby vyskáčou malá
taboní kuřata z hromady na povrch a jsou
brzy samostatná. Šelmy zde zastupuje divoký pes dingo. Mezi dravé vačnatce patří
drobný vakorejsek a o něco větší kunovec
tečkovaný.
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Draci ve městě
Maličká expozice Akva-Tera vznikla ve
středu města Plzně na Palackého třídě
č. 5 jako pobočka Zoologické zahrady počátkem 60. let 20. století. Zaměřena je na
chov menších studenokrevných obratlovců
a bezobratlých živočichů. Z blízka můžeš
pozorovat dravé želvy matamaty třásnité
ve společném akváriu s obřími vrubozubci nebo madagaskarské chameleony se
vzácnými želvami pardálími. Tropy si užiješ
s plazi jihoamerického či asijského pralesa. Nechybí ani jedovatí sklípkani, švábi
či mnohonožky. Poznáš rozdíl mezi sladkou řekou a mořem, kde objevíš zajímavé
vodní tvory. Volně se tu pohybuje zelená
agama vodní a místní draci se živí šneky.
Sleduj nabídku expozice a buď při pravidelných komontovaných krmeních. Domů
si můžeš zakoupit zvíře z našich nabízených odchovů.
Úkol pro tebe: Vyhledej v expozici klauna očkatého. Určitě ho znáš z pohádek.
Jak mu tam říkají? Klauna si namaluj.
....................
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Klauni očkatí se třou v úkrytech sasanek.
V době rozmnožování samice naklade
500–1500 načervenalých jiker v blízkosti
sasanky. Kladení předchází svatební rituály.
Poté co jikry přilepí na pevný podklad je
sameček oplodní, přibližně po týdnu se líhne potěr, který se stává součástí mořského
planktonu. O potěr se stará samec, občas
i samička. Sameček na jikry během jejich
vývoje opatrně fouká vodu, čímž je zásobuje kyslíkem a zároveň zabraňuje růstu
hub. Aby ochránili jikry před požaháním,
jeden z rodičů bere chapadlo sasanky do
úst a tře jím jikry. Sliz z chapadel jikry obalí
a ty se tak stávají imunní před požaháním
ještě předtím než se vylíhnou.
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