ursus
zpravodaj Zoo Děčín

Úvodní slovo ředitelky zoo...

Vážení příznivci, čtenáři, návštěvníci a přátelé děčínské zoo,
jak jste si jistě povšimli, dostáváte
do rukou zbrusu nový formát našeho
pravidelného zpravodaje Ursus a doufám, že se vám bude líbit.
Toho, co se v končícím roce 2014 událo, bylo opravdu hodně. Zoologická
zahrada Děčín oslavila v tomto roce své
65. narozeniny, čímž se řadí ke čtyřem
nejstarším zoo v Čechách. Toto významné jubileum s námi slavili i návštěvníci,
kterých do zoo přišlo neskutečných 110
síc, což je o 17 síc více, než kdykoli
před m. Když jsem nastupovala
do funkce ředitelky zoo v roce 2007, bylo mým velkým snem, abychom jednou
překročili magickou sto sícovou hranici. A víte co, sny se někdy splní. Děkujeme!
Dovolte mi tedy, abych na tomto
místě poděkovala všem, kteří odvedli
kus dobré práce, obětovali mnoho
ze svého volného času a v zoo strávili
nespočet víkendů, tedy zaměstnancům
zoo od údržby, přes chovatele, recepční
až po centrum návštěvnických služeb.
A co pro vás připravujeme na příš
rok? Když pominu rozsáhlý seznam akcí, kroužků a soutěží, rádi bychom se
pus li do rekonstrukce pavilonu opic
a výstavby nových expozic pro rosomáky, kamzíky a severské sovy. Tak nám
držte palce, aby to vše vyšlo. A hlavně,
přijďte! Vše nejlepší do nového roku
2015 …
Kateřina Majerová
ředitelka zoo

Nováček
v zoo
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Takin indický ze Zoo Tallin

Dvouletý samec takina indického Takko přicestoval do děčínské zoo 17. října 2014 z estonské zoo v Tallinu. Společnost v expozici mu dělá tříletá samice Abby. Ošetřovatelé doufají, že nově sestavený pár v sobě najde zalíbení a zoo se tak dočká prvního odchovu.

Odchov mláděte ara vojenských se povedl pouze uměle
Nově sestavený pár ar vojenských, které
děčínská zoo získala ze zlínské a plzeňské
zoologické zahrady, má za sebou první snůšku. K překvapení všech si ale samice k hnízdění nevybrala připravenou hnízdící budku,
ale snesla vejce do slámy na zem. Ošetřovatelé s napě m očekávali, jak se postaví k rodičovským povinnostem. Po kontrole zjis li,
že ze tří vajec je oplodněné pouze jedno. Den
„D” nastal v úterý 10. června. Na svět přišlo
mládě, o které se však rodiče nestarali, proto
muselo putovat do péče ošetřovatelů. Dnem
i nocí se mu věnovala ošetřovatelka Pavla Cabrnochová. Krmila jej speciální směsí, vstávala k němu i třikrát během noci. Díky výborné péči se ho podařilo úspěšně odchovat.
Významný odchov oslavila zoo v sobotu
4. října na akci I zvířata mají svátek, který
každoročně pořádá u příležitos mezinárodního dne zvířat. V rámci akce malého opeřence představila návštěvníkům a také jej pokřla. Kmotry se mu stali herci pražského Divadla v Dlouhé Magdalena Zimová a Mar n
Matejka.
Pohlaví papouška ošetřovatelé proza m
neznají, odhalí ho až testy DNA, proto dostal
neutrální jméno Bobo.

Jako první v Čechách rozmnožila uměle
ary vojenské zlínská zoo. Po ní zaznamenala
úspěch i Zoo Plzeň, které se v roce 2007 podařil první odchov tohoto druhu přirozenou
cestou.

Novinky v zoo...

VOZÍKY K ZAPŮJČENÍ
Děčínská zoologická zahrada spus la novou službu pro návštěvníky - možnost zapůjčení vozíků.
Službu nabízí zdarma, pouze opro
složení dokladu totožnos nebo vratné
zálohy. „K dispozici máme celkem 4 vozíky, jsou ozdobeny zvířecími mo vy,
každý z nich má nosnost 40 kilogramů,“
uvedla mluvčí zoo Alena Houšková. Vozíky je možné zapůjčit u obsluhy recepce. S vozíky lze projet pouze omezenou
část zoo, nejsou vhodné například
do Expozice Českosaského Švýcarska.

ZVÍŘECÍ INFOLINKA
Potřebujete chovatelskou radu? Našli jste ptáče vypadlé z hnízda? Nevíte,
zda ježek, který vám dupe po zahradě,
přežije zimu? Co s kunou, která vám běhá na půdě?
Máte-li stejné nebo podobné dotazy, můžete se nyní nově obracet na naši
ZVÍŘECÍ INFOLINKU.
Na tel. čísle +420732107520 vám,
pokud to bude v našich silách, vaše dotazy rádi zodpovíme.

Co nového u zvířat? Přírůstky, importy, exporty i úmr
V zoologické zahradě to pořád žije. Zvířata se rodí, umírají, dochází k jejich výměně
mezi jednotlivými zoo a nejinak tomu bylo
i v letošním roce (2014). O těch nejzajímavějších se dočtete v následujících řádcích.
V Expozici Rajské ostrovy se snažíme neustále obměňovat druhovou skladbu mořských živočichů, a proto jsme začali chovat
i koníčky vzpřímené. Tento nový druh ryb,
který se velmi ob žně chová, si brzy našel
cestu k srdcím návštěvníků. V této expozici se
také nově můžete setkat s agamami Weberovými dovezenými ze Zoo Liberec a také s mláďaty leguána kubánského, které jsme získali
ze Zoo Praha.
Již v lednu nám v zoo na Pastýřské stěně
udělalo radost narození samičky makaka
chocholatého, která později dostala jméno
Tawa, což v indonéš ně znamená smích. Také
se můžeme pochlubit odchovem zebu zakrslého, kterého chováme jako jediná zoo
v ČR. Přibyla nám dvě telátka, sameček a samička.
makak chocholatý

Velmi krásným přírůstkem do Ptačího domu se stal banánovec obecný, který vás jistě
uchvá svojí pestrobarevnou hlavou. Na rybníčku se také můžete obdivovat zajímavými
opeřenci. Těmi je pár čáj chocholatých. Čája
chocholatá patří mezi vrubozobé, tedy je
blízce příbuzná husám či kachnám, nicméně
podobnost u nich nehledejte, spíše vám
budou připomínat krocana. Tento velmi hlasitý pták se ob žně shání, a proto jsme velmi
rádi, že jsme je pro vás mohli získat ze zoologických zahrad v Emmenu a v Olomouci.
Bohužel jsme museli utra t samce levharta mandžuského jménem Kon, protože už
nebyl schopen přijímat potravu. Dožil se zde
úctyhodného věku dvace let. Místo něj
jsme do expozice umís li neméně krásnou
kočkovitou šelmu, samce levharta obláčkového, kterého jsme získali ze Zoo Ús nad Labem. Z důvodu dlouhotrvající nemoci musela být utracena také stará samice rysa
ostrovida Lea. Výběh pro rysy byl upraven
a zoo dovezla z Liberce mladého samce jménem Sebes. V brzké době k němu přibude
i samice. K malé změně ale došlo, protože se
bude jednat o pár rysů karpatského poddruhu, který se v této lokalitě historicky vždy vyskytoval. Kvůli nehodě jsme přišli také o mohutného Ikara - samce takina indického a ne-2-

levhart obláčkový
dlouho po něm, zemřela i jedna z jeho samic.
Neváhali jsme a oslovili koordinátora, který
nám přidělil nového samce. Ten přicestoval
v říjnu 2014 až z dalekého Tallinu (foto na tulní straně).
Provedli jsme také výměnu stád sambarů
skvrnitých. Dle koordinátora jejich chovu
jsme zde v Děčíně jedni z nejúspěšnějších
chovatelů tohoto ohroženého druhu jelena,
pocházejícího z Filipín. Z toho důvodu jsme
museli odeslat všechna zvířata do zoologických zahrad v rámci Evropské Asociace Zoologických zahrad a Akvárií – EAZA a z Lucemburska jsme dovezli gene cky cenné stádo,
které máme za úkol rozmnožit a dle rozhodnu koordinátora odchovy rozesílat tak, aby
v chovu v zaje byla gene cky silná populace.
Doufáme také, že po úpravě výběhu u tapíra jihoamerického, se v něm náš samec Paper velmi brzo zabydlí a pohled na něj bude
návštěvníkům dělat radost. Doposud se to ž
venku moc neukazoval a byl tak k vidění pouze v jeho vnitřní ubikaci.
sambar skvrnitý

Zoo přivítala historicky prvního návštěvníka č. 100.000

V neděli 12. října krátce po poledni přivítala děčínská zoologická zahrada svého
100.000. návštěvníka. Stal se jím pan Jaroslav
Jukl z Ús nad Labem, který do zoo vyrazil
s celou svojí rodinou.
„Nedělní výlet do Děčína vymysleli naši
synové, kteří si právě nyní užívají lezení na via
ferratě. Zbytek rodiny šel s malou vnučkou
Markétkou do zoo. Z výhry máme upřímnou
radost, vůbec jsme to nečekali a vlastně jsme

ani nevěděli, že děčínská zoo na sto sícího
návštěvníka čeká,“ uvedl Jaroslav Jukl. Jubilejní návštěvník získal jako odměnu rodinnou
permanentní vstupenku platnou na jeden
rok, zážitkový program, při kterém bude moci
strávit den s ošetřovateli a nechyběl ani balíček propagačních předmětů zoo. Sto sícovou hranici návštěvnos pokořila Zoo Děčín
poprvé v její pětašedesá leté historii.

Medvědici bolely zuby

Rychlý úbytek na váze a nechuť k jídlu. Tak přesně tyto faktory znepokojily
v dubnu 2014 ošetřovatele samice medvěda malajského. Jejich příčinu brzy odhalila přivolaná veterinářka. Medvědici
Barbie, jak jí v zoo říkají, trápily zuby. Kontrola odhalila zlomený spodní špičák, několik dalších poškozených zubů, zánět
dásní a také zubní kámen. Bylo potřeba
strhat zubní kámen, nasadit an bio ka
a vitamíny.

Zaměstnanci zoo běželi
pro dětské hřiště v Děčíně

Zoo Děčín je Společnost přátelská rodině
Děčínská zoologická zahrada získala tul Společnost přátelská rodině. Po rozsáhlém
šetření jí ho udělila Síť mateřských center o. s.
Ocenění si vedení zoo přebralo v průběhu
měsíce října 2014 na slavnostním vyhodnocení soutěže na Krajském úřadě v Ús nad
Labem. „Z tulu máme upřímnou radost. Velmi děkujeme Mateřskému centru Rákosníček
za nominaci a možnost ukázat, že si toto
pres žní ocenění zasloužíme. Již řadu let se
snažíme naši práci dělat tak, aby se u nás
cí ly dobře především rodiny s dětmi a aby
zde byli spokojení i naši zaměstnanci,“ uvedla
mluvčí zoo Alena Houšková. Při hodnocení se
Síť mateřských center zaměřovala nejen
na zaměstnavatelskou oblast, ale zjišťovala
i společenskou odpovědnost organizace, zajímaly ji i prorodinné ak vity a zdravé pracovní prostředí soutěžních subjektů.
VSTUPNÉ Zoo Děčín
hlavní sezóna (květen – srpen):
vedlejší sezóna (září, říjen, březen, duben)
zimní sezóna (listopad – únor)
VSTUPNÉ Expozice Rajské ostrovy
hlavní sezóna (květen – srpen):
vedlejší sezóna (září, říjen, březen, duben)
zimní sezóna (listopad – únor)

Dalšími oceněnými v rámci Ústeckého
kraje byly tyto organizace: Kulturní zařízení
Kadaň, p. o.; Loreta Rumburk, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk; Mateřská
škola Raduška Kadaň; Základní škola Most, A.
J. Komenského 474, p. o.
Soutěž Společnost přátelská rodině je
projektem zaměřeným na mo vaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitos
a zavádění opatření pro slaďování rodinného
a pracovního života jejich zaměstnanců.

100,- Kč /dospělí
80,- Kč /dospělí
70,- Kč /dospělí

60,- Kč /děti
50,- Kč /děti
40,- Kč /děti

60,- Kč /dospělí
50,- Kč /dospělí
50,- Kč /dospělí

40,- Kč /děti
30,- Kč /děti
30,- Kč /děti
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Zoo Děčín podpořila v dubnu 2014
projekt Think Blue. Run Blue. Šlo o celorepublikovou soutěž, jejímž cílem bylo
naběhat co nejvíce kilometrů na běhacím pásu. Ten, kdo zvítězil, vyhrál pro
své město výstavbu dětského hřiště.
Získat pro Děčín dětské hřiště se stalo mo vací i pro zaměstnance Zoo Děčín
a proto neváhali, oblékli se do sportovního a vyrazili na běhací pás do showroomu ﬁrmy Gerhard Horejsek.
Celkem třináct pracovníků zoo v čele s ředitelkou Kateřinou Majerovou
a zoologem Romanen Řehákem zabralo
a na běhací konto přispělo 19,821 kilometry. Při běhání je podpořil i oblíbenec
Paša (prasátko gö ngenské).
I když celou soutěž, a tak i dětské
hřiště, nakonec vyhrálo město Brno,
druhý Děčín o hřiště také nepřijde. Magistrát města Děčín přislíbil (i na základě
obrovské touhy Děčanů vyhrát dětské
hřiště v této soutěži) výstavbu hřiště
v Horním Žlebu.

Zoo spus la nový web!
Od března 2014
jsou návštěvníkům zoo
k dispozici nové webové stránky. Novou podobou stránek se zoo
snažila přiblížit moderním trendům internetových prezentací.
Návštěvníci se dočkali zcela nového
designu, ale i dalších novinek. Přibyly
webové kamery, možnost rozesílání
novinek prostřednictvím newsle eru
i speciální sekce pro dě s názvem Dětská zoo, plná her a zajímavos ze světa
zvířat. K dispozici jsou ve třech jazykových mutacích (ČJ, EN, DE).
Nové webové stránky jsou stěžejním výsledkem projektu s názvem Zoo
v novém!, na kterém se ﬁnančně spolupodílela Evropská unie v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko. Partnerem projektu se stal spolek Zoo-Freunde Dresden e.V. a Zoo
Dresden. Hlavním cílem projektu bylo
zvýšení turis ckého ruchu mezi oběma
příhraničními oblastmi, zajištění informovanos českých i zahraničních návštěvníků o ak vitách, programech a dění
v zoo, ale také podpora environmentální výchovy dě . Součás projektu byly i další produkty jako skoviny, propagační předměty a informační cedule.

Den adop vních rodičů
Více než sedm desítek adop vních
rodičů a přátel zoo přijalo 6. září pozvání na kulturní odpoledne v děčínské
zoologické zahradě. Den adop vních
rodičů pořádá zoo každoročně jako poděkování mecenášům za ﬁnanční podporu chovaných zvířat. Příchozí čekalo
posezení s hudbou, seznámení s kontaktním prasátkem Pašou, slavnostní
přípitek k 65. výročí zoo, procházka
po zoo s ředitelkou zoo Kateřinou Majerovou a nechybělo ani malé občerstvení
a soutěž o ceny. Za poslední rok se podařilo uzavřít téměř 140 zvířecích adopcí a vybrat tak téměř 250 síc korun.
Nejčastěji adoptovaným zvířetem byl
opeřenec kvakoš noční a želva nádherná.
Adopce zvířat má v děčínské zoologické zahradě dlouholetou tradici. Možnost virtuálně si osvojit vybrané zvíře
a přispět tak na jeho chov, je v Zoo Děčín možné již třiadvacet let!
V roce 2015 se Den adop vních rodičů uskuteční v sobotu 12. září od 14
hodin.

Zoo má za sebou narozeninovou oslavu

Velké poděkování patří také
dětem z Krásné Lípy!
Díky nim to ž v letošním roce získal opeřenec ledňák obrovský, skvělé adop vní rodiče. Žáci
Základní a mateřské školy v Krásné Lípě (ul. Školní) nelenili, vydali sebyl
na pro
lesníděčínskou
brigádu vzoo
Národním
Rok 2014
jubilejní.
parku
České
Švýcarsko,
vyUběhlo již to ž dlouhých 65 let kde
od jejího
dělali
celkem
10.458,Kč
a
rozotevření. A tak v průběhu celého roku nechyse je věnovat
právě na
chov
běly maléhodli
ani větší
oslavy tohoto
požehnaného věku.tohoto
Oslavypozoruhodného
pětašedesátých opeřennarozenin
vyvrcholilyce.
v sobotu 6. června na akci Zoo slaví! „narozeninový mejdan” si nenechaly ujít
stovky lidí, čekal je bohatý program nejen
v zoo.
„Narozeninovou párty jsme odstartovali
hned ráno. Začali jsme v 9 hodin s Klubem
orientačního běhu Děčín otevřením nové trasy orientačního běhu Pastýřanda, v poledne
jsme se přesunuli pod děčínskou Via ferratu,
kde probíhala nejen prezentace kontaktních
zvířat, ale také výstup po skále v čele s ředitelkou zoo Kateřinou Majerovou, za níž v těsném závěsu lezl zoolog Roman Řehák a vete-

rinářka Lydia Čačková,“ popsala mluvčí zoo
Alena Houšková. Sobotní odpoledne pak patřilo programu v areálu zoo. Zde měli návštěvníci možnost nahlédnout do zákulisí, projít si stáje, pavilon opic nebo ložnice medvědů, ale také si mohli vyzkoušet práci lidí v zoo
- představili se jim nejen ošetřovatelé, ale
také tým údržby, kancelářské profese a dě
ze zájmových kroužků fungujících při Zoo
Děčín. „Nechyběla dobrá hudba, zvířecí koktejly, trocha sportu v podání děvčat z týmu BK
Horejsek Děčín a Yojo triků s DDM Děčín, dvě
dávky kultury s Divadelním spolkem Karel Čapek a spousta zábavy v soutěži o ceny. Příjemnou tečkou za celým dnem pak bylo společné
vypouštění balónků, na které si všichni napsali svá tajná přání,“ doplnila Houšková.

Zoo slaví a naděluje: Přijďte se podívat na mořské koníky!
„Máme narozeniny a dárky nadělujeme
my!,“ tak právě mto heslem se po celý rok
2014 řídila děčínská zoologická zahrada.
Oslavy 65. výročí od svého otevření spojila s mnoha novinkami. Lákala nejen na zajímavé akce, nové webové stránky, ale také
na nová zvířata. „Náš narozeninový rok jsme
odstartovali velkou bombou! Rozšířili jsme
chov v Expozici Rajské ostrovy, a můžeme tak
návštěvníkům nabídnout pohled do akvária
s mořskými koníky,“ prozradila mluvčí zoo
Alena Houšková. V akváriu mohou příchozí
spatřit hned tři páry tohoto zajímavého živočicha, který v dospělos dorůstá do velikos
až 19 cen metrů.
Koníček vzpřímený žije dva roky, umí se
dívat očima každým na jinou stranu a pohybuje se kmitáním hřbetní ploutve. „Naši koníci jsou zhruba půlroční a lze u nich velmi
dobře rozlišit samce a samici. Samci jsou
-4-

menší než samice, mají krásně kulaté bříško,
za mco samice na něm mají jakoby vykousnutý zoubek. Zajímavos všech mořských koníků je, že „těhotenství“ v tomto svazku obstarává samec. Samice naklade jikry do jeho
vaku, a pak už se o ně nestará. Potěr opouš
vak asi za měsíc,“ vysvětlila mluvčí zoo.
Ve volné přírodě žijí koníčci vzpřímení
ve vodách západního Atlan ku: od Nového
Skotska v Kanadě, přes Mexiko, Panamu, Venezuelu až po Rio de Janeiro v Brazílii a Surinam.

Rumburské dě sbíraly korunky pro zoo. Posíláme velký dík!
Více než patnáct síc korun! Tak to je
částka, kterou mezi sebou dokázaly v roce
2014 vybrat rumburské dě na podporu děčínské zoo.
Spokojenost zvířat v zoo není rumburským dětem lhostejná již více než dvacet let.
Tak dlouho to ž trvá akce s názvem Koruna
pro zoo, kterou každoročně vyhlašuje Dům
dě a mládeže Rumburk. Ten pravidelně oslovuje školy a školky po celém Rumburku,
které pak mezi sebou vybírají peníze na podporu medvědů grizzly. „Letos se do sbírání
korunek pro zoo zapojilo celkem sedm škol.
Přesná částka, kterou mezi sebou dě vybraly, činí 15.430 korun,“ spočítala Stanislava

Zoo Děčín
DĚKUJE!

Hackerová z DDM Rumburk, která se každoročně stará o zdárný průběh akce.
Slavnostní předávání peněz proběhlo
v prvním květnovém týdnu a setkání s dětmi
si samozřejmě nenechali ujít ani pracovníci
zoo, kteří společně se zástupci DDM Rumburk poc vě navš vili všechny školy a dě
za jejich obrovskou snahu odměnili setkáním
se živými zvířaty. „Zoo Děčín velmi děkuje
všem dětem, které ze svého kapesného přispěly na medvědí chlupáče, a také Domu dě
a mládeže Rumburk za dlouholetou podporu
a chuť k organizaci této prospěšné akce,“ poděkovala mluvčí zoo Alena Houšková.

Narozeninová přání...

Velké poděkování patří také
dětem z Krásné Lípy!
Díky nim to ž v letošním roce získal opeřenec ledňák obrovský, skvělé adop vní rodiče. Žáci
Základní a mateřské školy v Krásné Lípě (ul. Školní) nelenili, vydali se na lesní brigádu v Národním
parku České Švýcarsko, kde vydělali celkem 10.458,- Kč a rozhodli se je věnovat právě na chov
tohoto pozoruhodného opeřence.

Co je to ZooŠkola? Zážitek, trocha vzdělání i výlet
Přesně, jak říká tulek, v tomto duchu
nabízí své ak vity environmentální středisko
ZooŠkola. Svou nabídku cílí převážně na školní kolek vy, ale většinu služeb ZooŠkoly může
využít opravdu každý, včetně rodin. Stálých
dvacet programů, z nichž je možné kdykoliv si
libovolně vybrat, během roku doplňuje mimořádná a časově omezená nabídka speciálních ak vit. Z těch si oblibu získaly např. únorové EkoKino, dubnový Barevný týden a zářijové programy Ježek na dlani nebo Ptačí
podzim.
Své zájemce si nachází i ak vita, která
probíhá každoročně v říjnu. Jejím cílem je
připomenout Den bílé hole. Žáci, studen ale

i další návštěvníci z řad veřejnos si mohou
v učebně ZooŠkoly vyzkoušet, jak přírodu vnímají nevidomí. Na řadu tak přichází prověřování hmatu, čichu, sluchu a dokonce i chu .
Zájem o ZooŠkolu je obrovský. Od roku
2007 se návštěvnost pohybuje kolem 3 síc
osob ročně, v roce 2013 přesáhlo číslo 4 síce. Že vy jste výukově-zážitkové programy
v Zoo Děčín ještě nevyzkoušeli? Veškeré dotazy o nabídce, cenách a způsobu objednávání můžete adresovat na:
zooskola@zoodecin.cz.
Informace najdete i na webových stránkách zoo www.zoodecin.cz.

Děkujeme!
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Masopust ze zoo na zámek - 15. 2. 2014

Startujeme! - 12. 4. 2014

Zoo dětem - 17. 5. 2014

Noc snů - 6. 6. 2014

Zoo slaví! - 21. 6. 2014

Noc v zoo - 25. - 26. 7. 2014

Příměstský tábor - 28. 7. - 1. 8. 2014

Loupežnická zoo - 30. 8. 2014

Den adop vních rodičů - 6. 9. 2014

Ptačí podzim - září 2014

I zvířata mají svátek - 4. 10. 2014

Strašidelná zoo - 1. 11. 2014

Podpořte s BUSHMANem
naši zoo! Kupte si tričko...

Kupte si bavlněné tričko z limitované
edice BUSHMAN FOR ZOO. Podpoříte
tak svou oblíbenou zoologickou zahradu
v Děčíně.
Z jednoho trička pro Vás putuje vždy
100 korun na výjimečné zvíře zahrady,
konkrétně je to makak chocholatý. A
právě makak i další mo vy zvířat naleznete na tričkách BUSHMAN. Trička jsou
k dostání v prodejnách BUSHMAN Ús
nad Labem a na e-shopu. Více si o projektu přečtete na stránkách:
www.bushman.cz
Makakové chochola se vyskytují
výhradně na ostrově Sulawesi. V naší
zoo se můžeme pochlubit největší chovnou skupinou těchto opic ve střední
Evropě. Ve své domovině jsou makakové
pronásledováni jako škůdci polních plodin, ale také loveni pro maso.
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