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Úvod

Vážení přátelé,

v ruce právě držíte 3. historický průvodce po Zoologické a botanické 

zahradě města Plzně. Poprvé se věnuje zoologii i botanice. Na jeho strán-

kách najdete zajímavé informace o zvířatech a rostlinách, se kterými se 

u nás můžete setkat. Jde o více než 1 300 živočišných a 9 000 rostlinných 

druhů. Zahrada je členěna do geografických celků, představujících např.

faunu a floru Austrálie, Afriky či jihoamerické pampy. Návštěvníkům se 

tak nabízí nejen možnost odpočinku a uvolnění od každodenního stresu, 

ale také možnost poznání a pochopení přírody v jejích souvislostech. 

Od roku 2010 chováme mimo jiné vytoužené žirafy, nosorožce či hrošíky 

liberijské, v roce 2012 přibyla výjimečná expozice Svět v podzemí.

Přejeme vám hodně příjemných chvil strávených v naší zahradě a dou-

fáme, že se k nám budete rádi vracet. 

Na své trase se setkáte se šesti barvami, které symbolizují biogeografické 

oblasti světa (z velké části jsou totožné s jednotlivými kontinenty) a třemi 

různě dlouhými obtížnými prohlídkovými okruhy. V rámci orientačního 

a informačního systému jsou na panelech zvýrazněny takové druhy 

živočichů, které jsou v přírodě i lidské péči již vzácné a ohrožené, pro 

které jsou vedeny záchranné programy či mezinárodní plemenné knihy. 

Trendem, který od roku 1996 respektuje rovněž plzeňská zoo, jsou 

expozice pro více druhů najednou. Botanické expozice přímo doprovázejí 

výběhy zvířat, rostliny jsou důležitým partnerem živočichů. Botanická 

zahrada v Plzni nemá své viditelné samostatné vyjádření, ale zaujímá celý 

společný areál. Snahou pracovníků ZOO a BZ je rovněž upozorňovat na 

vztahy dnešní přírody a jejího vývoje od pravěku po současnost 

(paleontologie, geologie, geografie) a také na vývoj člověka, vznik ras, 

kultury a jejich sepjetí s přírodou (etnografie).

 Ing. Jiří Trávníček

 ředitel
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Obsah Historie
Plzeňskou zoo založil spolek akva-

ristů Iris v roce 1926 v Doudlevcích. 

V jejím čele stál prvních 6 let správce 

A. Lokajíček a potom až do roku 1953 

A. Pavlík. Roku 1953 zaniká spolek 

Iris a zoo vede správce S. Oleskiewič. 

V roce 1957 jej střídá vedoucí J. Hájek 

a o rok později je zahrada začleněna 

do Parku kultury a oddechu. Největším 

klenotem byly sajgy tatarské, které za-

znamenaly český prvoodchov. V roce 

1961 infekce antraxu zavřela původní 

plzeňskou zoo. Zároveň začala sloužit 

botanická zahrada na Lochotíně. 

O rok později byla na Palackého třídě 

otevřena Akva-Tera a na podzim roku 

1963 je otevřena i lochotínská zoo. 

V letech 1968–1970 vedl zoo 

Z. Veselý, střídá jej I. Hašková. Tu v le-

tech 1978–1980 zastupoval Z. Koží-

šek. Sousední botanickou zahradu 

vedl od jejího založení M. Vaňousek. 

Prvním ředitelem samostatné Zoolo-

gic ké a botanické zahrady města 

Plzně se v roce 1981 stal P. Vlček. 

Přicházejí prvoodchovy plameňáků 

chilských, anakond velkých či kaj-

mana paraguayského. Ve 2. polo-

vině 80. let je ředitelem A. Šašek, po 

změně poměrů jej střídá F. Sládek. 

V roce 1996 se stává ředitelem 

J. Trávníček. Nastává období pře-

vratných změn v koncepci a vzhledu 

expozic, počtu zvířat, rostlin, za-

městnanců a návštěvníků. Vedoucí zoo Ivana Hašková v roce 1971
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Okolí vod Afriky
a Madagaskaru 

Je jednou z nejstarších expozic pl-

zeňské zoo, které od 60. let 20. sto letí 

nezměnily svůj tvar a umístění. V sou-

časnosti v ní můžete pozorovat ptáky 

domácí v okolí vod Madagaskaru. 

Endemity jsou pouze vzácná kachna 

madagaskarská (Anas melleri) a čírka 

černoskvrnná (Anas bernieri), druh ví-

ce než 50 let považovaný za vyhubený 

a dnes se v nepatrném počtu vyskytu-

jící v mangrovových porostech severo-

západního Madagaskaru. Oba druhy 

nám byly zapůjčeny v rámci chovného 

programu vládou Madagaskaru. Ostat-

ní druhy potkáte i na africkém konti-

nentě. Většina těchto ptáků je chová-

na ve skupinách, protože i v přírodě 

jsou zvyklí hnízdit spolu v koloniích. 

Ibisi posvátní (Threskiornis aethiopi

cus), zajímaví čápi nesyti afričtí 

(Mycteria ibis), nebo kolpíci afričtí 

(Platalea alba) staví svá hnízda často 

spolu s pelikány rudohřbetými (Pele

canus rufescens), kteří zde jako v má-

lokteré tuzemské zoo létají. Dále zde 

uvidíte několik druhů volavek. Tma-

vějším peřím se odlišují další dva 

druhy brodivých ptáků – kladivouš 

africký (Scopus umbretta), známý 

bu  dováním gigantických hnízd; 

a v roce 2010 získaní, zřídka v zoo 

chovaní, čápi zejozobové afričtí (Ana

sto mus lamelligerus).Nesyt africký (Mycteria ibis)

Africké lesy 
O několik metrů dále přicházíte 

k první expozici, dokončené v roce 

2010 v rámci Afrických a asijských 

expozic, dotačně podpořených 

Evrop skou unií. Představuje jí pavi-

lonek se dvěma voliérami ptáků 

afric kého deštného lesa s průhledy 

do vnitřních expozic. Ze svých do-

časných domovů a zákulisí zoo se 

do něj přestěhovali například zobo-

rožci hvízdaví (Ceratogymna f. fistu

lator), vousáci senegalští (Lybius du

bius), nebo několik druhů turaků, 

ptáků z řádu kukaček; například tu-

rako chocholatý (Tauraco persa buf

foni). U většiny z asi 23 známých 

druhů turaků obsahuje měkké peří 

barvivo turakoverdin, které zbarvuje 

peří do zelena a turacin, který krycí 

letky barví purpurově. Obě barviva 

obsahují měď, z purpurového peří 

jediného ptáka lze získat až 8 mg 

mědi. Voliérami dále poletují les-

koptve purpurové (Lamprotornis 

pur pureus) ze skupiny špačků, sno-

vači či mandelík dlouhoocasý (Co

racias caudatus). Na zemi, v trav ním 

porostu se setkáme se zástupci řádu 

bahňáci dytíky kapskými (Burhinus 

capensis) a čejkami senegalskými 

(Vanellus senegallus).

Turako fialový (Musophaga violacea)
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Okolí vod Afriky
Hrošík liberijský (Hexaprotodon liberiensis) je v plzeňské zoologické zahra-

dě chován poprvé od roku 2010. Od známějšího hrocha obojživelného se ne-

liší pouze velikostí, ale zejména způsobem života. Pohybuje se spíše sám na 

březích západoafrických bažin a močálů. V zoologických zahradách, kde pře-

važují samičky nad samci, je jejich chov řízen Evropským záchranným progra-

mem (EEP) a je pro ně vedena mezinárodní plemenná kniha. V Plzni mohou 

brázdit rozsáhlou vodní nádrž, což není v zoo zcela zvykem. Za pastvou i od-

počinkem mohou rovněž vystoupit na ostrov pralesních opic gueréz angol-

ských. V roce 1913 si připomeneme 100 let od objevení hrošíka liberijského 

pro současný svět.

Kolem naučné připomínky na obyvatele afrických pralesů – drobné 

Pygmeje – přicházíme k novému kombinovanému pavilonu hrošíků, gepardů, 

pelikánů a vlh. 

U venkovní voliéry vlhy núbijské (Merops nubicus) se nachází expozice včel 

(Apis mellifera). Včely tvoří jejich přirozenou potravu, slovenské jméno vlhy 

dokonce zní včelárik. Po mnoha desítkách let jsou v naší zoo znovu chováni 

zástupci řádu bahňáků, ve voliéře vlh můžeme spatřit například tenkozobce 

opačného (Recurvirostra avosetta) či jespáka bojovného (Philomachus pug

nax). U něj je zajímavé sledovat zejména samce v toku. Vnitřní voliéru obáva-

jí i další drobní afričtí ptáci. Pavilon, který stojí na rozmezí expozičních celků 

afrických pralesů a savany, slouží zároveň jako zimoviště pelikánů a volavek. 

Jejich sektor je od návštěvníků jako jediný oddělen sklem. Návštěvníci tak po-

prvé v historii mohou pozorovat i případné zimní hnízdění pelikánů. Celkový 

dojem pralesa dokresluje bujná vegetace i expozice velkých hlemýžďů oblo-

vek z rodu Achatina.

Hrošík liberijský (Hexaprotodon liberiensis)

Pralesy Afriky
Součástí expozice hrošíků liberijských je zároveň ostrov listožravých 

černobílých afrických opic gueréz angolských (Colobus angolensis 

palliatus). Guerézám obecně buď úplně chybí na předních končetinách 

palec nebo ho mají zakrnělý. Tato skutečnost jim také dala do vínku 

latinský rodový název Colobus, znamenající v řečtině zakrnělý nebo 

zmrzačený. Tento „handicap“ jim však pramálo vadí, v korunách stromů se 

pohybují velmi obratně, skáčou na velké vzdálenosti a chytají se větví 

hákem z ostatních prstů. Svůj nádherný ocas používají jako kormidlo. Jsou 

převážně listožravé. Nejbližšími příbuznými gueréz jsou asijští languři 

a hulmani. Jejich existenci nepříznivě ovlivňuje kácení pralesů a lov pro 

maso a kožešinu. Mezi jejich predátory patří hadi, levhart, mohou je ulovit 

i šimpanzi. Díky poptávce po kožešině začaly být počátkem 20. století 

loveny lidmi „průmyslově“, inteznivně jsou loveny i pro maso. Plzeňská 

zoo, jako jedna z mála v Evropě, množí tanzanský poddruh této guerézy. 

Druhý ostrov u jejich pavilonku osidluje rodina kočkodana Brazzova 

(Cercopithecus neglectus). Jeho domovem jsou bažinaté lesy, palmové 

háje a břehy řek. Oproti jiným kočkodanům žije v rodinách tvořených 

rodičovským párem s mláďaty. Potravu vyhledává hlavně při zemi, požírá 

různé části rostlin a také loví ještěrky a drobné členovce. V polovině 90. let 

byl prvním druhem, který opustil v plzeňské zoologické zahradě voliéry 

pavilonu opic a úspěšně otestovat chov na ostrovech se stromy. Rozmnožuje 

se zde již ve 4. generaci.

Kočkodan Brazzův (Cercopithecus neglectus)
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Africké napajedlo

Zebra Chapmanova 

(Equus burchelli chapmanni)

Na vodních plochách Afriky lze zahlédnout zejména pelikány bílé (Pelecanus 

onocrotalus), které můžete vidět i v naší zoo. Pelikán bílý obývá kromě Afriky 

i jiho východní Evropu a Asii, kde většinou hnízdí v rozsáhlých rákosových poros-

tech, zatímco v Africe mu postačují téměř holé skály. Největší kolonie 40 000 pá-

rů hnízdí na jezeře Rukwa v Tanzánii. Tato kolonie za rok spotřebuje 34 000 tun 

ryb (96 tun za den). Společnost pelikánům vytváří několik druhů vrubozobých 

ptáků, zejména husice egyptské či kachny žlutozobé. Vodní plocha láká rovněž 

mnoho opeřených návštěvníků zoo. V rozsáhlém výběhu můžete pozorovat 

i největšího ptáka současného světa, pštrosa dvouprstého (Struthio camelus). 

Pštros také patří k nejrychlejším běžcům mezi ptáky, dokáže vyvinout rychlost 

i 70 km/h. Zajímavé je, že nepotřebuje pít vodu, protože ji získává z dužnatých 

rostlin, kterými se živí. Při péči o mláďata sedí přes den na vejcích většinou sa-

mice, v noci pak samec, který po vylíhnutí vodí mláďata a brání je. Hnízdění 

pštrosů bylo možné v plzeňské zoo pozorovat v letech 2009 i 2010. V naší zoo 

chováme jeden z poddruhů zebry stepní (Equus burchelli). Je to zebra 

Chapmanova (Equus burchelli chapmanni), která obývá v Africe stepi jižně od 

řeky Zambezi. Mezi pravidelným černým pruhováním má tmavohnědé mezipru-

hy, čímž se liší od dalších poddruhů. Zebry patří spolu s koňmi, osly, nosorožci 

a tapíry mezi lichokopytníky. Mezi drobnější, ale díky početnosti nepřehlédnutel-

né, obyvatele tohoto výběhu patří vodušky červené (Kobus leche kafuensis). Jde 

o vzácnou africkou antilopu, ohroženou vyhynutím. Obývá bažinaté kraje kolem 

řek, ve kterých hledají její stáda ochranu před nebezpečím. Skupina vodušky leč-

ve, jak se jí také říká, čítá obvykle 10–15 zvířat. Zajímavé je, že v období říje vy-

dávají samci pronikavý pižmový zápach. Je pro ni vedena Mezinárodní ple menná 

kniha (ISB). Výběh doplňují antilopy nyaly nížinné (Tragelaphus angasi) ze sku-

piny lesoňů, u kterých je výrazná pohlavní dvojtvárnost, samice mají podklad 

srsti světlehnědý a jsou bezrohé, samci jsou tmaví s výraznými rohy. Ve voliéře 

u pavilonu hrošíků a gepardů žije pár ojediněle chované volavky obrovské 

(Ardea goliath). Pravděpodobně úplně poprvé je v českých zoo zastoupen

tento goliáší druh brodivého ptáka. Představte si ji jako několikanásobné zvět-

šení evropských volavek. Může být vysoká 135–150 cm a maximální rozpětí kří-

del dosahuje až 230 cm. Žije osamoceně nebo v párech, velmi zřídka v malých 

skupinách v Africe na jih od Sahary, v menší míře i v jihozápadní Asii.

Savany Afriky

Poté, co opustíme pavilon hrošíků, pokračuje prohlídka spolu s informacemi o pasteveckém kočovném národě Masajů 

v pestrém světě africké savany. Vlevo od návštěvnické cesty se ladně pohybují gepardi súdánští (Acinonyx jubatus soemme

ringii). Tento velmi vzácný severoafrický poddruh nejrychlejší kočkovité šelmy je v zoo chován velmi zřídka. Od dalších koč-

kovitých šelem geparda odlišuje například fakt, že nemůže zatahovat drápy. Na rozdíl od dalších skvrnitých příslušníků čele-

di má na kůži pouze tečky a také tvar těla předurčil druhu název gepard štíhlý. Na cestě u jejich výběhu se nejen dětští ná-

vštěvníci mohu díky radaru s gepardem poměřit v rychlosti. Má přímý výhled nejen na sousední prasata savanová 

(Phacochoerus africanus africanus), rovněž málo časté obyvatele zoologických zahrad, ale i kopytníky v centrální africké 

expo zici. Prase savanové bylo dříve u nás označováno jako prase bradavičnaté. V plzeňské zoo se úspěšně rozmnožuje.

Gepard súdánský (Acinonyx jubatus soemmeringii)
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Savany Afriky

Plzeňská zoo chová od roku 2010 návštěvníky dlouho očekávané vzácné ugandské žirafy Rothschildovy (Giraffa ca

melopardalis rothschildi). U žirafy je nejčastěji popisováno 9 poddruhů, které se liší geografickým rozšířením a kresbou. 

Venkovní výběh se samčí skupinou těchto nejvyšších suchozemských savců sdílí i antilopy kudu velký (Tragelaphus 

strepsiceros) ze skupiny lesoňů a buvolec běločelý (Damaliscus pygargus phillipsi). Také mláďata narozená v Plzni jsou 

zapsána v Evropské plemenné knize (ESB). Samotný pavilon je dostupný ze své severní strany, od amerických expozic 

a jeho návštěvu můžete naplánovat při cestě z horní části zoo. V něm je možné, stejně jako u venkovního výběhu, po-

zorovat žirafy jak z lidské perspektivy, tak z vyhlídky z očí do očí.

Žirafa Rothschildova (Giraffa camelopardalis rothschildi)

Rostliny jižní Afriky

Antilopa Derbyho

Vedle expozice prasat savanových jsou během letní se-

zóny vystaveny rostliny lesů východní části Jižní Afriky, pře-

devším provincie KwaZulu-Natal. Stromové patro tvoří mla-

dé exempláře starobylých podokarpů, které jsou nejvyššími 

stromy jižní Afriky, spolu s mnoha druhy listnatých dřevin. 

V podrostu dominují rostliny rodu Plectranthus a Pelar

gonium. Pelargónie se pěstují pro olej obsažený ve všech 

částech rostliny. Třením sladce vonících listů dojde k uvol-

nění olejových esencí, které zjemňují popraskanou kůži 

a zklidní mozoly a škrábance. Přidání listů do koupele po-

máhá zklidnit různé vyrážky a ekzémy. Domorodci použí vali 

čaj z listů k léčbě onemocnění ledvin a močového mě chýře 

a při žaludečních křečích, nevolnosti, zvracení, průjmu 

a nadýmání.
Pelargónie (Pelargonium ’Concolor Lace’)

Antilopa Derbyho je jednou z největších a nejohroženěj-

ších antilop na světě. Její západní poddruh (Taurotragus d. 

derbianus) žije v přírodě pouze v Národním parku Niokolo 

Koba v Senegalu v počtu menším než 200 kusů. V lidské pé-

či žije jen několik desítek jedinců v rezervacích Bandia 

a Fathala v Senegalu. Záchranný program pro tuto antilopu 

vede od roku 2000 tým odborníků a studentů Institutu tropů 

a subtropů České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze. Zví-

řata je třeba pravidelně sledovat, zajišťovat optimální složení 

chovných stád a věnovat se dalším činnostem, které jsou pro 

úspěšnou záchranu nezbytné. Občanské sdružení Derbianus 

CSAW při ČZU v Praze se svým založením v roce 2010 stává 

hlavním nástrojem záchrany západního poddruhu antilopy 

Derbyho. Maketa této antilopy a pravidelné Dny pro antilopu 

v zoo se snaží informovat o snaze zachránit tohoto živočicha.Antilopa Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus)
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Pavilon afrických kopytníků 

Daman kapský (Procavia capensis)

V pavilonu žiraf se setkáme mimo jiné se želvami skalními (Malacochersus tornieri) a želvami pardálími (Geochelone 

pardalis). Zatímco první druh se umí vklínit do skalních štěrbin a nafouknutím znemožnit predátorovi úspěšný lov, dru-

há želva upoutá svými rozměry. Je druhou největší africkou želvou. Za pozornost stojí ve velké expozici s umělými ska-

lami, napodobující skalní výchoz, kopje, rovněž damani skalní (Procavia capensis), drobní příbuzní slonů. Rodokmen 

damanů vychází z prakopytníků, takže kromě přizpůsobení se obdobné potravě nemají nic společného s hlodavci ani 

králíky. Údaje získané molekulární analýzou potvrzují jejich příbuznost s chobotnatci a sirénami. Zajímavostí jsou stále 

dorůstající horní řezáky, 20–22 žeber a délka březosti až 8 měsíců. Snadný pohyb po hladkém povrchu skal jim mj. 

umožňují i lepkavé výměšky četných potních žláz na chodidlech. Expozici obývají také zástupci afrických ještěrů a ptá-

ků, k nepřehlédnutí jsou pohyblivé veverky kapské (Xerus inauris).

Pavilon je součástí komplexu tří budov. V pavilonu zeber, pštrosů a antilop žije například ještě zoborožec kaferský 

(Bucorvus leadbeateri). Zajímavým jevem u tohoto druhu je pomoc hnízdícímu páru s výchovou mláďat poskytovaná 

dalšími mladými nebo nezadanými ptáky. V pergole s vyhlídkami na obyvatele pavilonu se můžete na naučných pane-

lech seznámit se vším, co provází život na savaně – potravní pyramidou, ekologickými vazbami, vyhubenými či zachrá-

něnými druhy zvířat. Naleznete zde rovněž odkaz Josefa Vágnera, milovníka Afriky a autora myšlenky Československého 

safari. Blízkou voliéru a domek v tradičním šestistěnném stylu plzeňské zoo obývají drobnější afričtí ptáci, leskoptve, tu-

raka, špačci laločnatí, myšáci a čejky běločelé.

Hory Afriky
Z voliéry válcovitého tvaru, vybudované počátkem 80. let 20. století, mají 

na africkou savanu i prales výhled afričtí zejména draví ptáci. V současné 

době v ní můžete pozorovat supa kapucína (Necrosyrtes monachus), který 

obývá savany a řídké lesy. Ještě nedávno byl velmi hojným druhem díky 

snadnému soužití s člověkem - živí se totiž odpadky a zvířecími i lidskými 

exkrementy. Bohužel jeho počty poklesly o více než 80 %. Sup bělohlavý 

(Gyps fulvus) je rozšířený i v Evropě (Francie, Španělsko, Balkán, u nás velmi 

vzácně). Za potravou létá až 100 km daleko, z mršin využívá hlavně maso 

a vnitřnosti. 

Supi jsou legendární pro svou schopnost najít potravu. Mají mimořádně 

dobrý zrak, jímž vyhledávají mrtvá zvířata z vysoké výšky. Jestliže jeden sup 

uvidí potravu a začne náhle klesat, ostatní se k němu rychle přidají. Absence 

dlouhých per na krku supa mu dovoluje dosahovat hluboko dovnitř těl 

zdechlin, aniž by se příliš znečistili. Dvě zdejší samice byly do plzeňské zoo 

v roce 2002 přivezeny přímo z Maroka. 

Dalším obyvatelem této voliéry je například inteligentní africký krkavec 

bělokrký (Corvus albicollis). Přesto, že to není na první pohled zřejmé, i on je 

zástupcem řádu pěvců. Na skalním výstupku si jejich pár vybudoval hnízdo 

a úspěšně v něm vychovává mláďata. V létě voliéru obývají i marabu afričtí 

(Leptoptilos crumeniferus) a jeřábi královští (Balearica regulorum gibbericeps), 

kteří se již v plzeňské zoo rozmnožili. Jeřába královského lze snadno 

identifikovat podle jeho zlaté chocholky a schopnosti sedat a nocovat ve 

větvích stromů, kterou mají jako jediní z jeřábů díky vyvinutému dlouhému 

zadnímu prstu. Při hledání potravy často chodí poblíž velkých savců a loví 

hmyz vyrušený jejich pohyby. Zajímavé je, že při pelichání vypadávají jeřábům 

najednou všechny letky, takže nějakou dobu nemohou létat. U velkých druhů 

se to však stává jen jednou za dva roky. Pověstný je elegantní zásnubní tanec 

jeřábů, kterým zakládají celoživotní partnerství. 

Spolu se supy, nad nimiž může zvítězit, se marabu stará na africké savaně 

o likvidaci zbytků hostin velkých šelem, navštěvuje i smetiště a skládky. Při 

aktivním lovu je schopen ulovit obratlovce do velikosti plameňáka. Největší 

sousta, která polyká, mohou vážit až 1 kg. Supy, marabu, šakaly a hyeny 

můžeme označit jako „zdravotní policii savany“. Sup kapucín (Necrosyrtes monachus)
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Madagaskar

Madagaskarský pavilon z roku 2007 je jediný svého druhu v ČR. V přízemí se nachází prodejna U lemura. Je také 

domovem lemurů kata (Lemur catta), kteří se za teplého počasí prohánějí na přilehlém ostrově, kde je můžete navštívit. 

Z dalších lemurů obývají pavilon tři formy lemura vari (Varecia), který je největším z čeledi lemurovitých. Černobílá forma 

obývá pralesy ve východní části Madagaskaru, červenohnědá žije v pralesích poloostrova Masoala. Když budete mít štěstí, 

uslyšíte, jakými chraplavými a štěkavými zvuky se lemuři dorozumívají. V expozici žije také lemur rudočelý (Eulemur 

rufifrons) a rudobřichý (Eulemur rubriventer). Zákulisí obývají unikátní lemuři rákosoví (Hapalemur alaotrensis). V noční 

části pavilonu uvidí návštěvníci poloopice maki trpasličího, Goodmanova a tlustoocasého. Kurátor malých savců plzeňské 

zoo Tomáš Peš pro ně vede Evropské plemenné knihy (ESB). Dále zde žije zástupce letounů – vzácný kaloň zlatý 

Lemur límcový (Eulemur collaris)

Madagaskar

Sahamalaza

(Pteropus rodricensis) z ostrova Rodri guez nebo ohrožený 

křeček skákavý (Hypogeomys anti mena). Šelmy reprezentují 

galídie tenkopruhé (Mungotictis d. decemlineata), za půj-

čené madagaskarskou vládou jen třem evropským zoo 

a galídie proužkované (Galidia ele gans) nebo fosa 

(Cryptoprocta ferox). Nechybějí hmyzožraví endemité 

Madagaskaru: bodlín Telfairův, bezocasý a jež kovitý. Ptáky 

zastupují papoušci vasa a křepelky madagas karské. Velice 

zajímavé vyslance mají v pavilonu plazi. Ať již želvu 

paprsčitou a pavoučí, několik druhů leguánů, gekony 

a felzumy či ještěrkovce. V noční části žijí i dva druhy 

madagaskarských hroznýšů – hroznýš Dumerilův (Acranto

phis dumerili) a hroznýš psohlavý (Sanzinia madagasca

riensis). V akváriu žije několik druhů endemických rybek.

Koncem 80. let založily zoo Mulhouse, Köln, Saarbrücken 

a Univerzita ve Strasbourgu konsorcium pro výzkum 

a ochranu lemurů. To se pak rozrostlo v AEECL – Association 

Européene pour l´Etude et la Conservation des Lémuriens 

které má dnes přes 20 členů. Jedním z nich je od roku 

2008 i Zoo a BZ Plzeň. Hlavním úkolem tohoto společen-

ství je ochrana kriticky ohroženého lemura Sclaterova pří-

mo na poloostrově Sahamalaza, na severozápadě Mada-

gaskaru. Největším úspěchem asociace je vyhlášení bio-

sférické rezervace Sahamalaza – Iles Radama. Zoologické 

zahrady podporují jak výzkumné projekty in-situ (v místě 

výskytu), tak zároveň vytvořily záchranné chovné programy 

ex-situ (v lidské péči) pro tři druhy lemurů: Sclaterova, 

rudobřichého a korunkatého.
Osvěta v Sahamalaze

Bodlín bezocasý (Tenrec ecaudatus)
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Tajemný svět Afriky
Starý pavilon šelem získal svoji 

současnou podobu v roce 2001. Má 

nyní denní a noční část, která je nej-

rozsáhlejším tzv. noktuáriem v ČR. 

Větší část pavilonu je domovem afric-

kých savců se soumračnou nebo 

noční aktivitou. Naleznete zde zá-

stupce šelem, hlodavců, letounů, da-

manů, primátů či hmyzožravců. Šakal 

čabrakový (Canis mesomelas) je 

v již ní Africe nemilosrdně pronásle-

dován, protože působí farmářům vel-

ké škody na jehňatech. Jeho přiroze-

nou potravou jsou však mršiny 

a hmyz,rovněž loví hlodavce a malé 

antilopy. Při hledání úkrytu občas ob-

sazuje opuštěná termitiště. Pes ušatý 

(Otocyon megalotis virgatus) je ná-

padný svými velkými ušními boltci. 

Protože může mít v horní i dolní po-

lovině čelisti až čtyři stoličky, je s cel-

kovým počtem 48 zubů jedním 

z „nejozubenějších“ placentálních 

savců. Man gusta liščí (Cynictis peni

cillata) obývá bezlesou krajinu. Žije 

v koloniích o počtu 8–50 jedinců. 

Pavilon osí dlilo několik pozoruhod-

ných promykovitých a kunovitých še-

lem – mangusta tmavá, ženetka sa-

vanová – v obou případech jediné 

chovy v ČR, promyka červená, man-

gusta drobná a tchořík skvrnitý. 

Lev berberský (Panthera leo leo)

Tajemný svět Afriky
Nejimpozantnějším obyvatelem celého pavilonu je bezesporu lev berberský (Panthera leo leo), poddruh který přežil 

jen díky soukromému chovu marockých králů. Ojedinělým jevem u kočkovitých šelem je výrazná pohlavní dvojtvárnost, 

tzv. dimorfizmus. Tento rozdíl mezi pohlavími souvisí s tím, že lvi jsou jediné kočkovité šelmy žijící společensky. Zajímavé 

je, že v čele smečky stojí nejvýše postavená lvice, samci se dokonce často neúčastní ani lovu, ale vždy mají právo 

„prvního sousta“. Žijí zde například obyvatelé východoafrického lesa, poloopice komby Garnettovy (Otolemur garnetti), 

damani stromoví (Dendrohyrax arboreus) či krysy velké (Cricetomys emini). Expozici západoafrického pralesa obývá 

skupina kaloňů plavých (Eidolon helvum) a komby senegalské (Galago senegalensis), které se díky ploškám zrohova-

tělé kůže na koncích prstů udrží i na kluzkém povrchu. Na rozdíl od ostatních komb mají řidčeji osrstěný ocas, který při 

skocích dlouhých až 10 m používají jako kormidlo. Za noc naběhají až 2 km. Spolu s kombami senegalskými obývají ex-

pozici osináci afričtí (Atherurus africanus), vývojově primitivnější příbuzní dikobrazů. Dobře plavou a šplhají. Kaloni

plaví (Eidolon helvum) z řádu letouni jsou nejhojnějším africkým druhem kaloňů. Jejich kolonie mohou mít až milion 

jedinců a stěhují se na vzdálenost až 2000 km. Největší expozici obývají pozoruhodní noháči východoafričtí (Pedetes 

surdaster). V řadě menších prosklených expozic se můžete seznámit s představiteli různých biotopů z řádu hlodavců, 

včetně jejich predátora, zmije gabunské (Bitis gabonica). Pouštní biotopy zastupují tarbíci velcí (Jaculus orientalis), pís-

komilové veverkoocasí (Sekeetamys calurus) a několik druhů bodlinatek rodu Acomys. Všimněte si tmavé formy bodli-

natky nilské (Acomys cahirinus cahirinus) původem z Káhiry. Vyvinula se v městském nečistém prostředí, kde by její 

světlá písková barva původního poddruhu vystavovaného ve vedlejší expozici byla příliš nápadná. Celý pavilon je věno-

ván památce ing. Josefa Vágnera, který se zasloužil o odchyt celé řady afrických druhů zvířat, zejména kopytníků a jejich 

dovoz do Evropy.

Noháč východoafrický (Pedetes surdaster)
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Sukulentní skleník

Aloe (Aloe tenuior v. densiflora)

Expoziční skleník je specializován na sukulenty a plazy Afriky, Madagaskaru 

a Kanárských ostrovů. Byl otevřen v září 1993 jako první zoo-botanická expo zice. 

Na ploše 300 m2 může návštěvník spatřit kolem 1000 druhů rostlin. Mezi nejví-

ce zastoupené rody patří bezesporu rod Euphorbia a rod Aloe. Expoziční část je 

rozdělena do čtyř základních oblastí – Madagaskar, Kanárské ostrovy, jižní Afrika 

a jihozápadní Afrika. Vstupní, východní část je věnována suchému biotopu 

JZ Madagaskaru, tzv. trnitému buši. Typickou endemickou květenu zde předsta-

vují zástupci rodů Pachypodium, Didierea, Alluaudia, Kalanchoe, Euphorbia či 

Aloe. Sbírka je doplněna cibulovinami, travinami, keři a stromy. Dominantní stro-

movitou rostlinou je Moringa s krásnou stříbrošedou borkou nebo vzrostlá 

Uncarina, která v době květu září sírově žlutými květy. Zajímavostí jsou rovněž tři 

druhy „lahvových stromů“, baobabů. Střední část skleníku je osázena původní 

flórou Kanárských ostrovů. Zde je početně zastoupena především čeleď 

Crassulaceae (Aeonium, Greenovia) a rod Euphorbia. V záhonu podél severní 

zdi jsou zástupci rostlin ze suchých oblastí celé Afriky z čeledí Asclepiadaceae 

(Stapelia, Ceropegia), Euphorbiaceae, Geraniaceae (Pelargonium), Liliaceae 

(Gasteria, Haworthia), Aloaceae, Moraceae (Ficus, Dorstenia), Vitaceae (Cissus, 

Cyphostemma). V západní části skleníku jsou barevně rozlišené oblasti jihu – 

Kapsko (červenohnědý kámen) a jihozápadu Afriky – Namaqualand a Richtersveld 

(bílý kámen). Hlavními představiteli těchto oblastí jsou pachypodia, velké množ-

ství druhů rodu Euphorbia, zástupci čeledí Geraniaceae (Pelargonium, Sarco

caulon), Asteraceae (Senecio, Othonna), Crassulaceae (Crassula, Cotyledon, 

Kalanchoe, Tylecodon), Asclepiadaceae (Hoodia, Huernia, Tavaresia, Tricho

caulon), Aloaceae (Aloe) a Liliaceae (Haworthia). U jižní stěny se nalézají vitrí-

ny s choulostivými a chráněnými druhy rostlin. Expozice rostlin je doplněna 

ukázkou plazů z těchto oblastí. Madagaskar zastupují jedovaté užovky 

(Lioheterodon madagascariensis), které se v Plzni množí. Jižní Afriku reprezen-

tují kruhochvosti (Cordylus) a gekoni rodů Pachydactylus a Chondrodactylus. 

V severní Africe se vyskytují ohrožené želvy egyptské (Pseudotestudo klein

manni). Velkým chovatelským úspěchem plzeňské zoo je jejich opakované roz-

množení. Ve vstupu do skleníku můžete shlédnout expozici JZ USA. Ta nava zuje 

na expozice rostlin na jižním svahu pod skleníkem, kde vedle sebe rostou v let-

ním období rostliny jižní Afriky a jihozápadu USA.

Rostliny hor jižní Afriky

V Africe rostou druhy, které jsou svým vzhledem velmi podobné rostlinám pocházejícím z pouští a polopouští Severní 

Ameriky, pěstovaným na ve vedlejší expozici. Jevu, kdy rostliny různých systematických skupin se podobně přizpůsobily 

podobným životním podmínkám, říkáme konvergence. Mezi takové dvojice patří např. Aloe (Afrika) a Agave (Amerika) 

nebo sukulentní pryšec rodu Euphorbia (Afrika) a kaktus (Amerika). V této expozici představujeme otužilé africké rost-

liny vysokých poloh Dračích hor a Lesotha.

Delosperma (Delosperma cf. cooperi)
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Ostrovní giganti

Expozici, která v roce 1999 nahradila šest původních klecí pro opice, obývá nyní skupina mladých želv obrovských 

(Dipsochelys dussumieri) ze souostroví Aldabra v Indickém oceánu. Naděje dožití tohoto giganta je více než 120 let, v do-

spělosti váží i 300 kg. Naše skupina je největší v ČR a bez problému s ní žije chovná rodina lemura kata (Lemur catta). 

Želva obrovská bývá zaměňována se želvou sloní, která pochází ze souostroví Galapágy v Tichém oceánu.

Želva obrovská (Dipsochelys dussumieri)

Rovníková Afrika
Dominantou Tropického pavilonu 

Z, původně jediného přístupného ob-

jektu v zoo, je skupina šimpanzů 

učenlivých (Pan troglodytes), obýva-

jících prostorný přírodní výběh a při-

lehlou ubikaci. Šimpanzi jsou člověku 

ze všech tvorů vývojově nejbližší, 

mají s námi společných 98,4 % genů. 

Jsou schopni si vyrábět i primitivní 

nástroje a používat je. Kromě ovoce, 

listí, výhonků a ořechů si pochutnají 

i na mase. Mají bohatý repertoár do-

rozumívání, po člověku ze všech pri-

mátů nejbohatší. Samec Tonda 

(1964–1984) patřil k prvním masko-

tům plzeňské zoo. První mládě bylo 

odchováno v roce 2003.

Rozsáhlá expozice vedle občerst-

vení je věnována oblasti subsaharské 

Afriky. Najdete v ní třetí největší su-

chozemskou želvu světa, želvu ostru-

hatou (Centrochelys sulcata), která 

se v naší zoo pravidelně množí a mlá-

ďata již počítáme na stovky. Dorůstá 

až 1 m délky a může vážit i 100 kg. 

Expozici doplňuje několik druhů sno-

vačů (Ploceus), kteří jsou příbuzní 

vrabců. Některé druhy stavějí po ge-

nerace obrovitá hnízda, která splétají 

z rostlinných vláken a stébel. Tato 

hnízda jsou zavěšena na větvích a je-

jich hmotnost je někdy taková, že 

mohou dotyčný strom vyvrátit. Šimpanz učenlivý (Pan troglodytes)



22 23

Rostliny Středomoří

Oblast Mediteránu se v relativně krátké době velmi změnila. Asi před osmi tisíci lety bylo celé Středozemí pokryto pře-

vážně dubovými a borovými lesy. Po kračující rozvoj lidské činnosti však přivodil skoro úplné vymýcení lesa, polo pouštní 

vegetace se šířila na holá otevřená místa a poušť se rozšiřovala ze svých původních oblastí. Původní háje se degrado valy 

na křovité porosty zvané macchie a garigue. I dnes jsou tyto křovinaté porosty velmi bohaté na živočišné i rostlinné dru-

hy. Roste zde i nejedno koření či bylinka. Všem známá koření levandule, rozmarýn, šalvěj lékařská, majoránka, dobro-

mysl, anýz, saturejka jsou zde domovem stejně jako léčivá meduňka, jablečník či měsíček lékářský.

Korálový útes
jihovýchodní Asie

Součástí tropického pavilonu je expozice korálového útesu, kde dominuje populární korálová rybka klaun očkatý 

(Amphiprion ocellaris), známá z filmu Hledá se Nemo. Samostatný prostor obývá nádherná jedovatá ryba perutýn

ohnivý (Pterois volitans). Jde o známého teritoriálního samotářského živočicha, agresivní jsou hlavně samci perutýnů. 

Akvária doplňují například rybky bodlokové, sasanky a koráli.

Bodlok žlutý (Zebrasoma flavescenc)Levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia)
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Asijské pralesy

Na dovádění nosorožce ve velkém jezeře dohlížejí dva druhy asijských primátů. Gibon bělolící (Nomascus leucogenys) 

je obyvatelem tropických pralesů. V korunách stromů se pohybuje tzv. brachiací. Překlad latinského názvu jednoho 

z rodu gibonů – Hylobates – znamená stromový chodec. Giboni se přehoupávají na svých dlouhých rukou švihem ze 

stromu na strom. Skoky dlouhé 9 m jsou pro ně hračkou. Podle některých odborníků patří do čeledi lidoopovití. 

Navazuje expozice jednoho z nejohroženějších makaků – makaků lvích (Macaca silenus) zvaných též wanderu. V jiho-

západní Indii žije posledních necelých 4 000 jedinců, na čemž nese vinu úbytek lesů i menší rozmnožovací schopnost. 

V plzeňské zoo jsme zaznamenali odchovy ve 2. generaci i zajímavý věkový rekord samce Huberta – 31 let. Sousední 

vyhlídkový altán v podobném stylu umožňuje posezení a výhled na nosorožce a makaky.

Makak lví (Macaca silenus)

Lesy Indie

Celkem čtyři voliéry klasického šestibokého stylu plzeňské zoo přinášejí při cestě kolem expozic velbloudů a gazel ze-

jména asijské zástupce řádů hrabavých, měkkozobých a pěvců, ale také malé savce. Drobné pisily čáponohé (Himantopus 

himantopus) se staly 1 000. adoptovaným zvířetem v historii plzeňské zoo. Je zde možno pozorovat i kura bankivského 

(Gallus gallus), který je obecně považován za předka kura domácího. Je u něj typická pohlavní dvojtvárnost, samci a sa-

mice se vzhledem výrazně odlišují. Dále kura cejlonského (Gallus lafayetti) nebo barevně zajímavého špačka pagodo-

vého a růžového.

Špaček pagodový (Temenuchus pagodarum)
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Indické pláně

Dominantním druhem celé zoo je od roku 2010 chovaný nosorožec indický (Rhinoceros unicornis), nazývaný rovněž 

pancéřový. V ČR je v současnosti chovaný pouze v Plzni. Tento vzácný savec obývá zejména národní parky a rezervace 

Indie, Nepálu a Bhútánu v počtu kolem 2 500 jedinců. Stejné výběhy sdílí rovněž stádo nilgau pestrých (Boselaphus tra

gocamelus) a antilop jeleních (Antilope cervicapra) obývájících suché travnaté pláně s křovinami a světlé lesy Přední 

Indie a jelenů timorských (Cervus timorensis). U nilgau jsou samice hnědé, samci šedí až modrošedí. Od roku 2002

chová a množí plzeňská zoo, jako jediná v ČR, jelena timorského, který je nazýván i sambar ostrovní. Nové vyhlídky z te-

rasy pod expozicí irbisů umožňují pohledy jak na jeřáby Antigoniny (Grus antigone), nejvyšší létající ptáky světa, tak je-

řáby panenské (Anthropoides virgo) a další krátkokřídlé a vrubozobé asijské ptáky, jako je husa labutí a indická.

Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)

Ohrožené Filipíny

V pavilonu nosorožců se můžeme setkat s ptačími zástupci indoaustralské oblasti. Žijí zde holubi dvoubarví (Ducula 

bicolor), nikobarští (Caloenas nicobarica) i holub korunáč (Goura cristata). Expozici v noční části mají dva druhy vzácných 

filipínských hlodavců – krysy obláčkové (Phloeomys pallidus) a krysy filipínské (Phloeomys cumingi). Společnost jim dělá 

i dikobraz filipínský (Hystrix pumila), který v evropských zoo jinak není vůbec zastoupen. Raritou je také kančil černý 

(Tragulus nigricans) z ostrova Balabac, jehož chov se teprve v evropských zoo začíná rozvíjet. Pavilonek s pandou 

červenou obývají ovíječi filipínští (Paradoxurus hermaphroditus philippinensis), noční šelmy. Poprvé se v Plzni rozmnožili 

roku 2010. S ptačími druhy Filipín se můžete seznámit i ve voliéře v přední části zoo u plameňáků. Zde dominují čápi 

bělokrcí (Ciconia episcopus), volavky červené (Ardea purpurea manilensis) a ibisi černokrcí (Threskiornis melanocephalus).

Dikobraz filipínský (Hystrix pumila)
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Talarak

Cikananga
Cikananga Wildlife Center je nevládní a nezisková orga-

nizace pro ochranu indonéské fauny na ostrově Jáva. 

Hlavní náplní činnosti centra je péče o raněná a zabavená 

volně žijící zvířata, ale především ochrana kriticky ohrože-

ných druhů zvířat, snaha o jejich reprodukci a následnou 

reintrodukci. 

Konkrétní pomoc této stanici zajistil v průběhu tříměsíč-

ního pobytu ošetřovatel ZOO a BZ Aleš Zíka. Pracoval na 

programu záchrany kriticky ohrožených ptačích druhů, a to 

špačků černokřídlých (Sturnus melanopterus), sojkovců 

dvoubarvých (Garrulax bicolor) a sojkovců zrcadlových 

(Garrulax mitratus).

Aleš Zíka (uprostřed) při transportu krokodýla Tomistoma schlegelii

Zoborožec Waldenův (Aceros waldeni)

Plzeňská zoo se připojila ke snaze záchranářských organiza-

cí na ochranu Filipín. Od roku 2004 se členstvím v ZGAP – 

Zoologische Gesellschaft für Arten – und Populationschutz po-

dílí na ochraně ohrožených ptáků na ostrovech Panay a Ne-
gros. Ve stanici Mari-it pro holuby negroské, výry filipínské 

a zoborožce Waldenovy pracoval i náš bývalý ošetřovatel Pavel 

Hospodářský, který u těchto druhů docílil světových prvood-

chovů. Přispíváme jak na provoz stanic, tak na reintrodukci.

Od roku 2008 se plzeňská zoo snaží ve spolupráci s o.s. 

Faunus a Zoo Liberec podporovat nové Záchranné centrum 

a nadaci Talarak na ostrově Negros poblíž města Kabankalan. 

V současnosti je zde na 65 druhů převážně endemických 

a ohrožených živočichů. Někteří jedinci jsou připravováni 

k reintrodukci.

Ostrovy jihovýchodní Asie

Varan komodský (Varanus komodoensis)

Expozici v tropickém pavilonu obývá klenot naší zoo – varan komodský (Varanus komodoensis). Komodský drak je 

nejmohutnějším v současné době žijícím ještěrem. Váží až 250 kg a výjimečně dokáže ulovit kořist až 15x těžší než je 

on sám. Na krátkou vzdálenost dokáže vyvinout rychlost až 18 km/hod. Plzeňská zoo jej začala chovat v roce 1997 

jako první ve střední Evropě. Původní dospělý pár z Indonésie nahradila dvojice mladých zvířat z pražské zoo.

Zadní část pavilonu obývají rovněž vzácní krokodýli siamští (Crocodylus siamensis). Expozici mohou doplňovat asij-

ské želvy, ptáci nebo několik druhů ryb. 

Menším pohyblivým savcem, který zamotal systematikům hlavu, je tana severní (Tupaia belangeri). Ačkoliv vzhledem 

připomínají trochu rejsky nebo veverky, jsou jihoasijské tany příbuzné opicím – primátům. Nyní však již mají pro své od-

lišnosti vyčleněný vlastní řád. Obývají tropické, vlhké pralesy, rádi se zdržují jak na zemi, tak na stromech. Živí se různý-

mi tropickými plody, bezobratlými a drobnými obratlovci. Mláďata tan dospívají rychle, ve třech měsících jsou již velká 

jako rodiče a o měsíc později jsou plně dospělá a připravena se rozmnožovat.

Krajta tygrovitá (Python molurus) je třetí nejmohutnější had světa, velcí jedinci dokáží ulovit i dospělého levharta. 

Krajta dokonale pečuje o svá vejce, brání je, vlhčí a ohřívá je tělem vyhřátým na slunci nebo i záchvěvy svalů. V někte-

rých oblastech Vietnamu jsou krajty chovány na farmách pro maso. Expozici v roce 2011 doplnila pětimetrová krajta 

mřížkovaná (Python reticulatus), představitelka nejdelšího známého druhu hada. 
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Flóra Kavkazu

Jehličnany se na Kavkaze prosazují až v nadmořských výškách od 1 600 m do 2 300 m. Typické jsou smrkovojedlové 

lesy s endemity jedlí kavkazskou (Abies nordmanniana) a smrkem východním (Picea orientalis). Nad horní hranicí se 

vyskytují porosty pěnišníku kavkazského (Rhododendron caucasicum) a bříz.

Nádherné alpínské louky jsou velmi druhově bohaté, s nepřeberným množstvím květů sytě modrých hořců, orlíčků, 

straček a omějů, žlutých lilií, třezalek a pryskyřníků, fialových kakostů a čistců a mnoha dalších. Tato společenstva ros-

tou až do nadmořských výšek 3 000 m.

Pěnišník černomořský (Rhododendron ponticum)

Hyrkánský les

Hyrkánský les se nachází v JV části Ázerbajdžánu v pohoří Tallish a v Íránu v pohoří Elburs ve výšce od 200 do 1 200 m. 

Lesy rostou na příkrých svazích skal sopečného původu z období starších třetihor. Klima hyrkánského lesa je mírně kon-

tinentální. Dominantními druhy jsou dub kaštanolistý (Quercus castaneifolia) a parrotie perská (Parrotia persica). Z dů-

vodu malého lokálního zalednění ve čtvrtohorách je v těchto lesích velké množství třetihorních reliktů, které ještě více 

zvyšují hodnotu tohoto unikátního biotopu.

Parrotie perská (Parrotia persica)
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Lesy Balkánu
Na Balkánském poloostrově je po-

dobná vegetační stupňovitost jako na 

našem území. Jednotlivé stupně mají 

většinu hlavních rodů dřevin shodné, 

ale s daleko větším počtem druhů. 

Místo našich dvou druhů dubů běž-

ných v Čechách, jich zde roste téměř 

desítka. Doubravy zde střídají zonálně 

se vyskytující stepi. Výše rostou 

bučiny a jedlobukové porosty.

Na jedlobučiny navazují zachovalé 

porosty borových lesů s třetihorními 

relikty borovicí rumelskou (Pinus 

peuce) a borovicí Heldreichovou 

(P. heldreichii). Nad hranicí lesa pak 

roste už jen borovice kleč (Pinus 

mugo). Z Bosny a Hercegoviny po-

chází další relikt a zároveň endemit 

smrk Pančičův (Picea omorika).

Smrk Pančičův (Picea omorika)

Mongolská step

Gazela džejran (Gazella subgutturosa)

Ve společném výběhu se stájí ve 

tvaru mongolské jurty žijí tři druhy 

kopytníků. Jde o turkmenského di-

vokého osla kulana (Equus hemio

nus kulan). V rámci evropského zá-

chranného programu jej chovají při-

bližně tři desítky evropských zoo. Je 

jedním ze čtyř dosud žijících regio-

nálních poddruhů asijského divoké-

ho poloosla. U jeho vědeckého po-

pisu v roce 1967 stál i český zoolog 

Vratislav Mazák. Další obyvatelé to-

hoto pavilonu se do ČR díky plzeň-

ské zoo vra cejí po mnohaleté pře-

stávce. Jsou to gazely perské, neboli 

džejran (Gazella subgutturosa). 

Oby vatelem nehostinných náhor-

ních stepí a polopouští, zasahujících 

až do výšek 1 500–2 000 m n. m. je 

velbloud dvouhrbý (Camelus ferus 

bactrianus), nazývaný rovněž dra-

bař. Velbloud je velmi přizpůsobivé 

zvíře, protože teploty v těchto konči-

nách se pohybují v rozsahu od 

–25 °C do +50 °C. Divoký velbloud 

žije již pouze ve dvou malých popu-

lacích, naproti tomu domestikovaný 

velbloud je, jako dopravní prostře-

dek, hojný. V plzeňské zoologické 

zahradě se množí od roku 1997, 

prvním mládětem byla populární sa-

mice Josefína.
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Středoasijská skalní step

Tulipán (Tulipa kolpakowskiana)

Lesy západní Číny

Horské hřebeny ubíhající po polednících od severu k jihu umožnily návrat obrovského množství druhů rostlin z jihu 

po ústupu ledovců v poslední době poledové. Vysoká výška horských hřebenů však izoluje jednotlivá údolí, a tak do chází 

k dalšímu vzniků druhů (speciaci). Pěnišníky, javory, bambusy, jedle jsou jen jedněmi z rodů bohatých na druhy.

Pěnišník hroznatý (Rhododendron racemosum)

Jedním z výrazných rysů Eurasie je 

rozsáhlé pásmo stepí a lesostepí, 

které se táhne středem kontinentu 

a rozprostírá se téměř nepřerušovaně 

od Maďarska do Mongolska a seve-

rovýchodní Číny. Ve stepi převažují 

trsnaté trávy jako kostřavy, smělky 

a zejména mnoho druhů kavylů, 

které svými mělkými kořeny upev ňují 

půdu. Velmi podstatný je jarní 

aspekt, kdy se celá step rozzáří pod 

záplavou květů různých druhů cibu-

lovin (tulipány, krokusy, česneky, 

modřence).
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Hory Asie
V rámci Evropského záchranného programu se plzeňská zoo se stala no-

vým chovatelem pandy červené (Ailurus fulgens), první pandou je v roce 

2010 devítiletý sameček, který přicestoval z vídeňské zoologické zahrady 

v Schönbrunnu. Pandu červenou chová kolem 100 evropských zoo. Představuje 

samostatnou čeleď z příbuzenstva šelem medvědovitých a medvídkovitých. 

Na rozdíl od pandy velké není potravně převážně orientována na bambus, což 

usnadňuje její chovatelskou dostupnost. 

Rozsáhlou skalnatou expozici obývá od roku 2004 irbis horský (Uncia

uncia). Irbis je známý i pod jménem levhart sněžný. Tato samotářská, plachá, 

vysoce specializovaná šelma má nejmenší areál z velkých koček. Charakteristické 

jsou pro něj dlouhé zadní končetiny, které souvisí s jeho mimořádnou schop-

ností ke skákání (dokáže skočit až 15 m). Neobyčejná je také délka ocasu. 

Úbytek přirozeného prostředí a lov pro kožešinu jej přivedl na práh vyhubení. 

Prvoodchov zaznamenala plzeňská zoo v roce 2008.

Sousední voliéru z přelomu 20. a 21. století obsadil levhart čínský 

(Panthera pardus japonensis). Obývá východní a střední Čínu a jižní části se-

verní Číny. Je jedním z více než 20 poddruhů elegantní kočkovité šelmy lev-

harta skvrnitého, které obsadily různé biomy, savany i lesy, polopouště, hory 

i stepi v palearktické, etiopské i indomalajské oblasti. Levhart člověka vždy fas-

cinoval, o čemž svědčí i velké množství synonym pro jeho označení – leopard, 

pardál, panter i zobecněné jméno bagýra, používané pro černou (melanistic-

kou) formu. Levhart čínský je kriticky ohroženým poddruhem. V roce 2011 

jsme dosáhli prvního odchovu.

Levhart sněžný (Uncia uncia)

Asijští kopytníci 

 Pod terasami statku Lüftnerka mají svůj přírodní výběh vzácní kamzíci goralové tmaví (Nemorhaedus goral 

arnouxianus). Ti žijí v nepřístupných horách ve vysoko položených skalnatých roklích. Vystupují až do výšek 4 000 m n. m. 

Samci v říji při soubojích vydávají kašlavé a syčivé zvuky. V plzeňské zoo se daří odchovy. Jejich sousedem je v ČR 

ojedinělý drobný příbuzný jelenů kabar pižmový (Moschus moschiferus). Mezi jeho četné zajímavosti patří i chybějící 

paroží. Do obou výběhů je zajímavý výhled rovněž shora od expozice Česká řeka. Mezi expozicí nosálů a výběhem 

pampy najdete dočasnou expozici jelínka z jihovýchodní Číny, muntžaka malého (Muntjacus reevesi reevesi), který se 

v naší zoo velmi úspěšně rozmnožuje. Samci mají malé jednoduché parůžky dlouhé jen 6–8 cm. Ve 20. století byl 

úspěšně vysazen mimo jiné ve Velké Británii.

Goral tmavý (Nemorhaedus goral arnouxianus)
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Horské lesy Himálají 
Poloha horského masívu Himálají 

od západu k východu spolu z jeho vy-

sokou nadmořskou výškou způsobily 

vznik široké škály klimaticky podmí-

něných rostlinných společenstev, od 

polopouštních řídkých lesů Pakistánu 

až po jak houba nasáté, mechem 

obalené pěnišníkové lesy Bhútánu.

Na křovinné, světlomilné druhy ta-

volníků (Spiraea), dřišťálů (Berberis),

růží (Rosa), a především skalníků 

(Cotoneaster) jsou bohaté polohy 

nad horní hranicí lesa v Himálajích. 

Hranice lesa závisí nejen na klimatic-

kých podmínkách, ale stále více i na 

činnosti člověka, který mnohé oblasti 

odlesnil a pastvou zde udržuje níz-

kou vegetaci.

Dřišťál (Berberis koehneana)

Himálajské prameniště
Údolí ve vysokých polohách 

Himálají skrývají prameny jedněch 

z největších řek světa. Okolí pramenů 

je podmáčené a půdy jsou kyselé, vy-

mývané častými srážkami. Tato sta-

noviště jsou domovem mnoha druhů 

prvosenek rodu Primula. Některé 

z nich rostou přímo v potůčcích či na 

jejich březích.

Prvosenka (Primula rosea)
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Ptáci severských
jehličnatých lesů

Ptačí srub s expozicí asijského jehličnatého lesa je první v Zoo Plzeň 

návštěv nicky přístupnou expozicí ptáků. Tento biotop přináší ptákům dosta-

tek hmyzu, semen, plodů a pupenů. Obývají jej zejména palearktičtí pěvci, 

z nichž někteří opakovaně zahnízdili. Potkáte zde zvonka zeleného (Carduelis 

chloris chloris), hýla dlouhoocasého (Uragus sibiricus sibiricus), křivku bělo-

křídlou (Loxia leucoptera), čížka lesního (Carduelis spinus), dlaska tlusto-

zobého (Coccothraustes coccothraustes) či brkoslava severního (Bombycilla 

garrulus). Zajímavostí brkoslava jsou jeho nároky při založení rodiny. Hnízdí 

totiž pouze za dlouhých polárních dní. Celé léto se srubem rovněž ozývá 

velmi známý hlas hrdličky divoké (Streptopelia t. turtur).

Menší druhy živočichů palearktické oblasti zastupují představitelé diko-

brazů – dikobrazi běloocasí (Hystrix leucura hirsutirostris) nebo orli vo laví 

(Aquila clanga) v sousedních expozicích. Dikobraz je velkým zástupcem 

řádu hlodavci. Je to živočich s převážně noční aktivitou, ale v plzeňské zoo 

jej často potkáte i při vyhřívání na odpoledním sluníčku nebo při okusová-

ní větví či zeleniny. Známá je dikobrazí obrana, kdy naježeni prudce bod-

nou do útočícího zvířete, často zmiňované vystřelování bodlin nebylo pro-

kázáno. Uvolnění bodlin, které nemá v kůži silně upevněné, napomáhají 

i drobné háčky, kterými jsou zakončeny.

Křivka obecná (Loxia curvirostra)

Smil písečný

Váté písky

Plzeňská zahrada se zapojila do záchranného projek-

tu Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin Plzeňského 

kraje v ex-situ (v lidské péči). Cílem je posílení mizející 

populace jednotlivých druhů v přírodě. Jedním z nich je 

psamofyt (pískomilný druh), smil písečný (Helichrysum 

arenarium). V Plzeňském kraji téměř vymizel, až na pár 

lokalit nedaleko Hradce u Stoda. Vyskytuje se ve spole-

čenstvech suchých písčitých trávníků, na vátých píscích, 

skalnatých mezích či na okrajích lesů a cest. Na tuto rost-

linu je svým životním cyklem vázáno několik druhů mo-

nofágních motýlů. Zánikem rostlin mizí také jejich popu-

lace. Od roku 2010 se pokoušíme o rozmnožení smilu 

a dalších ohrožených druhů, se záměrem posílit popula-

ce v přírodě výsadbou semenáčků.

Váté písky vznikly díky činnosti větru koncem doby le-

dové. Drobné písečné částice do sebe ve vzduchu nará-

žejí, zaoblují se a vznikají tak buď plošné pokryvy písků 

a písečné přesypy. Většinou se nachází v územích s ne-

patrnými srážkami, a proto se kořeny rostlin rozprostíra-

jí do šířky, aby byly schopné čerpat vláhu z co nejširšího 

prostoru. Rostliny písčitých půd se nazývají psamofyty 

a díky klimatickým poměrům mají upraven i svůj vege-

tační cyklus. Naše písečné přesypy porůstají rostliny pů-

vodem z okolí Bzence na jižní Moravě.

Expozice květeny vátých písků

Žlutě kvetoucí smil písečný v záchranné kultuře 
(Helichrysum arenarium)
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Teplomilné rostliny
vápencových skal

Rostliny, které rostou na vápencích 

a dolomitech, se nazývají rostliny 

vápnomilné (kalcifilní). Jsou to rostli-

ny skal a sutí, kde je humus výluhy ze 

štěrku horniny neustále neutralizo-

ván a kde kořeny rostlin jsou v pří-

mém styku s horninou. Jedná se 

o druhově pestrá travinobylinná spo-

lečenstva, často na místech se silnou 

erozí, s déletrvajícími letními přísušky 

a velkým kolísáním teploty půdy: 

den – noc a zima – léto. Převahu tvo-

ří rostliny náročné na teplo a snáše-

jící sucho. Tato místa jsou často ne-

zastíněná a vyhovují proto světlomil-

ným rostlinám.

Rostliny v naší expozici pocházejí 

z Pavlovských vrchů a Bílých Karpat.

Kosatec nízký (Iris pumila)

Rašeliniště

Vřesoviště

Rašeliniště vznikla na přelomu poslední doby ledové 

a doby poledové (zhruba před 9 000–10 000 lety) na mís-

tech mělkých pánví. Existují tři typy rašelinišť: náhorní vr-

choviště sycené srážkami, údolní slatiniště s vysokou hladi-

nou podzemních vod a přechodové rašeliniště, které je sy-

ceno jak srážkami, tak i spodní vodou. Tento biotop je však 

výrazně poznamenán odvodňováním krajiny z minulých let 

a jen velmi pomalu se obnovuje. Výskyt v ČR: horské 

a podhorské oblasti.

Vřesoviště se primárně nacházejí na skalních hranách 

a výchozech živinami chudých hornin (břidlice, žula, pís-

kovec) ve všech výškových stupních. Druhotně vznikají 

po odlesnění na místech kyselých doubrav, bučin, borů 

a smrčin. Půdy jsou velmi chudé a rozpadem opadu 

z keříčků do chází k jejich okyselování. Při zastínění tato 

vegetace rychle ustupuje. Pro záchranu vřesovišť je 

nutné odstraňovat náletové dřeviny, pastva ovcí a vypa-

lování starých porostů.

Vřes obecný (Calluna vulgaris)

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
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Vodní a mokřadní rostliny

Obojživelníci v mokřadech
Jako součást této expozice vznikla roce 2008 v rámci 

kampaně Žáby bijí na poplach (Amphibian Ark) expozice 

obojživelníků žijících na území České republiky. Potkáte 

v ní například čolky obecné (Triturus vulgaris) a horské 

(T. alpestris), ropuchy obecné (Bufo bufo) či kuňky žluto-

břiché (Bombina variegata). Expozici doplňují naši sko kani 

a rosničky.

Ropucha zelená (Bufo viridis)

Kakost bahenní (Geranium palustre)

Vodní rostliny (hydrofyty) rostou většinou ve stojatých 

nebo pomalu tekoucích vodách a tomuto prostředí se při-

způsobily různým způsobem. Některé zůstávají trvale po-

nořené pod hladinou (stolístek klasnatý), jiné rozprostírají 

své listy na hladinu (leknín, rdest, okřehek). Mokřady se 

rozkládají v místech, kde po větší část roku zůstává vysoká 

hladina spodní vody, která někdy až splývá s povrchem ze-

mě. Jsou přirozeným a velmi stabilním ekosystémem, ve 

kterém se daří celé řadě živočichů. Bohužel především člo-

věk zasáhl nejcitelněji do těchto ekosystémů přeměnou 

krajiny melioracemi, vysoušením, těžbou rašeliny a regula-

cemi toků.

Evropské lesy

Medvěd hnědý (Ursus arctos arctos) se od ostatních medvědů odlišuje dlouhými drápy, huňatou srstí, protáhlejším 

čenichem a náznakem hrbu v kohoutku. Výběh našich medvědů brtníků z roku 1998 patří k největším v Evropě, takže 

je můžete pozorovat v přirozeném prostředí. V Čechách byl poslední medvěd zastřelen na Šumavě roku 1856. 

Zubr evropský (Bison bonasus) je bratrem severoamerického bizona. Na rozdíl od něj je typicky lesním turem, žijícím 

v listnatých a smíšených lesích s bohatým bylinným a keřovým patrem. V přírodě byl vyhuben, ale ze zvířat chovaných v lid-

ské péči se podařilo tento druh zachránit. Do výběhu k zubrům pouštíme i divoké osly kiangy (Equus kiang holdereri).

 Vlk (Canis lupus) je největší, nejrozšířenější a nejznámější psovitou šelmou. Vytváří téměř dvacet poddruhů lišících se 

vzrůstem, postavou, zbarvením a také obývaným prostředím. Vlk žije jak ve vyprahlých polopouštích, tak i v mrazivé tundře.

Medvěd hnědý (Ursus arctos arctos)
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Kyselý bor

Kyselá doubrava
Kyselá (acidofilní) doubrava představuje typické spole-

čenstvo chudých půd v nížinách a pahorkatinách střední 

Evropy. Dominují zde dub zimní s příměsí břízy, habru, bu-

ku, jeřábu, lípy srdčité či borovice. Původní rozšíření doub-

rav se kryje s neolitickým osídlením. Hlavní dřeviny, dub 

a lípa, byly pro Slovany posvátnými stromy a ani křesťanství 

tuto „ekologickou“ úctu nepřekrylo: poutní místa a obrázky 

svatých bývají dodnes na zmíněných stromech.

Dub letní (Quercus robur)

Vřesovec pleťový (Erica carnea)

Bory se vyvinuly na neúživných mělkých půdách. Pře-

vážně jde o zbytky většího rozšíření těchto lesů 

v preboreálu (před 8 000 lety), případně znovu podpořené 

druhotnými zásahy člověka, hlavně na píscích. Často 

zarůstají žulové a rulové skály nebo sutě z hrubších 

bloků. Flora i fauna borů má své specifické zástupce, ale 

cel kově je chudá.

Listnaté lesy
Dálného Východu

Své vlastní velké údolí mají tygři 

ussurijští (Panthera tigris altaica). 

Tygr ussurijský je největší dosud žijící 

kočkovitá šelma. Upouští se u něj od 

geograficky nepřesného staršího 

ozna čení tygr sibiřský. Podle paleon-

tologických nálezů se tygr jako druh 

objevil až v posledním milionu let ve 

východní Sibiři. Odtud se postupně 

šířil a vytvořil devět poddruhů, čili 

geo grafických ras, jejichž areály saha-

jí na západ až po Kaspické moře a na 

jih na indický subkontinent a dále až 

na Jávu a Bali. Tygr balijský, javánský 

a turanský je již vyhuben. Hlavní ko-

řistí samotářsky žijícího tygra jsou 

v celém jeho areálu zejména jeleni 

a prasata. V roce 2005 dosáhli v pl-

zeňské zoo populární tygři Mauglis 

a Tsamara odchovu dvou nádher-

ných potomků, tygřic pojmenova-

ných Berry a Bella. Další odchov se 

podařil v roce 2011. 

S rybami povodí řeky Ussuri, jako 

jsou např. jeseteři malí (Acipenser 

ruthenus) či amuři bílí je možné se 

seznámit v akváriu na spodní terase 

stylového občerstvení sibiřský srub.

Tygr ussurijský (Panthera tigris altaica)
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Statek z konce 19. století 
 Dalšími populárními obyvatelkami statku je prasnice přeštického prasete, která působí každoročně dětem radost roz-

tomilými selátky a potom klisny haflinga. Haflingové jsou nenáročné plemeno horských koní, pocházející z oblasti jiho-

rakouského Tyrolska. Jsou skromní, pracovití, otužilí a houževnatí. Používají se k tahu, jako soumaři a v poslední době 

jsou vyhledáváni pro svou klidnou povahu i k agroturistice. Zoo Plzeň je, jako jediná v ČR, členem Českého svazu cho-

vatelů haflingů.

 Dříve na půdách starých stodol často pobývaly sovy – i zde žije na půdě několik druhů sov. Je to sova pálená (Tyto 

alba), sýček obecný (Athene noctua) a výr velký (Bubo bubo). Sova pálená chytá kořist náhlým pádem k zemi, kde po 

uchopení rozdrtí kořisti lebku zobákem. Sýček obecný je dnes naší nejvzácnější sovou. Kromě půd lidských stavení 

hnízdívá ve vyvěšených ptačích budkách, v dutinách a někdy i na zemi mezi kořeny stromů. Mláďata obou druhů nabíd-

la plzeňská zoo pro reintrodukci na Severní Moravu. Výr velký loví hlavně savce do velikosti zajíce, ale také ptáky, ryby 

a jiné studenokrevné obratlovce. Na jídelníčku mívá káňata, jestřáby, kočky divoké, lišky a často i ježky. Hnízdívá na 

zemi v otevřené krajině nebo v lesnatých oblastech se skalními výstupy. V hlavní budově statku naleznete i stylovou sta-

ročeskou hospodu nebo podkrovní Environmentální centrum. To nabízí širokou paletu výukových programů jak v sále, 

tak v celém areálu ZOO a BZ.

Kovárna

Statek z konce 19. století 

Statek Lüftnerka

V palearktické části zoologické zahrady se nachází dvojice populárních expozic, které plzeňskou zoo od dalších tu-

zemských zoo výrazně odlišují. Je to viničný statek přelomu 19. a 20. století Lüftnerka a navazující Česká řeka. Rozsáhlejší, 

jižní budova statku, pochází z let 1844–45, hospodářský objekt vznikl již před rokem 1829. V tomto prostoru krajiny za 

Plzní se pěstovala vinná réva, chmel a chovaly ovce od hluboké minulosti. Neobvyklé jméno Lüftnerka získal komplex, 

který jednu dobu plnil i funkci školního statku, po svém zakladateli a zvelebiteli, statkáři Lüftnerovi. Plzeňská zoo jej re-

vitalizovala z dezolátního stavu v roce 2001. 

 Na statku se seznámíte s životem selské usedlosti na počátku 20. století, vystaveny jsou stroje a nástroje z této do-

by, jistě vás zaujme i kovárna, truhlárna, expozice chovu koní a souvisejícího zemědělského náčiní, nově dokonce i ex-

pozice bydlení (vybavený byt statkáře) s pohyblivým modelem venkova. Budete-li mít štěstí, zastihnete kováře přímo při 

práci. Na statku žije spousta domácích zvířat – králíci, holubi, slepice, kočky, koně haflingové, husy, kachny, kozy, ovce 

šumavky a české červenostrakaté krávy . Pokud jste přišli v období některé akce (velikonoce, masopust, advent), uvi díte 

i krojované postavy v činnosti. 

Mezi ojedinělá plemena domácích zvířat patří koza girgentánská. Pochází z provincie Agrigento na Sicílii, od níž 

se odvozuje i její jméno. Jde o odolné plemeno, které bylo převážně chováno pro produkci mléka, ale také masa. 

Na počátku 90. let stála před vyhubením. Díky svému neobvyklému vzhledu si ale naštěstí našla přátele v zoo-

logických zahradách. 
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Česká řeka

Dne 29. 9. 2008 byla otevřena expozice, nemající v tuzemsku obdoby. Formou naučné stezky přibližuje život typické čes-

ké řeky od prameniště až k ústí. Vzorem expozice je řeka Úhlava. V expozici mají návštěvníci možnost pozorovat ryby z nad-

hledu, podhledu i z očí do očí. Kromě ryb se setkají také s mihulemi, vydrami, užovkami, raky a dalšími živočichy žijícími ve 

vodě a u ní. Kouzlo rybníkářství a umu našich předků přinášejí čtyři sta let stará koryta z Velkého Přebudovského rybníka či 

Lnářska na jižním Plzeňsku, čapy a další exponáty. Česká řeka se skládá ze soustavy 10 nádrží a akvárií o celkovém objemu 

necelých 300 metrů krychlových vody. Začíná malým šumavským vodopádem. Akvária prvních tří stupňů (pstruhového, lipa-

nového a parmového) jsou spojena protékajícím potůčkem, čtvrté, obří akvárium – rybník představuje cejnové pásmo. Velkou 

pozornost veřejnosti na sebe poutají sumci obecní (Silurus glanis). Samec Drahoš nyní měří více než 150 cm a váží 27 kg.

Štika obecná (Esox lucius)

Královna našich vod 

Vydra říční (Lutra lutra) byla v plzeňské zoo chována poprvé a naposledy kolem roku 1936. Současná dvojice se jme-

nuje Pavel a Lucie a zařadila se v roce 2009 mezi hlavní hvězdy zahrady, zvláště při komentované prezentaci expozice. 

V roce 2010 zde přišlo na svět první mládě v historii českých zoo.

Vydry sice mají přirozené nepřátele, ale nejnebezpečnějším nepřítelem je člověk. Během 20. století byl v některých 

lokalitách jejího areálu rozšíření zaznamenán až drastický pokles volně žijících vyder díky jejich náchylnosti na vodu zne-

čištěnou jedovatými látkami. Neprospívá ji také ilegální lov pro vysoce ceněnou kožešinu a ztráta přirozeného prostře-

dí. V poslední době se v ČR nejčastěji objevuje zabití dopravními prostředky a úmyslná likvidace rybáři. V mnohých čás-

tech Evropy se však díky přísným záchranářským opatřením podařilo stav vydry říční znovu stabilizovat.

Vydra říční (Lutra lutra)
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Osada z doby železné
V severozápadním cípu zoo se set-

káme s replikou výšinného sídliště ze 

starší doby železné. Naši pravěkou 

ves nici tvoří tři stavby a navazuje na 

níže položené dioráma lovců mamu-

tů z doby magdalénia. 

Umístění stavby na plošinu výběž-

ku obklopeného prudšími svahy plně 

odpovídá místům, kde byly v různých 

obdobích pravěku budovány tzv. vý-

šinné osady s částečnou přírodní 

ochranou někdy i opevněné palisá-

dou. Pro rekonstrukci vesnice pos-

kytly archeologické výzkumy v západ-

ních Čechách nejbohatší prameny 

právě pro starší dobu železnou (do-

bu halštatskou – 7.–5. stol. př. n. l.). 

Známe na dvě desítky takových síd-

lišť roztroušených po celém kraji. Pro 

jejich stavbu bývalo využíváno dřevo 

a rostlinné materiály z bezprostřední-

ho okolí místa. Okolní příroda tak by-

la významně přeměněna a přizpůso-

bena potřebám člověka. 

Vesnice je od roku 2011 oživována 

tematickými akcemi v podání o.s. 

Oživená (pre)historie. V jejím sou-

sedství se nalézá výběh ovcí vřeso-

vištních. Toto plemeno ovce domácí 

bylo vyšlechtěno na německých vře-

sovištích pro to, aby spásalo suchá 

místa na vřesovištích. Poskytuje 

maso, mléko a vlnu.Kůlový dům

Asijská zahrada 
Botanická zahrada byla velkým snem plzeňských obyvatel již od počátku 

19. století. S náročnou úpravou části bývalé Kodetovy zahrady začal pan 

Miroslav Vaňousek koncem roku 1959 a již v roce 1961 byla botanická za-

hrada zpřístupněna veřejnosti. Pod Körnerovým dubem vznikla v červnu roku 

2004 jedinečná japonská zahrada Šówa-En. Je výsledkem spolupráce měst-

ské správy v Plzni a Japonské zahradní asociace. Hlavní zásluhu na vzniku za-

hrady má pan Eišin Harada, předseda asociace, umělec a filosof. Japonská za-

hrada je pojata jako převážně kamenná. Rostliny jsou pouze doprovodným 

prvkem celé kompozice. Zahrada vytvořená u mohutného dubu není rozsa-

hem velká, její výměra je asi 150 m2, je však plná nejrůznějších symbolů na-

vozujících japonské tradice a filozofii i vazbu na Plzeň.

Její vybudování přimělo pracovníky ZOO a BZ ke změně celého arboreta do 

podoby asijské zahrady. Postupně byla doplněna o pískovcové sochy a asij-

ské rostlinstvo. Etapa dokončená v roce 2009 přinesla do této zahrady i ptá-

ky, včetně symbolického živého jeřába. Asijská zahrada je dnes domovem 

mnoha druhů v přírodě ohrožených druhů rostlin i živočichů. Za všechny uve-

deme jen několik příkladů: bažant Edwardsův (Lophura edwardsi) z Vietnamu, 

považovaný až do roku 2006 za vyhynulého, kriticky ohrožený sojkovec mod-

rotemenný (Dryonastes courtoisi) ze střední Číny, ohrožení jeřáb bělošíjí 

(Grus vipio) či polák Baerův (Aythya baeri) ze severu Asie, brzy zjara růžově 

kvetoucí Abeliophyllum distichum rostoucí ještě před pár lety v posledních 

dvou exemplářích v Koreji, buk Fagus multinervis a javor Acer takesimense 

z posledních zbytků lesa na ostrově Ullung-do či na jediné hoře rostoucí še-

řík Syringa debelderorum.

Milovníkům ptáků udělá určitě radost pronikavé veselé volání hnědobílých 

sojkovců chocholatých (Garrulax leucolophus diardi) či pozorování desítek 

eurasijských pěvců, hrabavých či měkkozobých ptáků.

Asijskou zahradu zdobí socha útočícího mravence v nadživotní velikosti od 

německého sochaře Haralda Bäumlera z Ambergu. V roce 2010 otevřená 

etapa přináší do asijské zahrady nový živel – vodu. Jezírka s kapry nishikigoi 

(Cyprinus carpio), obecně nesprávně označovanými jako „koi kapři“, ukazují 

další výrazný rys východoasijské kultury a přírody. Návštěvníci mají možnost 

pozorovat rostliny a zvířata rovněž ze stylové lávky. Asijská zahrada
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Klenoty Eurasie 
Do lesoparku byly v roce 1999 od-

stěhovány některé starší voliéry ptá-

ků. Je zde sestavena především ob-

sáhlá kolekce poddruhů bažanta 

obecného (Phasianus colchicus), ne-

mající v evropských zoo obdoby. 

Můžete si zde prohlédnout například 

bažanta kolchidského (Phasianus c. 

colchicus), bažanta obojkového 

(Pha sianus c. torquatus) i bažanta 

kirgizského (Phasianus c. mongoli

cus). Tyto tři poddruhy byly postupně 

vypouštěny do naší přírody, kde se 

bažanti původně nevyskytovali; ča-

sem došlo k jejich prokřížení a vznikl 

tak plodný kříženec, který se nikde 

v původní domovině nevyskytuje. 

Najdete zde rovněž ořešníka kro-

pe natého či puštíka obecného (Strix 

aluco) a další ptáky naší přírody, me-

zi které patří i mizející druhy holub 

doupňák (Columba o. oenas), hrd-

lička divoká (Streptopelia t. turtur) 

nebo havran polní.

Sýkora azurová (Parus cyanus)

Tajemný luční král 
Chřástal polní (Crex crex) se v pl-

zeňském kraji dostal do kategorie 

silně ohrožených druhů zvířat. Proč? 

Původním hnízdním prostředím 

chřás tala polního byly zejména ní-

žinné i podhorské louky kolem řek 

a potoků. Dnes jsou to zejména se-

kundární travnaté porosty, často 

i s charakterem lučních monokul-

tur. Za posledních několik desítek 

let je zřejmý posun výskytu stále do 

vyšších nadmořských výšek z dů-

vodu likvidace hnízdišť v nižších po-

lohách intenzivním zemědělským 

hospodařením.

Účinná praktická ochrana druhu 

vyžaduje velmi dobrou znalost dru-

hu, zejména vývoj jeho populační 

čet nosti, hnízdní biologii, biotopovou 

preferenci, disturbanci na hnízdištích, 

či migrační aktivity. Od roku 2010 se 

plzeňská zahrada podílí také na jeho 

ochraně. Na chráněných půdních 

blocích v CHKO Český les, NP a CHKO 

Šumava a CHKO Slavkovský les spo-

lečně s odborníky zmíněných parků, 

Plzeňským krajem a ornitology z LBV 

Bayern pravidelně probíhá monito-

ring těchto „nočních aktivistů“. V roce 

2012 se započalo se satelitní teleme-

trií prostřednictvím fotovoltaických 

satelitních vysílačů.

Chřástal polní (Crex crex)
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Svět v podzemí
Expozice, vybudovaná v letech 

2007–2012 vznikla přestavbou ně-

mecké pevnosti – velení protiletecké 

obrany Plzně za 2. světové války. Nyní 

představuje zvířata z různých částí svě-

ta, žijící bez přítomnosti denního svět-

la. Setkáme se se zástupci fauny ČR, 

ale také přírodou Středomoří či ostro-

vů v Karibiku. Upomíná rovněž na vý-

voj života od starohor po dnešek. 

Expozice Vám nabízí pohled nejen do 

hluboké historie tohoto místa, ale 

také současné představení podzem-

ních prostor, jako jsou štoly, jeskyně, 

sklepy, podzemní studny, hrobky, ka-

nály, podzemní řeky. Vstupní expozicí 

je malé muzeum o vzniku botanické 

zahrady a jejím zakladateli panu Miro-

slavu Vaňouskovi. Část muzea se věnu-

je druhé světové válce na Plzeň sku. 

Podzemní pevnost je situována do 

míst, kde se kdysi nacházely mo čály 

a tekoucí řeka. Místní nálezy dokladují, 

že kdysi zde létaly obří vážky, les byl pl-

ný stromových plavuní, kapradin a pře-

sliček. Celková délka štol je přibližně 

145 m a jejich objem je 442 m3. 

Na štoly navazuje 15 komor o celkové 

ploše 343 m2 a objemu 487 m3. 

V naší štole se zabydlel plch velký. 

Zdejší expozice jeskyní představuje 

krasovou jeskyni. K zimování ji využili 

netopýři rezaví a vrápenci malí. V pro-Jeskyně – první obydlí člověka

Svět v podzemí
tější pseudokrasové jeskyni, která 

vznikla zvětráváním, se kdysi propadl 

strop, doplatil na to jeskynní medvěd, 

který propadl vzniklým otvorem a ze-

mřel v pasti. Pronikající paprsek světla 

z puklin ve stěnách umožní růst ně-

kterým druhům rostlin a houbám také 

v podzemních prostorách. Nejčastěji 

se jedná o mechy a kapradiny. Ve stá-

lé tmě vydrží jen některé plísně či 

houby. Prostorné jeskyně skýtaly pra-

věkému člověku úkryt, možnost udr-

žování ohně i pocit bezpečí. O jejich 

osidlování svědčí bohaté nálezy ná-

strojů, zvířecích kostí, keramiky i vlast-

ních ostatků člověka.

Tak jako za války měla ústřední ko-

mora objektu značný význam, sloužila 

jako centrála inženýrských sítí a údrž-

by, také nyní našla důležité poslání. 

Slouží jako centrum pro rozmnožo-

vání ohrožených evropských druhů 

obojživelníků. V záchranných nádržích 

jsou chovány ohrožené ropušky ba-

leárské, čolci luristánští a další druhy.

Ve sklepeních skleníků byl objeven 

koník skleníkový a cvrček jeskynní. 

Stálá, nízká teplota a nedostatek svět-

la v hlubokých, podzemních studních 

vytvořily životní niku pro slepé živo-

čichy bez pigmentu. Zdejší studnu 

obývají nenápadné ryby, jeskynní tetry 

či gary drobnooké. Nejčastějším oby- Vampýr dlouhojazyčný (Glossophaga soricina)
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Svět v podzemí

Čolek luristánský (Neurergus kaiseri)

vatelem kanálů a stok na celém světě je bezpochyby potkan obecný. V útrobách hrobek dnes potkáme kromě mnoha bez-

obratlých živočichů a několika druhů hlodavců, především zástupce řádu letounů. Zdejší hrobku obývají kaloni egyptští 

a krysy obecné. Přítomnost mrtvoly v blízkosti prozrazují už smrtníci obecní a červotoči umrlčí. Jedním z obyvatelů podzem-

ních řek je i kriticky ohrožený čolek luristánský, zde také slepé ryby, tetry jeskynní. 

Západní Jamajka, část Kuby a Bahamy, jsou tvořeny zejména nízkými vápencovými plošinami s četnými krasovými je-

vy. V nejteplejších částech jeskyní tráví denní odpočinek plodožraví netopýři, v našem případě vampýři dlouhojazyční 

a listonosi krátkoocasí. V přírodě se do jeskyní sbíhají švábi na netopýří trus, kterým se živí. Zde můžete pozorovat v pro-

tějším teráriu šváby kubánské a šváby americké. Na šváby v jeskyních číhají bičovci, stonožky obrovské, sklípkani havan-

ští nebo anolisové jeskynní či ropuchy síťkované. U nízkých vchodů do jeskyní často číhají hroznýšovci rodu Epicrates, 

kteří se výhradně specializují na lov netopýrů. 

Prostorná chodba za dveřmi vznikla rozšířením profilu až při stavebních pracích. První část je věnována vzniku Země 

a vývoji přírody v prvohorách a unikátním nálezům z této éry v Plzeňském kraji. Zdejší živé fosílie, které představují os-

trorep americký a loděnka hlubinná jsou následníci, prapravnuci starobylých skupin živočichů, kteří se těm dnešním moc 

nepodobají. Nejedná se tedy o stejné druhy, které žily před miliony let. 

V půdě žijí rostliny, obratlovci i bezobratlí živočichové, jako např. zdejší žížaly obecné. Svá hnízda si pod zemí staví 

také čmelák zemní. Zdejší čmeláci mohou vyletět z terária ven speciálním otvorem, nasbírat si pyl a nektar z rozkvetlých 

květů a opět se sem vracejí. Ve zdejším sklepení, které představují tato terária, lze pozorovat trnočolky šanjing, ropuchy 

obecné a v zimě pak zimující mloky skvrnité. Původně, v dobách provozu lomu pískovce, byl prostor poslední komory 

využíván jako sklad. Proto zde vidíte bedny s trhavinami, které se používaly k odstřelu horniny.

Teplomilná společenstva
Po východu z pevnosti pohleďte 

na rostlinná společenstva České re-

publiky, která vyhledávají v přírodě 

slun ná místa, podobně jako zdejší 

pla zi a obojživelníci v prostorném 

ven kovním teráriu. Všimněte si sluní-

cích se ještěrek. Můžete si porovnat 

všechny tři naše domácí druhy (obec-

nou, zelenou a živorodou). Jezírko 

obývají skokani zelení, čolci obecní, 

perlíni ostrobřiší a hrouzci obecní. 

Tank M4 Sherman byl dovezen 

z Maintenance Activity Vilseck v Ně-

mecku. Doplňuje zdejší historii, ne-

boť v květnu 1945 osvobodila ame-

rická armáda Plzeň. 

Expozice je zdarma v rámci jedno-

rázového vstupného do Zoologické 

a botanické zahrady.

Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum)
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Sokolnická expozice

V sousedství amfiteátru je k nepřehlédnutí kolekce dravých ptáků, účinkujících v sokolnických ukázkách. Při nich pou-

tavý výklad představí typické vlastnosti jednotlivých druhů, jejich ohrožení i tradici sokolnictví. V období od dubna do říj-

na zde každoročně můžete potkat na 20 zástupců řádů dravci a sovy ze soukromého chovu sokolníka Milana Zaleše. 

Za pozornost mezi nimi stojí orli mořští, orel bělohlavý nebo puštík bělavý. Lochotínský amfiteátr byl vybudován v rámci 

Akce Z (zvelebení) v letech 1951–61 na pozemcích bývalé Kodetovy zahrady a části Lochotínského parku. Autory urba-

nistické koncepce byli architekti František Sammer a Stanislav Suda. V roce 1983 se v amfiteátru poprvé konal festival 

trampské a folkové písně Porta, který až do konce osmdesátých let navštěvovaly desetitisíce lidí. Od roku 1997 je celý 

amfiteátr i s jevištní budovou součástí Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Slouží jako zázemí pro její správu.

Orel bělohlavý (Haliaeetus leucocephalus)

Lesy východu Severní Ameriky 

Na druhy bohaté listnaté lesy východu Severní Ameriky jsou domovem mnoha rostlin poskytujících člověku užitek 

v nejrůznější podobě. Naučný chodník vás zavede k několika z nich.

Rys červený (Lynx rufus), zvaný i bobkat, obývá hory i polopouště, kde s oblibou loví v noci. Jeho kořistí se stávají 

zejména drobní hlodavci, ptáci či zajíc bělák. Nalezneme jej jak v severovýchodní chladnější části, tak v Mexiku. 

Sousední rys kanadský (Lynx canadensis) byl dříve považován za poddruh rysa ostrovida. Jeho početnost byla znač-

ně snížena lovem pro kožešinu. Aktivní je hlavně v noci, člověk se s ním v přírodě běžně nepotká. Oba druhy se již 

v Plzni rozmnožily.

Rys červený (Lynx rufus)
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Lesy západu Severní Ameriky 

Okolo letních výběhů ovcí, koz a koní pokračuje trasa k severoamerickým, nearktickým expozicím. U vyhlídky část 

Plzně se nalézá naučná expozice o parohatých a rohatých sudokopytnících. Kromě drobných druhů jelínků se v druho-

vé skladbě plzeňské zoo objevil wapiti kalifornský (Cervus elaphus nannodes). Jiná zoo v ČR jej nechová. V současnos-

ti se jeho populace ve volné přírodě odhaduje na 3 200 kusů a je chráněný.

Severoamerické hlodavce zastupuje v expozici stromový příbuzný dikobrazů urzon kanadský (Erethizon dorsatum), 

který dává jméno samostatné čeledi. Tu s ním tvoří 11 druhů převážně jihoamerických kuandu. Urzon je právě tím 

„dikobrazem“, jehož bodlinami se zdobili severoameričtí Indiáni a lovci kožišin.

Urzon kanadský (Erethizon dorsatum)

Jehličnaté lesy
západu Severní Ameriky

Lesy při pobřeží Tichého oceánu 

mají díky oceánskému klimatu s ma-

lými teplotními výkyvy a maximem 

srážek ideální životní podmínky. Prů-

měrná výška stromů díky tomu dosa-

huje až 50 m, jednotlivé stromy do-

růstají i přes 100 m. Typickými stro-

my tohoto území jsou jedny z nej-

větších organismů na světě, obrov-

ské sekvoje a sekvojovce, ale také 

smrky sitka, douglasky tisolisté či 

zeravy obrovské.

Samorostlík (Actaea rubra)
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Sonorská poušť
V roce 2008 byla otevřena expozi-

ce Sonorská poušť. Je tvořena přede-

vším pavilonem s dvěma desítkami 

expozic, terárií a akvárií. Obývají je 

druhy z rozpáleného jihu USA, severu 

Mexika, z prostředí Sonorské pouště. 

Setkáte se zde s poštolkou vrabčí 

(Falco sparverius), sovou králičí ne-

boli též sýčkem králičím (Speotyto 

cunicularia) či křepelem šupinkatým 

(Callipepla squamata). Savce zastu-

pují křečci bavlníkoví či tarbíkomyši. 

Nepřehlédnutelné jsou jedovaté ješ-

těrky korovci (Heloderma suspec

tum), nepřeslechnutelný zase chřes-

týš západní (Crotalus atrox). Kromě 

dalších ještěrů a hadů zde žijí sklíp-

kani, rybky, mloci či ropušky. K pavi-

lonku přiléhá voliéra s párem kání 

rudo ocasých, botanické expozice 

a dvě venkovní terária.

Poštolka vrabčí (Falco sparverius)

Sonorská poušť
Centrum pouštní a polopouštní 

vegetace leží v Severní Americe na 

jih od 30° s. š. Vegetaci polopouště 

tvoří většinou byliny s výraznými při-

způsobeními k přežití v suchém kli-

matu – mohou to být sukulentní 

rostliny (Agave, Yucca, Hechtia) ne-

bo rostliny přežívající dlouhá obdo-

bí sucha např. ve formě semen ne-

bo různých podzemních částí. 

Ojediněle se vyskytují i trnité keře, 

zcela zde chybí porost travin.

Dračík (Penstemon)
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Hory Severní Ameriky 

Ze severoamerických zvířat zde nejdelší dobu najdete kamzíka běláka (Oreamnos americanus), který je mohutnější 

než náš kamzík, ale způsobem života se od něj příliš neliší. V létě žije v párech nebo menších skupinách, na zimu se 

sdružuje do stád o 15–20 jedincích. Živí se lišejníky, mechy, výhonky a pupeny. Jeho kopýtka jsou na spodní straně vy-

dutá a při došlapu fungují jako přísavka. Dalším rohatým sudokopytníkem je ovce aljašská (Ovis dalli). Obývá Aljašku 

a Britskou Kolumbii. Má dva barevné poddruhy – bílý a tmavý (černohnědý až černý). V českých zoo nebyla delší dobu 

chována. V plzeňské zoo již přivedla na svět mláďata. Stáje obou druhů mají nové řešení – 1/3 jejich prostoru je po jata 

jako venkovní odpočívadlo zvířat v závětří, do kterého je vybudován velký skleněný průhled pro návštěvníky.

Ovce aljašská (Ovis dalli)

Vysokostébelná
americká prérie 

Prérie se v Severní Americe nachá-

zejí v jejím středu ve srážkovém stínu 

Skalistých hor. Kromě rovinného re-

liéfu je základním znakem mírně vlh-

ké klima s dlouhým horkým létem 

a suchou mrazivou zimou. Zdejší čer-

nozemě jsou nejkvalitnějšími půda-

mi na kontinentu a jsou rozorány 

a pře měněny v pole. Z původních 

travnatých porostů zůstalo jen něko-

lik ostrůvků rezervací uprostřed kuku-

řičných polí. V létě prérie v suchém 

počasí rychle vysychají a jsou zachva-

covány požáry.

Třapatka zářivá (Rudbeckia fulgida ’Goldsturm’)
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Americký sever

Pižmoň severní (Ovibos moschatus) sice připomíná vzhledem krávu nebo buvola, ale je příbuzný spíše ovcím. Předci 

pižmoňů se potkávali ještě s mamuty. Pižmoň žije v nehostinné severské tundře, kde se živí sporou vegetací. Na seve-

ru Evropy byl vyhuben, ale dnes opět žije na Špicberkách a ve Skandinávii. Nejedná se ovšem o původní poddruh, ale 

o poddruh pižmoně grónského. Je-li stádo ohroženo, vytvoří dospělí okolo telat ochranný val hlavami ven. Tato obrana 

je účinná nejen proti vlkům, ale i proti sněhovým vánicím. Ve společném výběhu jsou chováni i američtí hlodavci psou-

ni prérioví (Cynomys ludovicianus). Zajímavý je kráterový lem a vyústění jejich nory, které zabraňují

vniknutí vody.

Pižmoň severní (Ovibos moschatus)

Pampy Jižní Ameriky 
Jedním ze dvou divoce žijících druhů lam je vikuňa (Vicugna vicugna). 

S příchodem Španělů začalo jejich nemilosrdné vybíjení pro kůži, maso 

a vlnu. Vikuně byly téměř vyhubeny. V roce 1965 žilo v jihoamerických ho-

rách jen 6 000 z původních 400 000 vikuní. Vytlačoval je také chov dobytka 

do stále nehostinnějších končin. V poslední chvíli zachránilo vikuně vyhlá-

šení několika rezervací a přísný zákaz lovu. Dnes už v přírodě údajně žije na 

80 000 těchto zvířat.

Seriemy rudozobé (Cariama cristata) jsou zřídka létající běhaví ptáci žijící 

v pampách. Živí se hady a tvarem těla se podobají africkému dravci hadilovu 

písaři, který žije stejným způsobem života. Tento jev se nazývá konvergence. 

Nepohrdnou ani hlodavci a hmyzem, bobulemi i jinou potravou. Žijí v jižní 

Brazílii, Uruguaji, Paraguaji a severní Argentině. Na krátký okamžik dosáhnou 

rychlosti i 70 km/hod. Žijí jednotlivě, v párech nebo malých skupinách. Jsou 

známé nápadným pronikavým křikem.

Voliérou na rozhraní obou amerických částí zoo, dokončenou na podzim 

2012, zahajuje plzeňská zoo novou etapu chovu kondorů. V posledních le-

tech bylo v zahradě chováno několik jedinců kondora havranovitého 

(Coragyps atratus), v minulosti došlo k umělému odchovu kondora krocano-

vitého (Cathartes aura), po rodičích dovezených z Kuby v polovině 60. let. 

Na výstavě nové expozice se podílela i veřejnost a řada škol, díky soutěži 

o největší množství nasbíraných neplatných padesátihaléřů v letech 2008 

a 2009 nazvané El kondor pade.

Lama vikuňa (Vicugna vicugna)
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Pampy Jižní Ameriky
Velmi rozsáhlý je volný výběh jihoamerické pampy. V plzeňské zoologické 

zahradě jej obývají dlouhodobě lamy, pštrosi nandu a zástupci llanos – kapy-

bary, pro které je vybudováno i jezírko a do pavilonku mají návštěvnický prů-

hled. Největší žijící hlodavec naší planety kapybara (Hydrochoerus hydro

chaeris), která je příbuzná morčatům, je velkým milovníkem vody. V přírodě 

může vážit 50 kg, v lidské péči až 80 kg. Velmi dobře plave a potápí se, pod 

hladinou může vydržet 8–10 minut. Jejími hlavními nepřáteli jsou anakondy, 

kajmani, jaguáři a lidé, kteří je často loví pro maso. Kapybara je ekologickou 

obdobou afrických hrochů, kterým se i konvergentně podobá.

Dalším obyvatelem pamp je nandu pampový (Rhea americana). Na rozdíl 

od afrického pštrosa má tři prsty a opeření na hlavě, krku i stehnech. Zajímavé 

je, že je dobrým plavcem – podobně jako australský emu dokáže přeplavat 

dost široké řeky. Samec se páří se dvěma až dvanácti samicemi, které mu sne-

sou do hnízda svá vejce a odejdou se pářit s jiným samcem. Samec sám za-

hřívá vejce a stará se o vysezená mláďata. 

Jihoamerickou (neotropickou) oblast ohraničuje expozice zajímavé šelmy. 

Typickým obyvatelem pampy je snad nejhezčí zástupce čeledi psovitých, vlk 

hřivnatý (Chrysocyon brachyurus), nazývaný někdy i pes hřivnatý. Přes své 

dlouhé nohy není nijak vynikajícím běžcem, slouží mu spíše k lepší orientaci 

v porostech vysoké trávy, která na pampách roste. Živí se hlodavci, pásovci, 

drobným ptactvem, plazy, hmyzem, ale i různými plody, zejména lilkem. V pl-

zeňské zoo, kde se pravidelně množí ve 2. generaci, byl zaznamenán i unikát-

ní věkový rekord u samice Ari – 16 let.

Nandu pampový (Rhea americana)

Lesy Jižní Ameriky 
Ve vlhkých tropických lesích i na suchých pouštích žije nejmenší a nejhoj-

nější druh pekari, pekari páskovaný (Tayassu tajacu). Pekariové připomínají 

v mnohém prasata, jsou však vývojově pokročilejší – mají např. složitější ža-

ludek. Svoje teritoria i sebe vzájemně označují sekretem pachové žlázy. Živí se 

převážně rostlinou potravou, nepohrdnou však ani drobnými živočichy. Nosál 

červený (Nasua nasua) je stromová šelma příbuzná mývalům. Za potravu mu 

slouží doslova vše, co je k jídlu – od kukuřice a různých plodů, přes vejce 

a ptáčata, až po větší hlodavce. Nejvíce mu chutnají půdní živočichové žijící 

v hrabance. Je velmi družný a snadno se ochočí. Naše nosály pravděpodobně 

uvidíte ve větvích stromu, jejich chov mimo voliéry patřil v tuzemsku k prů-

kopnickým. 

Od roku 2000 je v plzeňské zoo budována kolekce tzv. drápkatých opiček 

z čeledi kosmanovití. Nyní již obsahuje zástupce kosmanů, tamarínů i lvíčků 

v několika druzích. Jako nejznámější je možno uvést tamaríny pinčí (Saguinus 

oedipus), kteří často dovádějí volně na stromech přímo před zraky užaslých 

návštěvníků. Tamaríni pinčí se živí plody, drobnými živočichy a ptačími vejci. 

Podobně jako všichni ostatní zástupci čeledi těchto roztomilých primátů jsou 

ohroženi kácením jihoamerických deštných pralesů. Dále zde žijí tamaríni 

sedloví (Saguinus lagonotus), žlutorucí (S. midas), bělohubí (S. labiatus) ne-

bo vousatí (Saguinus imperator subgrisescens), kteří se v rámci EEP v Plzni 

množí.

Zajímavé je například spojení lvíčka zlatohlavého a kosmana zakrslého, kde 

se mnohem větší lvíčci zapojují do výchovy mláďat kosmanů. U této čeledi pe-

čuje o mláďata převážně samec. V roce 2012 kolekci rozšířili i velmi vzácní 

lvíčkové zlatí (Leontopithecus rosalia). 

Kolekci jihoamerických primátů dotvářejí jediné pravé noční opice mirikiny 

(Aotus azarai boliviensis).

Tamarín sedlový (Saguinus lagonotus)
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Savci Jižní Ameriky

V tropickém pavilonu žijí i pásovci štětinatí (Chaetophractus villosus). Jejich tělo je pokryto pružným pancířem, který 

sahá od hlavy k ocasu. Mají nejvíc zubů ze všech savců – až 104 a disponují vynikajícím čichem. Druhým druhem v Plzni 

je pásovec kulovitý (Tolypeutes matacus).

Novinkou roku 2011 je v evropských zoo jen zřídkakdy chovaný stromový dikobraz kuandu obecný (Coendou pre

hensilis). Kuandu je lesní, býložravý, převážně samotářský živočich. Jeho starší české označení zní bodlinatec chápavý. 

Má totiž ovíjivý ocas. Kolekci jihoamerických hlodavců dále tvoří aguti černohřbetý (Dasyprocta prymnolopha), vzácně 

chovaná kubánská stromová nutrie hutia stromová, zvaná také konga (Capromys pilorides) nebo divoká morčata včet-

ně moko skalního (Kerodon rupestris).

Pásovec kulovitý (Tolypeutes matacus)

Polopouště Jižní Ameriky

V blízkosti výběhu lam vikuní jsou vysázeny rostliny horských poloh jihu Jižní Ameriky. Především ve skleníčku 

se můžete prohlédnout řadu rostlin rostoucích v tamních polopouštích. Nejen kaktusy, ale i další sukulenty či bro-

mélie si našly cestu jak přežít v těchto nehostinných končinách. Dlouhé trny, trny jako vlas tenké, odumřelé šu piny 

na povrchu listů, toť vše lapače vody obsažené v mlze, jediném zdroji této životodárné tekutiny v místech, kde ne-

prší i několik desítek let.

Šrucha (Portulaca eruca)
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Lesy Jižní Ameriky
V tropickém pavilonu Z můžeme 

potkat např. aru vojenského (Ara mi

litaris mexicana). Do roku 2010 od-

chovala plzeňská zoo 3 mláďata. 

Společnou expozici v blízkosti pavi-

lonu sdílí kukačky guira (Guira guira) 

a tyran bentevi (Pitangus sulphura

tus). Kukačky guira mohou hnízdit ve 

společenství a potom hnízdo obsa-

huje až 20 vajíček. Nejsou parazitické 

jako naše kukačka obecná. 

Naproti varanům komodským se 

nalézá expozice představující život 

v jihoamerické řece. Kajmánek malý 

(Paleosuchus trigonatus) dorůstá 

maximálně 150 cm. Zajímavostí je, 

že samice často klade vejce vedle ter-

mitišť, která se podílejí na vytápění 

hnízda. Někdy se však stává, že ter-

miti hnízdo obestaví a samice pak 

musí bořit stěny termitiště, aby vejce 

vysvobodila. Dalšími obyvateli jsou 

želva tereka jednovousá (Podocne

mis unifilis) a několik druhů ryb, me-

zi kterými zaujme piraňám příbuzná 

rostlinožravá kolosoma (Colossoma 

macropodum). Plzeňská zoo odcho-

vala v roce 1980 vůbec prvního kro-

kodýla v historii českých zoo – již ne-

chovaného kajmana paraguayského 

(Caiman yacare).

Ara vojenský (Ara militaris)

Patagonie
Patagonie je zemí větru a chladu. 

Přesto jen málo tamních rostlin do-

káže přežít naše zimy. Blízkost moře 

zmírňuje teplotní extrémy, které v na-

šem téměř kontinentálním klimatu 

jsou velmi výrazné. Nově budovaná 

expozice ukazuje rostliny horských 

sutí, pamp a pabukových lesů. V pod-

rostu pabuků (Nothofagus spp.) na-

leznete i známé zimovzdorné fuchsie 

(Fuchsia magellanica) či dřišťály 

(Berberis x stenophylla) a dlouho-

kvetoucí keře rodu Escallonia.

Fuchsie magellanská (Fuchsia magellanica ’Riccartonii’)



76 77

Pobřeží Chile a Peru 

Přední části zoo dominují tučňáci Humboldtovi (Spheniscus humboldti), kteří v přírodě hnízdí v dutinách a štěrbinách 

skalnatého pobřeží Peru a Chile. U nás vyvedli od roku 1999 již více než 100 mláďat. Tučňáci jsou ze všech ptáků nej-

dokonaleji přizpůsobeni životu ve vodě. Mají proto na rozdíl od létajících ptáků kosti plné a těžké. Proti chladu je chrá-

ní silná vrstva tuku. Tučňáci žijí pouze na jižní polokouli. V protější expozici vás zaujme skupinka erbovních ptáků plzeň-

ské zoo plameňáků chilských (Phoenicopterus chilensis). Plameňáci patří k nejstarším známým skupinám ptáků. Hnízdí 

v koloniích, staví si kuželovitá hnízda z bahna o výšce 30–45 cm, do něhož samice snáší nejčastěji jediné bílé vejce. 

Spolu s plameňáky žijí i vzácné bernešky havajské (Branta sandvicensis). V roce 1952 jich bylo v přírodě napočítáno 

pouhých třicet kusů. Zásluhou zoologických zahrad se podařilo jejich rozmnožení v lidské péči a zpětné vysazení.

Tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti)

Co nám přinesla Amerika
Za těch pár století co byla objeve-

na Amerika se mnohé tamní rostliny 

staly součástí našeho každodenního 

života. Rajčata, papriky, brambory, 

kukuřice, kakao – jmenujeme-li jen 

ty nejznámější z našeho jídelníčku. 

A navíc obrovská škála rostlin okras-

ných: fuchsie, kany, jiřiny, afrikány 

atd. Navíc se dnes prosazují rostliny 

s účinky známými po staletí americ-

kým indiánům, jako jsou Stevia, 

Lippia apod.

Lichořeřišnice (Tropaeolum majus ’Ladybird’)
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DinoPark
Začátkem léta 2003 vznikl díky spo-

lupráci s agenturou WEST MEDIA v na-

ší zoo unikátní dinopark jako výprava 

do druhohor. Na ploše 2 ha zobrazuje 

scény ze života druhohorních zvířat tak, 

jak pravděpodobně obývala naši pla-

netu před 200–65 mil. let. DinoPark 

v Zoo Plzeň je ojedinělým projektem 

v České republice, později se přidaly 

v jiných městech další dinoparky. 

Největším modelem umístěném 

v dinoparku je Apatosaurus, známý 

také pod svým starším jménem 

Brontosaurus, jeho velikost je více 

než úctyhodná, na délku měří 23 m 

a vysoký je téměř 7 m! Jeho váha je 

odhadována na 15 t. Řada zde umís-

těných modelů dinosaurů je robo-

tická a ozvučená. Každý rok přináší 

zajímavé novinky.

DinoPark plní funkci jak zábavnou, 

tak i vzdělávací. Na info panelech se 

návštěvníci dozví mnoho nového 

o vzniku Země, o vývoji jednotlivých 

druhů, pohybu kontinentů apod. 

Zajímavým živým obyvatelem je rost-

lina Wollemia nobilis, druhohorní re-

likt, borovice, která jako současník di-

nosaurů přežila do dnešní doby.

DinoPark

Evoluce rostlin 
S vývojem rostlin od jednobu-

něčných řas až po první kvetoucí 

krytosemenné rostliny vás seznámí 

naučný chodník v dinoparku. Jed-

notlivé panely vysvětlující evoluci 

rostlin jsou doplněny všemi dosud 

žijícími skupinami rostlin, včetně 

vodních. Zajíma vým druhem je rost-

lina Wollemia nobilis, druhohorní 

relikt, která jako současník dinosau-

rů přežila do dnešní doby.

Kapradina (Polystichum acrostichoides)
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Australské savany a lesy

Stepi a savany Austrálie. Snad nejznámějším zvířetem Austrálie je klokan. Klokan rudý (Macropus rufus) je největ-

ším druhem klokana, samec může ve stoje měřit až 2,1 m. V přírodě Austrálie nahrazuje velké kopytníky, zatímco klo-

kani středního nebo malého vzrůstu, ke kterým patří i klokan rudokrký (Macropus rufogriseus), nahrazují zajíce. 

Klokan rudokrký patří k nejhojnějším, je schopen snášet i teploty pod bodem mrazu, a tak zdivočel na dvou místech 

v Anglii. Před 100 lety byl chován i u nás v oboře u Poděbrad. Oba tyto druhy se v plzeňské zoo pravidelně množí. 

V Austrálii žijí i klokani stromoví a skalní, kteří jsou přizpůsobeni pohybu na stromech nebo ve skalnatém terénu. 

V nejvzdálenějším výběhu naleznete zástupce klokanů parma (Macropus parma). Tento druh dosahuje hmotnosti 

4–7 kg. Po březosti 36 dní se rodí jedno málo vyvinuté mládě, které potom tráví 7 měsíců ve vaku. Dlouhé roky byl 

Klokan rudý (Macropus rufus)

Australské savany a lesy
klokan parma považován za v příro-

dě vyhubený druh. Po čase byla nej-

prve objevena malá populace vysa-

zených jedinců na malém ostrůvku 

u Nového Zélandu, později druhá, 

přeživší na jihovýchodě Austrálie. 

Naši první jedinci byli dovezeni 

z Nového Zélandu. Husy kuří (Cereo

psis novaehollandiae) nemívají 

v Au strá lii mnoho příležitostí k ná-

vštěvě vodních ploch a žijí volně 

v otevření krajině buše.

V křovinaté stepi žije také po afric-

kém pštrosovi druhý největší pták 

naší planety emu hnědý (Dromaius 

novaehollandiae). Dorůstá výšky až 

1,8 m. Spolu s klokany je typickým 

obyvatelem otevřených rovin Austrá-

lie. Podobně jako u pštrosů afrických 

se o mláďata stará otec. V plzeňské 

zoo je chován již desítky let. 

Také tato soustava expozic není 

ještě plně dokončena a do úplné po-

doby by ji mělo obohatit několik vo-

liér, výběhů a pavilonků. První reali-

zovanou je voliéra tabonů. Taboni 

jsou známi tím, že pro inkubaci vajec 

vytvářejí přírodní inkubátory – kupky 

větví, listí, rašeliny a další biohmoty. 

Tlením se uvolňuje teplo a ptáci ne-

musí vajíčka zahřívat vlastním tělem. 

Společnost tabonům ve voliéře dělá 

málokdy chovaná sovka bubuk. Emu hnědý (Dromaius novaehollandiae)
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Noční svět Austrálie

Součástí zadní části tropického pavilonu Z je společná expozice vačnatců aktivujících za soumraku – klokánků králí-

kovitých (Bettongia penicillata ogilbyi), kusu liščích (Trichosurus vulpecula) a kuskusů pozemních (Strigocuscus gym

notis). Nejvzácnějším obyvatelem této expozice je ohrožený klokánek králíkovitý, který je také nejmenším ze všech

druhů klokanů chovaných v plzeňské zoo. Zajímavostí klokánka je jeho ocásek, může jím uchopovat a nosit předměty, 

například snopky trávy na stavbu hnízda. 

Kusu liščí (Trichosurus vulpecula)

Okolí vod Austrálie 
Labuť černá (Cygnus atratus) utvá-

ří páry na celý život. Mladé labutě už 

pár hodin po vylíhnutí následují 

svoje rodiče. V roce 1864 byla zavle-

čena lidmi z Austrálie na Nový Zéland, 

kde z mnoha vodních ploch vytlačila 

původní druhy kachen. U nás se 

o rybník dělí například i s kachnou 

kaštanovou (Anas castanea), která je 

ve vnitrozemí poměrně vzácná, žije 

spíš při mořském pobřeží, a kachnič-

kou hřívnatou (Chenonetta jubata), 

která hnízdí v dutinách stromů a cho-

dí se pást na klíčící obilí a rýžová po-

le, díky čemuž není u farmářů oblíbe-

na. Na kořenech vysedávají kormorá-

ni velcí. V roce 2012 výběh obohatili 

v ČR málokdy chovaní pelikáni 

austral ští (Pelecanus conspicillatus). 

Australskou expozici otvírá drobná 

stavba s expozicemi ptáků a savců. 

V současnosti ji obývají unikátní myši 

bobří a klokani uru. Oba druhy jsou 

v zoo chovány sporadicky.

Žije zde i husovec stračí (Anseranas 

semipalmata). Je to vývojově nejpů-

vodnější známá husa. Sameček mívá 

dvě partnerky, snášející do společ-

ného hnízda. Jejich noční hřadování 

se odehrává i na překvapivě tenkých 

větvích. Je to velmi společenský pták.

Pelikán australský (Pelecanus conspicillatus)
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Novozélandské hory
Expozice napodobuje biotop hor-

ských skalních sutí a okolí vodních 

toků Jižního a Stewartova ostrova 

Nového Zélandu. Dominantními dru-

hy jsou stálezelené keře rodu Hebe, 

kobercové trvalky acény, ostřice s re-

zavě hnědými listy a starobylé jehlič-

nany podokarpy.

Carmichaelia odorata ’Lake Side’

Australské lesy

Ledňák obrovský (Dacelo novaeguineae) je největším ledňáčkem na světě. Jeho domorodý název kukabura vznikl z typic kého 

pronikavého volání ledňáků. Na rozdíl od našeho ledňáčka říčního loví hmyz a plazy, které ubíjí mohutným zobákem. Je schop-

ný takto zdolat až metrového hada. V Zoo Plzeň se od roku 2004 rozmnožuje. Květy a nektarem blahovičníků se živí zde cho-

vaný papoušek latam vlaštovčí (Lathamus discolor). Ten v přírodě táhne v zimě na sever do Austrálie, aby se uživil. Expozice je 

doplněna dalšími druhy papoušků australské oblasti, klokánkem krysím (Potorous tridactylus) a největším lelkem světa – lelkou-

nem sovím (Podargus strigoides). Směr prohlídky se stáčí doleva a vy před sebou vidíte ukázku australské květeny se skleníč-

kem ostrovní flóry Tasmánie. V letním období najdete v okolí skleníčku typické zástupce australské flóry z rodů Eucalyptus, 

Acacia, Banksia, Hakea, Callistemon, Callitris a dalších. Dřeviny doplňují letničky, slaměnky (Helichrysum) a smily (Helipterum).

Latam vlaštovčí (Lathamus discolor)
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Akva-Tera

Prohlídku expozice Akva-Tera zahajujeme u jihoamerických ryb a želv. Můžete zde pozorovat cichlidy – kančíka citróno vého 

(Amphilophus citrinellus) a vrubozubce pavího (Astronotus ocellatus). Občas je možné vidět i sumce (Pterygoplichthys gib

biceps), který na hladině břichem vzhůru přidýchává vzduch. U hladiny jsou aktivní býložravé želvy tereky (Podocnemis unifi

lis) a na dně se maskují želvy matamaty (Chelus fimbriatus). Hned naproti nalezneme suché terárium madagaskarských želv 

(Astrochelys radiata), které se zde již několikrát rozmnožily. Na stěnách žijí leguánci (Oplurus grandidieri, O. quadrimacula

tus) a denní gekon felsuma (Phelsuma grandis). Z tropického terária vše sleduje bazilišek zelený (Basiliscus plumifrons). Pod 

ním můžeme v mechu vidět želvy (Platemys platycephala) a ropuchy (Rhinella marina). Následuje čtveřice terárií tropických 

ještěrů (Anolis barbatus, Basiliscus vittatus, Laemanctus longiceps, Leiocephalus schreibersii). V sekci bezobratlých vidíme na 

třicet druhů sklípkanů, štíra (Pandinus imperator), oblovky, šváby, strašilky a kudlanky. Trnorepi (Uromastyx acanthinura) 

a pár ještěrek (Timon pater) obývají pouštní terárium. Vedle můžete porovnat biotop tropického lesa se stromovým hadem 

Akva-Tera

Akva-Tera
(Philodryas baroni). Další pralesní te-

rária obydleli gekoni (Gekko vittatus) 

a největší ještěr expozice varan skvrni-

tý (Varanus salvator). V  tropickém te-

ráriu poskakují „šípové“ žabky 

(Dendrobates auratus, D. leucomelas, 

Phyllobates terribilis). V mořských 

akváriích je vidět několik zajímavých 

druhů bezobratlých (ježovku, korály, 

krevetky, zévu) a rybek včetně klaunů 

(Amphiprion ocellaris). Následuje asij-

ské sladkovodní akvárium, kde plují 

mřenky (Yasuhikotakia modesta) par-

mičky (Puntius lateristriga) a dánia 

(Devario aequipinnatus). Jihoamerické 

akvárium je plné piraní (Pygocentrus 

nattereri), neónek (Paracheirodon 

axelrodi) a nenápadných sumečků 

(Ancistrus). Dále vidíme jihoamerické 

terárium s anolisy (Anolis equestris) 

a dracénami (Dracaena guianensis), 

které žerou pouze šneky. Jsou zde 

i užovky (Elaphe quatuorlineata, 

Orthriophis moellendorffi) a psohlavci 

(Corallus hortulanus). Okolo prepará-

tů bezobratlých a terárií pro sklípkany 

(Theraphosa blondi, Lasiodora para

hybana…) se dostáváme k sekci na-

šich odchovů, zde žijí mláďata kroko-

dýlů (Osteolaemus tetraspis), hadů 

(Philodryas baroni, Morelia viridis) 

a další.

Dracena krokodýlovitá (Dracaena guianensis)
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Nadpis? Nadpis?
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