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levhart obláčkový

Do zoo si v roce 2015 našlo cestu 103 tisíc návštěvníků
Děčínská zoologická zahrada má za se-

bou návštěvnicky velmi úspěšný rok! Již po-
druhé se jí podařilo překonat magickou sto-
�sícovou hranici návštěvnos�. V roce 2015 si 
do ní našlo cestu přesně 103.007 lidí. Rok s 
patnáctkou na konci přinesl ve srovnání s 
rokem předchozím sice o 6751 návštěvníků 
méně, přesto je druhým nejúspěšnějším ro-
kem v historii děčínské zoo. Vyplývá to ze sta-
�s�k, které si zoo dlouhodobě vede. 

Nejsilnějšími měsíci byly tradičně ty 
prázdninové – červenec a srpen, které přilá-
kaly více než čtyřicet �síc příchozích. Velmi 
silným měsícem byl měsíc květen a překva-
pivě i prosinec, který byl o rok dříve měsícem 
s nejnižší návštěvnos�. V květnu si cestu do 
zoo našlo více než 13 �síc návštěvníků a 
prosincová návštěvnost se vyhoupla k téměř 
3,5 �sícům. Obvykle se přitom návštěvnost v 
tomto zimním měsíci pohybuje mezi 400 až 
2.600 příchozími. Nejslabším měsícem byl 
tentokrát leden s pouhými devatenác� stov-
kami návštěvníků.

Nejúspěšnějšími akcemi loňského roku 
byl Masopust ze zoo na zámek, Farmářská 
zoo a Strašidelná zoo. „Celkově nelze rok 
2015 zhodno�t jinak, než jako velmi úspěšný. 
Vysokou návštěvnost si vysvětlujeme nejen 
příznivým počasím, které obvykle bývá �m 
nejdůležitějším faktorem pro návštěvu zoo-
logické zahrady, ale také celkovou nabídkou 
zoo. Podařilo se uspořádat spoustu zajíma-
vých akcí, dovézt nová zvířata jako například 
sépie trpasličí nebo drápkaté opičky tama-
ríny žlutoruké, odchovat několik desítek 
mláďat, z nichž si nejvíce ceníme odchovu 
kozorožce kavkazského, kočky rybářské a 

mravenečníka velkého. Průběžně jsme se 
snažili o obnovu expozic a také vylepšování 
návštěvnického servisu. Zahájili jsme napří-
klad stavbu nové expozice pro vydry říční ne-
bo vybudovali piknikovou louku pro návštěv-
níky,“ zhodno�la mluvčí zoo Alena Houšková.

Mnoho poutavého chystá zoo i do roku 
2016. Kalendář akcí slibuje více než čtyři 
desítky zajímavých akcí, mezi nimiž nechybí 
tradiční, ale i zcela nové ak�vity. Novinkou 
bude například Pravěká zoo - veselá akce pro 
dě� na závěr letních prázdnin. V plánu je 
obnova lanového hřiště v dolní čás� zoo. „Už 
během jara představíme návštěvníkům i 
zcela novou Medvědí stezku, která mohla 
vzniknout díky dotaci Ministerstva životního 
prostředí České republiky. Dojde také na 
slavnostní otevření expozice pro vydry říční. 
V plánu je i výstavba nových expozic, té však 
budou především v tomto roce předcházet 
nutné administra�vní úkony. V budoucnu se 
návštěvníci dočkají například tzv. Staré farmy 
– expozice s domácími zvířaty a hospodářs-
kým stavením, kde budou nejen stáje, ale i 
dobové pokojíky. Tento objekt bude zname-
nat i rozšíření nabídky v oblas� environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a osvěty,“ dopl-
nila mluvčí. V jednání je i výstavba komplexu 
expozic pro severská zvířata.

Dobrou zprávou na závěr je, že v roce 
2016 nebude zoo zdražovat vstupné ani jiné 
služby. Vylepšení se chystá také v oblas� 
možnos� se v zoo dobře najíst. Stánek s ob-
čerstvením má nového provozovatele, který 
připravuje změny nejen interiérové a exte-
riérové, ale především na jídelním lístku. 

Kdo se stal loňským návštěvníkem č. 100.000?

Stejně jako v roce 2014, tak i v roce 2015 trhla zoo návštěvnický rekord. Do zoo zavítalo 
přes sto �síc návštěvníků. Na toho jubilejního 100.000. příchozího si zoo počíhala a 
odměnila ho rodinnou permanentkou a balíčkem dalších cen. V prosinci 2015 se z výhry 
radovala rodina Kroupova z Děčína, která si vyrazila užít Čertovský rej v zoo.

KOMENTOVANÉ KRMENÍ ZVÍŘAT

květen, červen, září: o víkendech a svátcích
červenec, srpen: denně

9.30 h tapír jihoamerický
10.30 h mangusty liščí
12.30 h mravenečníci velcí
13.00 h makakové chochola�
14.30 h medvědi grizzly

Ředitelka zooŘeditelka zoo
Kateřina MajerováKateřina Majerová

Ředitelka zoo
Kateřina Majerová

Úvodní 
slovo 

Vážení přátelé naší zoo,
právě se vám do rukou dostává nové 

číslo našeho tradičního občasníku UR-
SUS, který shrnuje dění v minulém roce a 
zároveň představuje novinky do roku 
2016.

V roce 2015 jsme připravili pro naše 
návštěvníky několik vylepšení, např. úp-
ravu parkoviště, zřízení relaxační louky s 
lehátky, různými ak�vitami a knihovnič-
kou a pus�li jsme se do opravy výběhu 
pro vydry říční. Pro potřeby péče o zví-
řata došlo k podstatnému zlepšení, vů-
bec poprvé v historii má zoo veterinární 
ošetřovnu, takže se o naše nemocná zví-
řátka budeme moci postarat tak, jak si 
vzhledem ke své vzácnos�, zaslouží. Pro-
vedli jsme důkladnou úpravu zeleně v 
celém areálu zoo, máme novou výsadbu 
a zavlažování u sambarů a mnoho dal-
šího. Takže doufáme, že se vám u nás lí-
bilo a bude líbit i v tomto roce a opět vás 
očekáváme minimálně 100 �síc! 

Nemyslete, nezahálíme ani v zimě, 
letos se můžete přijít podívat na nové 
občerstvení, vylepšenou terasu u maka-
ků chocholatých, kde se seznámíte se 
všemi opičáky, kteří na vás koukají. Pro 
dě� budou připravené nové ak�vity – 
Cesta za medvědy grizzly, zbavíme se oš-
klivých starých mříží – horní část expozi-
ce opic bude propojena v jeden velký ce-
lek a zasíťovaná, vydry vyzkouší proskle-
ný bazén a my se na vás budeme těšit. 
Akcí „Startujeme!“ zahajujeme letošní 
hlavní sezónu 16. dubna, již 67.

Novinky najdete na našem fcb pro-
filu nebo na webových stránkách. Nově 
má Expozice Rajské ostrovy svoje vlastní 
fcb stránky, kde můžete sledovat všech-
ny zajímavos� i ze zákulisí.



- 3 - 

Prvním mládětem roku 2016 se stal 
outloň malý, malá poloopice, kterou 
mají návštěvníci možnost vidět v Ex-
pozici Rajské ostrovy. 

„Mládě se narodilo 11. ledna po 
193 dnech březos�, porod proběhl bez 
komplikací a matka se o něj vzorně sta-
rá. Po týdnu, kdy přešla všechna rizika, 
která by mohla způsobit úhyn mláděte, 
jsme provedli kontrolu pohlaví. Je to 
kluk!,“ uvedl ošetřovatel Jiří Doubek. Už 
týden po porodu není mládě na matce 
tak závislé, aby se muselo neustále dr-
žet jejího břicha. Samice jej s klidem 
nechává odložené na větvi, za�mco se 
sama krmí. Novorozenci vypadají jako 
miniatury dospělých. Zajímavos� toho-
to odchovu je, že samice doposud rodi-
la pouze jen dvojčata, která jsou u out-
loňů velkou vzácnos�. Letošní mládě je 
jejím prvním jedináčkem.

Outloni malí jsou živočichy ak�vní-
mi v noci, což na ně prozrazují výrazně 
velké oči. Proto i v Expozici Rajské ostro-
vy je mohou návštěvníci pozorovat v 
expozici s obráceným režimem dne. „Ve 
dne mají zhasnuto, aby je lidé viděli při 
ak�vitách jako je krmení, šplhání po 
větvích nebo krmení mláděte. V noci 
jim naopak rozsvěcíme, čímž imitujeme 
den, který zvířata tráví odpočinkem,“ 
popsala mluvčí zoo Alena Houšková. O 
mládě se bude matka starat přibližně 9 
měsíců. 

Fotografii mláděte najdete 
na �tulní straně.

Expozice Rajské ostrovy je otevřena 
denně od 9 do 18 hodin.    

První mládě
roku 2016

BÁBINKA je nejstarším mangabejem černým světa

                            Ve volné přírodě se tento druh opice vyskytuje v deštných lesích, jižně 
od řeky Kongo ve státech Demokra�cké Republiky Kongo a Angole. 

Pohybuje se především v korunách stromů, ale občas sleze i na zem. 
Živí se převážně ovocem a semeny a v některých měsících tvoří vysoký 

podíl jejich potravy nektar rostlin. V Červeném seznamu ohrožených druhů 
je mangabej černý zařazen jako druh blízko ohrožení. Čelí především hrozbám, jako 

jsou ztráta lesního prostředí, nebo lov pro maso.

Víte, že...
MANGABEJ

Děčínská zoo se může pochlubit světo-
vým unikátem! Podle koordinátora Evropské 
plemenné knihy ESB chová nejstarší samici 
mangabeje černého napříč zoologickými za-
hradami celého světa. Bábince, jak se děčíns-
ká rekordmanka jmenuje, je už neuvěřitel-
ných 36 let. Ve volné přírodě se přitom tento 
druh dožívá pouze kolem třice�. 

„Bábinka přišla do naší zoo v roce 1980 
společně se samcem Hukanem. Oba jako 
mláďata. Společně odchovali deset mláďat. 
Poté, co Hukan v roce 2012 zemřel, zůstala 
Bábinka sama. Vzhledem k jejímu stáří jí zoo 
už žádného dalšího partnera nepořizovala. I v 
tak pokročilém věku se má Bábinka k světu. 
Důležitý sociální kontakt jí dokázaly nahradit 

ošetřovatelky,“ uvedla mluvčí zoo Alena 
Houšková. Opičí babička se s nimi každý den 
nadšeně vítá a miluje probírání srs�. S rados� 
se pravidelně vrhá do kš�ce ošetřovatelek a 
na hlavách jim vytváří neuvěřitelné účesy. 
Nezapomíná, ani na kontrolu uší, rukou, de-
koltu či krku. Na oplátku vyžaduje to samé i 
od ošetřovatelek.

Chcete vidět, 
jak si Bábinka 

užívá spokojené-
ho opičího dů-

chodu? Přečtěte 
QR kód a spus� 
se vám video...

Zoo začala s chovem sépií trpasličích. Jako jediná zoologická zahrada v ČR!
Měří sotva 7 cen�metrů a v jiné české 

zoo ji neuvidíte. Řeč je o sépii trpasličí, s je-
jímž chovem nyní začala děčínská zoologická 
zahrada. Návštěvníci ji mohou spatřit v Ex-
pozici Rajské ostrovy.

Jde o velmi zajímavého živočicha, který 
ve volné přírodě obývá vody Tichého a Indic-
kého oceánu. Daří se mu v mělkých pobřež-
ních vodách Filipín a Indonésii a pravděpo-
dobně se vyskytuje i na severním pobřeží 
Austrálie a na Marshallových ostrovech. 
„Zbarvení sépie je velmi variabilní, dokáže 
velmi rychle měnit barvu v závislos� na okol-
ním prostředí a dokonce u ní lze pozorovat i 
řady malých fluorescenčních skvrn,“ popsala 
mluvčí zoo Alena Houšková. Zajímavý je i 
způsob pohybu těchto živočichů, ve vodě se 
umí i procházet. Chodí tzv. po ústech, k po-

hybu využívají svých lapa-
cích ramen. Sépie trpasličí 
patří mezi živočichy ak�vní 
v noci. „Aby si je návštěvníci 
mohli užít, upravili jsme jim 
režim v akváriu sníženou 
sví�vos�. Jsou tak o dost ak-
�vnější. Sépie trpasličí si  
během prvních týdnů rych-
le přivykly i na ruch expozi-
ce. Pokud vidí někoho před 
akváriem, zvědavě připla-
vou ke sklu,“ doplnil ošetřo-
vatel Jiří Doubek.

Zajímavou podívanou 
je krmení (viz. QR kód). Probíhá dvakrát den-
ně v ranních a odpoledních hodinách, sépie 
dostávají živé krevety.

Expozice 
Rajské ostrovy: 

Teplická 19, Děčín IV
 

Bábinčiným kadeřnickým salónem prošla Bábinčiným kadeřnickým salónem prošla 
i reportérka TV Prima Renata Malíková.i reportérka TV Prima Renata Malíková.

Bábinčiným kadeřnickým salónem prošla 
i reportérka TV Prima Renata Malíková.
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Ovce v zoo zabili návštěvníci. Překrmili je pečivem

Nekrmte
zvířata! Ovce v zoo zabili návštěvníci 

Překrmili je pečivem

Zoologická zahrada Děčín zazname-
nala další případ bezohledného chování 
návštěvníků. V důsledku překrmení 
pečivem zde v pondělí 25. ledna 2015 
uhynul beránek ovce ouessantské a o 
dva dny později ve středu 27. ledna 2015 
pak i ovečka. „Stalo se to i přes to, že jsou 
po celé zoo cedule s přísným zákazem 
krmení zvířat. Smrt zvířat je o to smut-
nější, že návštěvnost zoo je v lednových 
dnech opravdu nízká. V neděli přišlo do 
zoo pouhých 10 návštěvníků, a i přesto 
se mezi nimi našel někdo, kdo dokázal 
zvíře� takto ublížit,“ uvedla mluvčí zoo 
Alena Houšková. 

Podle veterinářky MVDr. Lýdie Čač-
kové umíralo zvíře v obrovských boles-
tech. V důsledku překrmení pečivem to-
�ž dochází k namnožení pěny a plynů v 
bachoru, který začne utlačovat jiné or-
gány, až dojde k selhání metabolického 
systému. 

Beránek byl jediným chovným samcem, kterého zoo chovala, byly mu necelé tři 
roky. Ovečka byla s největší pravděpodobnos� březí. Ve výběhu zůstala už jen jedna 
ovce. „Tento smutný případ bohužel není ojedinělou záležitos�. Často nacházíme ve 
výbězích zbytky od svačin, párky v rohlíku nebo sušenky. Podobným způsobem v mi-
nulos� uhynula například kapybara vodní. A doslova za 5 minut dvanáct jsme od po-
dobného osudu zachraňovali v roce 2015 samici makaka chocholatého,“ doplnila mluv-
čí. Aby zoo na zákaz krmení zvířat v zoo co nejvíce upozornila, vytvořila beránkovi parte, 
které nyní visí nejen u jeho expozice, ale také na pokladně zoo a velmi rychle se šíří i po 
sociálních sí�ch.   

Návštěvníci zoo se nemusejí bát, že by zvířata v zoo trpěla nedostatkem jídla. Jídel-
níčky jednotlivých druhů zvířat sestavují odborníci, kteří přesně vědí, co a hlavně kolik 
toho jaké zvíře potřebuje. Krmení zvířat je v děčínské zoo dovoleno pouze u dvou 
expozic. U rybníčku s kachnami a v kontaktní zoo. Zde si mohou návštěvníci zakoupit níz-
kokalorické granule z krmného automatu, které zvířatům neublíží. Je-li náhodou auto-
mat prázdný, znamená to, že denní dávka určená pro zvířata, byla již vyčerpána.

Komentované krmení 
tapíra jihoamerického

Oblíbené komentované krmení zvířat 
rozšíří zoo v letošním roce o krmení tapíra ji-
hoamerického. Zajímavé povídání budete 
moci slýchat v hlavní sezóně denně v čase 
9.30 h. Mimo sezónu bude krmení probíhat 
pouze o víkendech a svátcích. Tapír Tomík při-
cestoval do Zoo Děčín v roce 2013 z polského 
Krakowa. 

QR kód vás 
navede na video z 
tapířího wellnesu, 
kterému můžete, 

když se vám poštěs�, 
přihlížet i u nás v zoo.  

Seznamte se!
My jsme lamy alpaky

Zoo začala s tréninkem nových kontakt-
ních zvířat. Jde o mladý páreček lam alpak, 
které zoo získala od soukromého chovatele. 
Prvním krokem tréninku je zvykání na ohláv-
ku, chůze na vodítku a vůbec pobyt mimo ex-
pozici. Ošetřovatele čeká několikaměsíční 
práce. Pokud se podaří zvířata přivyknout 
kontaktu s lidmi,  zoo je využije například při 
realizaci výukových programů ZooŠkoly, ko-
mentovaných prohlídkách zoo nebo tzv. Set-
kání se zvířaty, které je oblíbenou prázdnino-
vou ak�vitou. 
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Rok 2015 přinesl hned několik úspěšných 
odchovů. K těm nejvýznamnějším rozhodně 
patřil odchov mláděte mravenečníka velké-
ho! Chovu těchto pozoruhodných zvířat se 
děčínská zoo věnuje již šest let.  

Pyšnými rodiči jsou samice Goya, která 
do Děčína přicestovala v roce 2011 z ho-
landského Amsterdamu, a samec Ferda, kte-
rý do děčínské zoo přišel již o rok dříve z 
německého Duisburgu. „Mládě přišlo na svět 
v noci na pondělí 21. září. Při kontrole vnitřní 
expozice našli ošetřovatelé nejprve pupeční 
šňůru s plodovým obalem. Mládě se schová-
valo na zádech spící samice přikryté ocasem. 
Goya se o něj perfektně stará, pravidelně ho 
kojí. V dobré kondici je i mládě. To ukázala 
především schopnost se ihned po porodu vy-
šplhat na matčina záda, kde se pevně chy�lo 
dlouhé srs�. Pokud by tento úkol ihned po 
příchodu na svět nezvládlo, nemělo by šanci 
na přeži�,“ popsala mluvčí zoo Alena Houško-
vá. Mládě mravenečníka se narodilo po 190 

dnech březos�. Je stejně barevně osrstěné 
jako jeho rodiče. Po porodu vážilo zhruba 1,3 
kg. Samice ho bude kojit následující půl rok 
života. Během té doby ho naučí vše potřeb-
né, jako například, jak používat své silné 
drápy při hledání potravy a také k čemu je 
dobrý dlouhý lepkavý jazyk, který se jim 
ukrývá v tlamě. Na hřbetě bude matka 
malého mravenečníka vozit zhruba až do 
stáří jednoho roku. Samec Ferda prošel po 
porodu několikaměsíčním celibátem. Mrave-
nečníci se to�ž dají chovat pohromadě, pou-
ze dokud nemají mláďata. Těsně před poro-
dem a zhruba čtyři až pět měsíců po něm mu-
sí být samec oddělený, aby neublížil mládě�. 

Zoo Děčín je teprve tře� českou zoologic-
kou zahradou, kde se odchov mravenečníka 
velkého podařil. Prvenstvím se chlubí Zoo O-
lomouc, druhý úspěšný odchov zaznamenala 
Zoo Zlín. Po Děčínu se na seznam úspěšných 
chovatelů zapsala i Zoo Praha.

Úspěšný
odchov

V zoo se narodilo mládě mravenečníka! V zoo se narodilo mládě mravenečníka! V zoo se narodilo mládě mravenečníka! 
    Mravenečníci velcí 
jsou opravdu zvláštní 
už od pohledu. Nemají 
zuby, zato jejich malá 
hlava s malinkýma uši-
ma i očima a trubkovi-

tě protáhlými čelistmi skrývá až 60 cen-
�metrů dlouhý jazyk. Mravenečníci po-
cházejí se Střední a Jižní Ameriky, kde 
obývají různé biotopy: savany, pastviny, 
lesy, ale i močály. Jsou tzv. potravními 
specialisty. Živí se velmi specificky a při 
vyhledávání hnízd mravenců a termitů 
překonávají velké vzdálenos�, včetně 
vodních toků. Vodu milují, velmi rádi pla-
vou. Na předních tlapách mají mraveneč-
níci velmi silné a až deset cen�metrů 
dlouhé drápy, kterými jsou schopni rozbít 
termi�ště, které je tvrdos� srovnatelné 
se stříkaným betonem.

Je to holka!
Při jedné z pravidelných kontrol ošet-

řovatelé zjis�li, že mládě mravenečníka je 
samička. Dostala jméno Olí a jak můžete 
vidět na snímku níže, roste jako z vody.  
Na prvním snímku jí byl 1 měsíc, na dal-
ším už čtyři. Její váha v tomto mezidobí 
stoupla o cca 10 kilogramů. Pečlivě se o ní 
starají ošetřovatelé Zdeněk Šimek (na 
snímku) a Pavel Liška.

Odchov koček rybářských se podařil po dlouhých 15 letech
Dalším cenným odchovem, který při-

nesl rok 2015, bylo narození kotěte vzácné 
kočky rybářské. Pohled na takové mládě na-
bídla zoologická zahrada návštěvníkům po 
dlouhých patnác� letech. Přesně tolik let 
to�ž uběhlo od prvního odchovu tohoto 
druhu v Zoo Děčín. 

„Je to kocourek, narodil se 20. srpna,“ 
uvedl zoolog Roman Řehák. Samice se o něj 
pečlivě starala a kladný vztah si k němu 
vytvořil i samec. Oba ho hned co se naučil 
chodit, začali seznamovat s venkovní expo-
zicí a učit ho kočičím dovednostem. V jed-
nom měsíci vážilo kotě přesně 1 kilogram. V 
děčínské zoo kocourek nezůstane, v průbě-
hu roku 2016 se s největší pravděpodob-
nos� odstěhuje do jiné zoo. 

S chovem koček rybářských, které ne-
jenže milují vodu, ale dokonce chytají ryby, 
začala Zoo Děčín v roce 1994, tedy před jed-
nadvace� lety.

QR kód:
Máme kotě! Podívejte se na první videozá-
běry malého kotěte ve venkovní expozici. 
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Klokanům rudokrkým se v děčínské zoo daří
Už druhý rok po sobě se děčínská zoo-

logická zahrada raduje z odchovu v expozici 
klokanů rudokrkých. S jejich chovem přitom 
začala teprve v roce 2014. Pohled na mládě 
vykukující z klokaního vaku byl v roce 2015 
pro návštěvníky naprostou novinkou. Nikdy 
před�m se tu to�ž žádné klokaní mládě ne-
narodilo.   

V roce 2015 přišlo na svět jedno mládě, 
na začátku roku 2016 dokonce dvě. Přesné 
datum narození klokánků ošetřovatelé nez-
nají, protože podobně jako u jiných vačnatců 
se mláďata rodí značně nedovyvinutá a jejich 
přítomnost ve vaku samice jsou schopni za-
znamenat až po určité době, kdy mládě povy-
roste a pohyby ve vaku jsou lépe pozorova-
telné, případně až samo vykoukne z kapsy. 

Samice klokana rudokrkého pla� mezi 
klokaními mámami za „supermatku“. Své 
mládě nosí ve vaku téměř nejdéle ze všech 
klokanů, až 40 týdnů. Zajímavos� je, že může 
mít až 3 mláďata najednou. Za�mco nejstarší 
mládě již vak skoro opus�lo a vrací se do něj 
jen v případě nebezpečí, druhé mládě je 
přisáté na bradavce a tře� mládě je v děloze 
ve stadiu oplodněného vajíčka. U klokanů se 
to�ž objevuje tzv. prodloužená březost, při 
níž zárodek pokračuje ve vývoji, až když 
samice přestane kojit předchozí mládě.

Klokani rudokrcí jsou typickými zástupci 
řádu vačnatců. V dospělos� dorůstají na-
nejvýš metrové výšky a snášejí i chladnější 

podnebí. Hustý kožich po celém těle a na 
ocase je dobře chrání před mrazem. Jméno 
dostali podle narudlého zbarvení na krku a na 
plecích. Rádi se živí trávou, listy, výhonky keřů 
nebo pupeny. Ve volné přírodě žijí ve 
skupinách o osmi až 20 členech. Jejich 
přirozeným prostředím je jihovýchodní po-
břeží Austrálie nebo Tasmánie. Dožívají se 12 
až 15 let.

Děčínská zoologická zahrada rozšířila počet chovaných zvířat o další 
nový druh. Návštěvníkům nově nabízí pohled na drápkaté opičky 
jménem tamarín žlutoruký. Jde o drobný druh primáta, který se ve 
volné přírodě vyskytuje v pralesích Brazílie Guiany a Surinamu. „Jejich 
jméno naprosto odpovídá jejich vzhledu. Typickým znakem je žluté 
zbarvení konče�n, zbytek těla je černý s drobným žíháním na hřbetě. Ke 

žlutým packám se dokonce váže legenda, díky které tento druh tamarína získal přezdívku 
„midas“ - po králi Midasovi, který podle řecké mytologie proměnil ve zlato vše, čeho se 
dotknul,“ vysvětlila mluvčí zoo Alena Houšková. Chovný pár získala zoo od soukromého 
chovatele.

Tamaríni žlutorucí jsou zvířata s denní ak�vitou. Celý den tráví převážně v korunách 
stromů, odkud slézají jen zřídka kdy. Jsou výbornými skokany, na zem dokážou skočit až z 
dvace� metrové výšky. Do jídelníčku tamarínů patří nejrůznější ovoce, zelenina, oříšky, 
sladší smůla stromů a hmyz. „Žijí v rodinných 
tlupách, kde základ tvoří rodičovský pár. Zají-
mavos� je, že o mláďata se stará samec nebo 
starší mláďata, matka je dostává pouze na ko-
jení. Nejčastěji se rodí dvojčata a narozené 
mládě váží pouhých 45 gramů,“ doplnila mluv-
čí zoo. Tamaríny žlutoruké najdou návštěvníci 
děčínské zoo v expozici drápkatých opiček, 
sousedy jim dělají oblíbení kotulové veverovi-
�.

Tamarín žlutoruký:
ź v Zoo Děčín od listopadu 2015 
ź první odchov v březnu 2016 (dvojča-

ta)

ZooŠkola je středis-
ko environmentální vý-
chovy v Zoo Děčín. Nabí-
zí možnost netradičního zážitku, na-
hlédnu� do tajů živočišné říše a zároveň 
obohacení o znalos� a informace, které 
doplňují nebo rozšiřují školní osnovy 
přírodovědných oborů. Výukově-zážit-
kové programy jsou koncipovány jak pro 
žáky mateřských a základních škol, tak i 
ústavy sociální péče a další skupiny.

NABÍDKA PROGRAMŮ ZOOŠKOLY

Pro mateřské školy:
ź Vyprávění žabího prince 
ź Dobrodružství papouška Artura
ź S oslíkem za zvířátky 

Pro základní školy: 
ź Domácí zvířata v zoo (1. a 2. tř.) 
ź Zvířata a jejich mláďata (1. a 2. tř.)  
ź Lesní zvířátka (1. a 2. tř.)
ź Na lovu s rysy a vlky (2. až 4 tř.) 
ź Stopy zvířat (3. až 5. tř.) 
ź Ptačí stezka (3. až 5. tř.) 
ź Rekordmani světa zvířat (3. až 6. tř.)
ź Ekologie (3. až 6. tř.) 
ź Mezi vlky (5. až 6. tř.) 
ź Putování po Národním parku České 

Švýcarsko (4. až 5. tř.)
ź Putování po Národním parku České 

Švýcarsko (6. až 8. tř.) 
ź Abeceda zvířat (3. až 9. tř.)  
ź Patenty a vynálezy přírody (6. až 9. 

tř.) 
ź Ohrožená zvířata (7. až 9. tř.)
ź Světem obojživelníků (2. stupeň ZŠ 

a SŠ) 

Pro ústavy sociální péče:
ź Zvířata v náručí
ź Světem zvířat s oslíkem

JAK SE OBJEDNAT NA PROGRAM 
ZOOŠKOLY:

Tel.: +420 412 531 626, 
Mobil: +420 605 916 210,  

+420 736 660 963 
E-mail: zooskola@zoodecin.cz, 

vyuka@zoodecin.cz

Více informací o jednotlivých 
výukově-zážitkových programech 

najdete 
na www.zoodecin.cz 

v sekci ZooŠkola.

Děti, už jste 
navštívily naší 
ZooŠkolu?

http://eslovniky.cz/Main/MainDict.aspx?word=bucze[]c4[]87
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16. 4. od 14.00 h
STARTUJEME! 
- zahájení 67. návštěvnické sezony

18. - 22. 4.
TÝDEN ZEMĚ
- akce pro MŠ, ZŠ, SŠ a další kolek�vy
- speciální vstupné 30 Kč/dítě na 
libovolný program ZooŠkoly 
- nutno objednat předem

30. 4. od 16.00 h 
SLET ČARODĚJNIC V ZOO 
- soutěže, kouzlení

30. 5. - 5. 6.
ZOO DĚTEM
- dě� ve věku 3-15 let vstup jen 10 Kč 
(nevztahuje se na programy ZooŠkoly)

3. 6. od 18.00 h
NOC SNŮ 
- mezinárodní akce pro zvané 
handicapované dě� především z ÚSP

19. 6. 
OSLAVTE S NÁMI DEN OTCŮ
- tátové vstupné 50% sleva (v 
doprovodu dítěte)

30. 6. - 3. 7.
HURÁ PRÁZDNINY!
- jedničkáři do zoo zdarma

15. 7. od 19.00 h a od 21.00 h
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZOO PRO DĚTI 
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZOO PRO 
DOSPĚLÉ 
- nutno objednat na tel.: 412 531 531

2. 7. a 29. 7. OD 18.00 h
NOC V ZOO
- speciální akce pro školní dě� 
- nutno objednat na tel.: 412 531 531. 
- počet dě� omezen

12. 8. od 19.00 h a od 20.30 h
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZOO PRO DĚTI 
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZOO PRO 
DOSPĚLÉ
- nutno objednat na tel.: 412 531 531

27. 8.od 14.00 h
PRAVĚKÁ ZOO
- odpoledne plné zábavy
- napínavá stezka plná úkolů, při které 
se dě� seznámí s životem pravěkých 
lidí, za splnění všech dobrodružných 
úkolů obdrží soutěžící dárek

Nejbližší
akce v zoo...

Zpravodaj URSUS - č. 1/2016. Vydala Zoo Děčín v dubnu 2016. 
Náklad: 5000 ks. Neprodejné. Text: Kateřina Majerová, Alena Houšková. Foto: Alena 

Houšková. Layout: Alena Houšková. Print: Česká digitální tiskárna s.r.o.

Vážení zákazníci a návštěvníci zoologické 
zahrady, 16. 3. 2016 jsme pro Vás otevřeli no-
vé občerstvení. Přijďte ochutnat naši denní 
polévku, grilované 100% hovězí burgery v 
čerstvě pečené housce, obří americký hot-
dog nebo třeba lívance s polevami vlastní vý-
roby. Také si budete moci pochutnat na es-
pressu z čerstvě namleté kávy z místní pražír-
ny, širokém výběru točených limonád i něko-
lika jogurtových koktejlech. 

Vše se snažíme připravovat s ohledem na 
životní prostředí a lidské zdraví tak, že třeba 

nenabízíme výrobky s obsahem palmového 
tuku, zbytečných dochucovadel a umělých 
barviv. Snažíme se naopak upřednostňovat 
lokální výrobce a produkty, potažmo produk-
ty české výroby i výrobky s označením fair 
trade:  hovězí maso v našich burgrech  po-
chází výhradně z české produkce, denně 
čerstvé pečivo z místní malopekárny, káva z 
místní pražírny, pivo i nealko je také pouze od 
českých výrobců apod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Nové občerstvení v zoo! Bamburger!

květen až srpen - denně 
(8:00) 10:00 – 18: 30 (kuchyň do 18:00) h

září - říjen, duben - denně
10:00 – 17:30 (kuchyň do 17:00) h

listopad až březen - pátek, sobota, neděle 
10:00 – 15:30 h

Otvírací
doba

PROVOZOVATEL
Jiří Hommer 
IČ: 76546594

Dolní Žleb 125,
40502 Děčín XIV

Tel: (+420) 607843615
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