ursus

Zoo Dìèín: U nás zdivoèíte i VY...

Vážení pøátelé, návštìvníci a pøíznivci dìèínské zoo,
i v letošním roce z finanèních dùvodù vydáme pouze jedno souhrnné èíslo našeho tradièního zpravodaje URSUS, kde se ohlédneme za
nejzajímavìjšími událostmi pomalu konèícího
roku 2012. Zaènu velmi optimisticky, pøestože
nálada ve spoleènosti není pøíliš dobrá a stále
nekonèící finanèní krize moc k úsmìvu nepøidává. Rok 2012 v dìèínské zoo byl pomìrnì úspìšný. Návštìvnost již pøekroèila hranici 88 tis.,
což je bájeèné a moc za to dìkujeme.
Naši medvìdi grizzly slavili významné životní
jubileum, po dlouhé dobì se nám narodila hned
dvì mláïata vzácných lam vikuní a jako první v
Èeské republice jsme odchovali prasata visajanská. Dovezli jsme napøíklad nový chovný pár rysù, kozorožce, vlky a zase o kousek vylepšili naši
zoo. Uspoøádali jsme spoustu akcí a aktivit pro veøejnost, za všechny jmenujme dvì nejúspìšnìjší
akce: Pirátskou a Strašidelnou zoo. Centrum ekologické výchovy ZooŠkola pøivítalo nespoèet
školáèkù, provádìlo návštìvníky po veèerní èi noèní zoo, prezentovalo se ve školách a školkách a
celé léto se s vámi setkávalo se zvíøátky. Našeho oslavence a erbovní zvíøe, medvìda grizzly, jsme
propùjèili hokejistùm z HC Dìèín, kteøí s ním na prsou, vybojovali historicky nejvìtší úspìch a to
druhé místo ve II. NHL. Pro malé hokejisty, ve spolupráci s HC Dìèín, jsme uspoøádali akci Hokejová
zoo, která zaznamenala úspìch a v pøíštím roce se s ní v naší nabídce opìt setkáte.
Závìrem dìkuji našemu zøizovateli - Statutárnímu mìstu Dìèín - za rekonstrukci pøíjezdové
cesty do zoo a výstavbu nového parkovištì pro návštìvníky. V pøíštím roce se mùžete tìšit na další
vzácný druh zvíøete, tapíra jihoamerického a zejména naši malí návštìvníci také na nový velký
prùlezkový hrad v dìtském areálu. Prosím, dovolte mi, než se zaètete do zajímavostí níže,
podìkovat vám všem za pøízeò, návštìvu a podporu dìèínské zoo a tìším se na setkání i v roce
2013!
Kateøina Majerová
øeditelka
Co nového u zvíøat?
Chlouba zoo oslavila 30. narozeniny!
Narozeninovou oslavu pro oblíbené chlupáèe Sigfrieda a Helgu pøipravila zoo symbolicky v den oslavy mezinárodního svátku všech
zvíøat, který letos v zoo pøipadl na 29. záøí. Na
oslavì tøicátých narozenin samozøejmì nechybìl narozeninový dort, spousta dáreèkù v
podobì nejoblíbenìjších dobrot a øada gratulantù. Medvìdùm pøišli spoleènì se sedmi
stovkami návštìvníkù popøát napøíklad hráèi
HC Dìèín, zástupci Rodinného centra Medvídek z Benešova nad Plouènicí, èlenové Èeského svazu vèelaøù nebo herci Divadelního
spolku Karla Èapka Dìèín.
Pøipomínáme, že dìèínská zoo je jedinou
èeskou zoologickou zahradou, kde lze tento výjimeèný medvìdí druh spatøit. Návštìvníci Zoo
Dìèín se z nich radují od roku 1983, kdy spoleènì pøišli ze Zoo Lipsko. V roce 2013 nás tedy
èeká další „tøicítková“ oslava, tentokrát na téma
„30 let medvìdù grizzly v dìèínské zoo“.
Mláïata 2012
Mláïaty se Zoo Dìèín v roce 2012 jen hemžila. Dle statistik jich v období od ledna do listopadu pøišlo na svìt témìø šest desítek. Radost
mìla zoo samozøejmì z každého narozeného
mládìte, ale rádi bychom vám nyní pøipomnìli
3 odchovy, které patøily k výjimeèným.
?
První mládì roku pøišlo na svìt 18. ledna.
Stala se jím malá oslí sleèna jménem Ema. K
titulu prvního mládìte pøibyl bìhem roku ještì
jeden velmi významný titul. Pøedstavte si, že
dìèínská oslice Ema si v soutìži o NEJ mládì
roku dokázala v konkurenci mnoha dalších
zvíøat z èeských zoo vybojovat krásné druhé
místo! Obstála pøed mláïaty nosorožcù, medvìdù, žiraf, koèek, takinù, lemurù èi mraveneèníkù! O toto úžasné umístìní se svým hlasováním postarali fanoušci facebookových stránek, na nichž soutìž probíhala. Jediným mládìtem, pro které lidé hlasovali více, byla samièka okapi Ebony z královédvorské zoo.
?
Dalším pøírùstkem, který rozradostnil celou
zoo, se stala mláïata vzácných prasat visa-

Co jste pøáli medvìdùm?
?
„Ahoj medvìdi! Vše nejlepší k narozeninám,
hodnì zdravíèka a štìstíèka a dobrých pamlskù
vám pøeje Aninka H.“
?
„Dobré zdraví a stále nìco dobrého k snìdku
pøejí Kubík, Máa, Andula a taka s mamkou.“
?
„Všechno nejlepší naši milí méïánci, hodnì
štìstí a zdraví a mnoho dalších let v téhle zoo pøeje
Bali.“

janských. Že jde o výjimeèný odchov, svìdèí už
jen fakt, že je spojen se dvìma prvenstvími. Tím
prvním je, že rodièe jsou prvními dovezenými
zvíøaty tohoto druhu do Èeské republiky. Zoo
Dìèín je dovezla v roce 2011 ze zoo v holandském Rotterdamu. Po pár mìsících je pak zaèala
chovat také Zoo Ostrava. Druhé prvenství tedy
následnì zaèalo nepsanou soutìží o to, které
ze zoologických zahrad se podaøí první úspìšný odchov. Že se štìstí pøiklonilo na stranu Dìèína, je z této zprávy už více než jasné. Prasátka
se narodila dvì a jsou to samièky.
?
Pokud bychom v zoo udìlovali titul „Rodièe
roku“, pak by jej za rok 2012 jistì získal pár èápù
èerných, jejichž expozici najdete mezi rybníèkem a expozicí opic. Po nìkolika letech neúspìšných pokusù o odchov mláïat se to koneènì podaøilo! Na svìt vyvedli dvì èápata.
Hnízdo postavené na zemi po celou dobu hrdì
bránili a vzornì se o své potomky starali. Odchov èápù èerných je v èeských zoologických
zahradách ojedinìlou záležitostí. V roce 2010
se podaøil napøíklad jen pražské zoo.

Importy 2012
Nových zvíøat pøivítala dìèínská zoo více
než ètyøicet. Zvíøata se dovážela nejen z èeských, ale i ze zahranièních zoologických zahrad. K významným importùm patøil napøíklad
dovoz samce malé pralesní koèkovité šelmy
margaye ze Zoo Amsterdam, dvou samcù
norka evropského ze Zoo Tallin, ale napøíklad i
dvou samic vlka eurasijského ze Zoo Praha.
Nejpoèetnìjším importem byl dovoz 12 psounù
prériových ze Zoo Emmen. Novým druhem,
který rozšíøil skladbu zvíøat v dìèínské zoo, byl
import korunáèe novoguinejského Sclaterova
ze Zoo Liberec.
Exporty 2012
Do zoo zvíøata nejen pøicházejí, ale také se ze zoo stìhují jinam. Exportù probìhlo v roce 2012
hned nìkolik. Do Zoo Lipsko se pøestìhoval samec outlonì malého, do Zoo Ohrada èáp bílý, do
olomoucké zoo pak mangusta lišèí a výmìna zvíøat probìhla v Zoo Berlín, kam Zoo Dìèín odvezla
samici medvìda malajského Cindy a místo ní pøivezla samici Baerbel.
Úhyny zvíøat
Nepøíliš radostné téma, jakým je smrt, se
bohužel nevyhýbá ani zoologickým zahradám.
Dìèínská zoo zaznamenala bìhem roku 2012
dva úhyny, které s sebou pøinášejí i konec
chovu. Po více než patnácti letech skonèil chov
babirus celebeských. Po táhlých zdravotních
komplikacích uhynula samice Uta, která dìlala
návštìvníkùm radost od roku 1996 a odchovala
celkem pìt mláïat (spoleènì se samcem Casperem). Dožila se osmnácti let a pøežila i nìkolik
svých potomkù. Nová zvíøata už není bohužel
možné v rámci Evropského záchovného programu získat a dovoz nových zvíøat pøímo z Indonésie je velmi nároèný, komplikují ho pøísné
veterinární podmínky a mnoho dalších aspektù. Expozice po tìchto indonéských èunících ale
prázdná nezùstane. Zoo ji nyní pøipravuje pro
chov tapírù jihoamerických.
Dalším úhynem, který pøedznamenal konec chovu, byl skon samce mangabeje èerného Hukana. Opièák Hukan tvoøil se svojí partnerkou Bábinkou nejstarší žijící pár tohoto druhu napøíè zoologickými zahradami celého svìta. Dvaatøicetiletý opièák zemøel stáøím. S Bá-

binkou žil v dìèínské zoo od roku 1980, spoleènì odchovali deset mláïat, která jsou nyní k
vidìní jak v èeských, tak v zahranièních zoologických zahradách. Bábinka nese jeho odchod špatnì, potravu sice pøijímá, ale je na ní
vidìt, že strádá. Vzhledem k jejímu stáøí jí zoo
už dalšího partnera shánìt nebude. Zùstane v
zoo pouze na dožití. Až se tak stane, èeká pavilon opic velká pøestavba. Zoo hodlá stávající
expozici zvìtšit a pøipravit pro chov vzácnìjších
støednì velkých primátù. Uvažuje se o takových
druzích, jakými jsou gibboni nebo guerézy. Bližší pohled pøinese studie, která se pøipravuje.

Co nového v areálu zoo?

?
Nový hrad: Na pøelomu roku 2012/2013

?
Rekonstrukce expozice: Kompletní rekonst-

dojde k demolici starého prùlezového hradu v
dìtském areálu a výstavbì zcela nového.
?
Parkování u zoo: Návštìvníci mohou nyní u
zoo zaparkovat kvalitnìji. Parkovištì totiž prošlo rekonstrukcí, nezpevnìný povrch nahradila
zatravòovací dlažba.
?
Pøíjezdová cesta k zoo: Magistrát nechal
opravit opìrnou zeï v Žižkovì ulici a velmi výraznì zlepšil stav jediné pøíjezdové cesty k zoo.

rukcí prošla expozice psounù prériových, kterou obývají spoleènì s ursony kanadskými. Výbìh dostal zcela nový kabát. Obnovu expozice
finanènì podpoøila firma Valdemar Grešík –
Natura s.r.o.
?
Poøádek: V zoo pøibyly nové odpadkové koše. Jejich originální zvíøecí vzhled jistì udìlá ze
záležitosti, jakou je uchovávání poøádku, prima
hru nejen pro dìti, ale i ostatní návštìvníky.

ZooŠkola informuje:
?
Školy nyní mohou do zoo výhodnìji! Zoo Dìèín pøišla s novinkou – pro školy pøipravila výhodné
permanentky. Jedna je urèena pro vstup do zoo, druhá pak na výukovì-zážitkové programy
ZooŠkoly. Obì vyjdou na 2000,- Kè, zahrnují pìt vstupù, jsou urèeny pro kolektivy do 30 žákù a 2 pedagogy. Liší se akorát doba platnosti. Zatímco permanentka na vstupy se vydává na pøíslušný
školní rok, permanentní vstupenka ZooŠkoly je platná na období od 1. ledna do 31. bøezna. Obì
jsou pøenosné v rámci školy. Zakoupit lze i zvýhodnìný balíèek na 7 vstupù do zoo a 7 výukových
programù ZooŠkoly za 4000,- Kè.
?
Na rovných dvacet zaokrouhlila Zoo Dìèín svojí nabídku zážitkovì-vzdìlávacích programù
ZooŠkoly. Novì na seznamu pøibyl program s názvem Abeceda zvíøat, který by mìl úèastníky
hravou formou uvést do problematiky systematiky zvíøat. Je urèen žákùm 3. až 9. tøíd základních
škol a støedoškolským studentùm, je realizovaný v uèebnì a je èasovì flexibilní, pro mladší dìti
jednohodinový, pro starší pak dvouhodinový. Žáci a studenti si bìhem výuky pøipomenou nìkteré
známé druhy živoèichù, seznámí se ale i s tìmi ménì známými. Nebude chybìt ani soutìžení a
možnost kontaktu s nìkterým živým zvíøetem. Stejnì jako na ostatní programy ZooŠkoly, i na tento
je nutné se pøedem objednat. Kompletní nabídka programù, ceník a pokyny k objednání jsou k
dispozici na webových stránkách zoo www.zoodecin.cz.
Dìkujeme!
?
Více než deset tisíc korun! Tak to je èástka,

kterou mezi sebou dokázaly vybrat rumburské
dìti na podporu dìèínské zoo. Konkrétnì pak
na medvìdy grizzly. Spokojenost zvíøat v zoo
není rumburským dìtem lhostejná již dvacet
let. Tak dlouho totiž trvá akce s názvem Koruna
pro zoo, jejímž výsledkem je právì zmínìná
èástka v úvodu èlánku. Vyhlašuje ji pravidelnì
Dùm dìtí a mládeže Rumburk a každoroènì
oslovuje školy a školky po celém Rumburku.
Letos se do sbírání korunek pro zoo zapojilo
celkem sedm škol. Zoo Dìèín velmi dìkuje
všem dìtem, které ze svého kapesného pøispìly na medvìdí chlupáèe, a také Domu dìtí a
mládeže Rumburk za dlouholetou podporu a
chu k organizaci této prospìšné akce.

?
Zoo opìt udìlovala Malou cenu Ï. V letošním roce si ji svým otevøeným srdcem a ochotou
nezištnì pomáhat vysloužili: Tomáš Fiala za
pomoc pøi záchranì lišek, Valdemar Grešík,
který nejenže v roce 2011 pøispìl na celkovou
rekonstrukci expozice psounù prériových, ale je
také pravidelným sponzorem nejrùznìjších
akcí zoo. Držitelkami další Malé ceny Ï se staly
dobrovolnice Eliška Sklenáøová a Tereza
Zalabáková, které nechybìjí na žádné akci Zoo
Dìèín a rády nabízejí pomocnou ruku kdykoliv
je potøeba. Poslední cena pak putovala do
Základní školy Komenského nám. v Dìèínì,
která si ji vysloužila za dlouholetou podporu
oblíbených opièek kalimiko v rámci adopèního
systému.

Zoo Dìèín ve vás zanechá stopu...

Chodíte do zoo nìkolikrát do roka? Poøiïte si výhodnou permanentku...
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