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Zoo Děčín je otevřena denně po celý rok/
Der Zoo Děčín ist täglich während des ganzen Jahres geöffnet::
III. 8–17, IV. 8–18, V.– VIII. 8 - 19, IX.8–18, X. 8– 17, XI.–II. 8–16 hod/Uhr.
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ZOO DĚČÍN
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VSTUPNÉ: • leden–květen, září, listopad, prosinec: děti od 3 do 15 let
30,- / dospělí 60,- / hromadné výpravy 20% sleva / ZTP, důchodci,
studenti 50% sleva • červen–srpen: děti od 3 do 15 let 40,- / dospělí 80,/ hromadné výpravy 20% sleva / ZTP, důchodci, studenti 50% sleva
• říjen: děti od 3 do 15 let 20,- / dospělí 40,- / hromadné výpravy 20%
sleva / ZTP, důchodci, studenti 50% sleva
EINTRITTSPREISE: • Januar–Mai, September, November, Dezember:
Kinder ab 3 bis 15 Jahre 30,- / Erwachsene 60,- / Gruppenausflüge 20%
Ermäßigung / Schwerbeschädigte, Rentner, Studenten 50% Ermäßigung
• Juni–August: Kinder ab 3 bis 15 Jahre 40,- / Erwachsene 80,- /
Gruppenausflüge 20% Ermäßigung / Schwerbeschädigte, Rentner,
Studenten 50% Ermäßigung • Oktober: Kinder ab 3 bis15 Jahre 20,- /
Erwachsene 40,- / Gruppenausflüge 20% Ermäßigung /
Schwerbeschädigte, Rentner, Studenten 50% Ermäßigung

Mravenečník velký / Myrmecophaga tridactyla / Großer Ameisenbär

ursus
ÚVODNÍ SLOVO
Nový rok v Zoo Děčín začal jako obvykle trochou
počítání a statistikami, které zhodnotily rok předchozí. I přes ekonomickou krizi návštěvnost děčínské zoo nijak neutrpěla. Naopak! Do zoo na
Pastýřskou stěnu zavítalo v roce 2009 více návštěvníků než o rok dříve. Návštěvnost převýšila
dvaaosmdesátitisícovou hranici, což bylo zhruba
o dva tisíce návštěvníků více než v roce předchozím a zároveň šlo o druhou nejvyšší návštěvnost za
posledních deset let. Historicky nejvyšší návštěvnosti dosáhla děčínská zoo v roce 2007, kdy za zvířaty na Pastýřskou stěnu zavítalo více než devadesát tisíc návštěvníků. Rok 2009 byl pro Zoo Děčín jubilejní. Oslavila totiž 60. výročí od svého otevření pro veřejnost a pro své návštěvníky v této
souvislosti připravila mnoho zajímavých akcí.
Alena Houšková
specialistka pro mediální a informační činnost
Zoo Děčín

KAMPAŇ POKRAČUJE
Kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií EAZA European Carnivore Campaign 2008/09 „Living together“ zaměřená na
ochranu evropské přírody a velkých šelem, které
se v ní vyskytují, pokračuje i v tomto roce. Děčínská zoo podporuje záchranné kampaně EAZA již
dlouhá léta a proto ani letošek není výjimkou.
Důvodem k prodloužení kampaně bylo vyhlášení roku 2010 tzv. Mezinárodním rokem biodiverzity Valným shromážděním Spojených národů.
Během prvního roku kampaně pro evropské šelmy jsme naše úsilí zaměřili na příslušníky řádu
šelem (Carnivora), kteří žijí v Evropě. Bylo vyzdviženo 12 vlajkových druhů, nazvaných „Tucet
(ani ne tak) špinavců“ a v letošním roce tuto dvanáctku rozšířilo dalších pět zástupců. Slovo carnivora, neboli masožravec, bylo pro letošek pojato poněkud doslovněji a do kampaně tak byli zahrnuti další evropští živočichové, kteří jsou potravně závislí na mase, jako jsou dravci, supi a
mořští savci.
Ale tím, že šelmy i nově přidané druhy jsou v potravním řetězci vrcholovými predátory, se nabízí
i nové téma kampaně, zaměřené na problémy
nepřirozených jedovatých látek v životním prostředí. Pokud jedy přímo nezabijí množství potravy predátorů, kteří se jí živí, tak se vinou potravního řetězce hromadí v jejich tělech a mohou
způsobit jejich neplodnost či dokonce smrt.
A proto „Neotravujme Evropu“, vždyť tu přeci
„Žijeme spolu“.
Mgr. Tomáš Rus
specialista Centra návštěvnických služeb,
asistent zoologa, Zoo Děčín

KRÁTCE ZE ZOO
Adoptivní rodiče vybrali pro zoo téměř
čtvrt milionu
Děčínskou zoo podpořilo v loňském roce 125
adoptivních rodičů! Na chov zvířat přispěli částkou téměř čtvrt milionu korun. Početně největší
podporu má zoo stále u českých návštěvníků. Za
rok 2009 se jich pro adopci rozhodlo nebo prodloužilo stávající celkem osmadevadesát. Velmi
početnou a významnou skupinu tvoří ale i zahraniční adoptivní rodiče. Nejvíce jich pochází ze
sousedního Německa. V Pirně funguje již dlouhá
léta spolupráce s tzv. Iniciativou pro Zoo Děčín,
která sdružuje hned několik přispěvatelů. Mezi
adoptivními rodiči se ale najdou také Holanďani
nebo Dánové.
Pokud byste i vy měli zájem o adopci některého z
našich zvířat, najdete bližší informace na našem
webu www.zoodecin.cz nebo je získáte na e-mailu
marketing@zoodecin.cz.
Přineste starý mobil, podpořte strážce
pralesa
Podporujete rádi záchranné programy? Ten, ke
kterému se od 1. června připojila naše zoo, má
pomoci ochraně goril ve volné přírodě. Princip je
jednoduchý. Stačí do zoo přinést starý nepoužívaný či nefunkční mobil a ten vhodit do sběrné
nádoby na pokladně zoo. Každý takový mobil
bude recyklován a společnost REMA Systém za
něj vyplatí 10 Kč na ochranu goril ve volné přírodě. Peníze poputují na konkrétní místo do rezervace Dja v Kamerunu, kterou hlídá na šest desítek strážců. Kromě goril chrání i pralesní slony a
další zvířata. Na boj s pytláky jim často však chybí potřebné vybavení. Proto se jim z prostředků,
které se podaří získat, pořídí stany, boty, dalekohledy a další výstroj. Přidáte se?

VORWORT

NOVINKY ZE ZOO

Das neue Jahr begann im Zoo Děčín wie gewohnt mit etwas Rechnen und einigen Statistiken, die
das Vorjahr auswerteten. Die ökonomische Krise
hatte keinerlei Einfluss auf die Besucherzahl des
Zoos. Im Gegenteil! Den Sandsteinfelsmassiv
Pastýřská stěna (dt. Schäferwand) vermerkte
2009 eine höhere Besucherzahl als im Vorjahr. Es
kamen über 82 000 Besucher, also ca. zwei 2 000
Besucher mehr als im Vorjahr, was zur zweitgrößten Besucherzahl in den letzten 10 Jahren führte.
Die größte Besucherzahl erreichte man im Jahre
2007 mit über 90 000 Besuchern. Im Jahre 2009
feierte man im Zoo Děčín den 60. Jahrestag der
Eröffnung und anlässlich dieser Feier wurden für
Besucher viele interessante Veranstaltungen
vorbereitet.
Alena Houšková

Opička musela na operaci
Operaci vystouplé pupeční kýly musela v druhé
polovině ledna podstoupit samička drápkaté
opičky druhu kalimiko. Operaci provedl veterinář Martin Hanzlík, trvala jen chviličku a zvíře
při ní bylo v celkové anestezii. Bříško primáta
„zdobilo“ několik dní celkem osm stehů. Samička se ze zákroku rychle zotavila.

Expertin für Medien- und Informationstätigkeit
Zoo Děčín

DIE KAMPAGNE GEHT WEITER
Die EAZA Artenschutz-Kampagne - EAZA European Carnivore Campaign 2008/09 „Living together“ des Europäischen Zooverbands (EAZA European Association of Zoo and Aquaria) setzt
sich zum Ziel den Schutz der europäischen Natur sowie großer Raubtiere und wird auch in diesem Jahr fortsetzt. Das Zoo Děčín unterstützt
die EAZA-Rettungskampagnen seit vielen Jahren, was auch dieses Jahr der Fall sein wird.
Grund zur Fortsetzung der Kampagne war das
im Jahre 2010 seitens der UN-Generalversammlung verkündete Internationale Jahr der Biodiversität.
Während des ersten Jahres fokussierten wir uns
auf Raubtiere (Carnivora), die in Europa leben.
Es wurden 12 Hauptarten namens „Das dreckige Dutzend“ hervorgehoben, die dieses Jahr um
weitere 5 ergänzt wurden. Das Wort „Carnivora“ (Fleischfresser), wurde in diesem Jahr etwas
wörtlich genommen und man schloss fleischabhängige europäische Tiere ein, zu denen bspw.
Raubvögel, Geier und Meeressäuger gehören.
Da Raubtiere sowie die neu einbezogenen Arten
den höchsten Rang in der Nahrungskette einnehmen, bietet sich ein neues Thema für die Kampagne, das sich mit unnatürlich giftigen Stoffen
in der Natur befassen soll. Falls diese Giftstoffe
die Nahrung der Raubtiere nicht direkt töten,
sammeln sie sich dank der Nahrungskette in
ihren Körpern an und können zu Unfruchtbarkeit oder sogar Tod führen.
„Lasst uns Europa nicht vergiften, wir leben hier
zusammen“.
Mgr. Tomáš Rus

Opičák Satu oslavil už třetí narozeniny
24. února jsme společně s dětmi z Mateřské školy
K. H. Borovského oslavili již třetí narozeniny
malého opičího kluka Satu, kterého si pamatují
mnozí návštěvníci především pro jeho těžký start
do života. Matka Princezna se o něj neuměla po
narození postarat, a proto musel do péče ošetřovatelek. K narozeninám dostal Satu tvarohový
dort ozdobený ovocem i jeho oblíbenými lískovými oříšky a od dětí pak spoustu zeleninových a
ovocných dobrot.
Víte o tom, že… v Zoo Děčín žije největší chovná
skupina těchto primátů v České republice? Vloni
se tento vzácný druh dočkal nového prostorného
venkovního výběhu se spoustou přírodních a lanových prolézaček.
Hlásíme super odchov!
Obrovská radost zavládla během měsíce března
v naší Expozici Rajské ostrovy. Páru outloňů malých se podařilo přivést na svět hned dva potomky. Protože se ve volné přírodě běžně nestává, že
by tento druh rodil dvojčata, nejspíš se takové
nadílky zalekla i naše samička a o jednoho z nich
se přestala starat. Ošetřovatel je našel odhozené na zemi, ale podařilo se ho zachránit. Dnes se
mají oba mladí samečci čile k světu. Outloni jsou
malé poloopičky s výraznými kukadly, které na
ně prozrazují, že patří mezi noční živočichy.

Experte des Besucherdienstzentrums,
Zoologasistent, Zoo Děčín

KURZ AUS DEM ZOO
Eine Viertelmillion dank Adoptiveltern
Im Vorjahr wurde der Zoo Děčín von 125 Adoptiveltern unterstützt, die nahezu eine Viertelmillion zugunsten der Tierpflege spendeten. Die
Mehrheit bildeten tschechische Besucher. Im
Jahre 2009 entschieden sich für eine Adoption
oder verlängerten die bereits bestehende 98 Besucher. Auch ausländische Adoptiveltern stelen eine zahlreiche und bedeutende Gruppe dar,
die meisten kommen aus dem benachbarten
Deutschland. In Pirna läuft seit mehreren Jahren eine Zusammenarbeit mit der sog. „Iniiative für Zoo Děčín“, die gleich mehrere Paten
vereinigt. Zu anderen ausländischen Adoptiveltern gehören u.a. Niederländer oder Dänen.
Sollten auch Sie sich für die Adoption interessieren, gehen Sie auf www.zoodecin.cz oder kontaktieren uns per E-mail marketing @ zoodecin.
cz.
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WAS GIBT ES NEUSES BEI DEN TIEREN?

Die Äffin musste einer Operation unterzogen
werden
Ein Kalimiko-Weibchen (Krallenäffchen) musste in der zweiten Januarhälfte einer Nabelbruchoperation unterzogen werden. Die Operation
dauerte nur wenige Minuten und wurde unter
Narkose vom Tierarzt Martin Hanzlík durchgeführt. Der Bauch des Primaten zierten einige Tage insgesamt acht Stiche, aber das Weibchen
erholte sich nach dem Eingriff schnell.
Affe Satu feierte seinen 3. Geburtstag
Am 24. Februar feierten wir zusammen mit den
Kindern aus dem Kindergarten K. H. Borovského den bereits dritten Geburtstag des kleinen
Affen Satu, der vielen Besuchern dank seines
schweren Starts ins Leben bekannt ist. Seine
Mutter Prinzessin konnte sich nicht um ihn kümmern und er musste von Pflegerinnen betreut
werden. Er bekam eine Quarktorte mit Obst und
seinen beliebten Haselnüssen und die Kinder
schenkten ihm viele Obst- und Gemüseleckerbissen.
Wussten Sie, dass… im Zoo Děčín die größte
Zuchtgruppe dieser Primaten in der Tschechischen Republik lebt? Voriges Jahr errichtete man
für diese seltene Art ein neues geräumiges Außengehege mit vielen Natur- und Seilklettergerüsten.

Eine tolle Aufzucht ist im Kommen!
Im März herrschte in unserer Exposition „Paradiesinseln“ große Freude. Ein Plumploripärchen brachte gleich zwei Jungen zur Welt. Da die
Geburt von Zwillingen in freier Natur sehr selten
ist, überraschte es womöglich auch unser Weibchen, die sich nur um ein Junges kümmern wollte. Der Pfleger fand es auf dem Boden, konnte es
aber noch retten. Heute erfreuen sich beide
Männchen guter Gesundheit. Plumploris sind
kleine Halbäffchen mit großen Augen an denen
zu erkennen ist, dass sie zu Nachttieren gehören.

Béďa a Bobek. Tak přesně taková jména samečci
dostali. První patří odchovanci v péči ošetřovatele, druhé pak mláděti, které zůstalo u maminy.
Do zoo se přistěhoval mravenečník!
V tlamě nemá žádné zuby, ale zato šedesáticentimetrový jazyk. O kom je řeč? O novém obyvateli
naší zoo – mravenečníku velkém (foto na titulní
straně)! Tento zajímavý živočich přicestoval
během dubna ze zoo z německého Düsseldorfu.
Jde o ročního samce. Jak už jeho jméno napovídá, živí se na zemi žijícími druhy mravenců a termitů. Denně jich spořádá až 30.000 kusů. V zoo
dostává dvakrát denně mixovanou kaši, která
obsahuje hovězí srdce, banány, jablka, avokádo,
moučné červy, sušené garnáty, rašelinu a další
přísady. Zoo požádala koordinátora chovu také
o samici.

Bringen Sie Ihr gebrauchtes Handy mit
und unterstützen die Urwaldwächter
Unterstützen Sie gerne Rettungsprogramme?
Unser Zoo nimmt seit dem 1. Juni an einem Programm teil, das bei der Rettung von freilebenden
Gorillas behilflich sein soll. Das Prinzip ist einfach. Bringen Sie Ihr gebrauchtes oder nicht funktionsfähiges Handy mit und werfen es in einen
Sammelbehälter an der Kasse. Alle Handys werden wiederverwertet und die Gesellschaft REMA
Systém zahl 10 CZK pro Stück zugunsten des
Schutzes von freilebenden Gorillas. Das Geld
geht direkt in das Reservat Dja in Kamerun, das
von 60 Wächtern behütet wird. Außer Gorillas
werden auch die im Urwald lebenden Elefanten
sowie andere Tiere bewacht. Zum Kampf mit
Wilderern fehlt jedoch die notwendige Ausrüstung. Dank der Finanzmittel werden Zelte,
Schuhe, Fernrohre und anderes Zubehör gekauft. Machen Sie mit?

Die Männchen bekamen die Namen Béďa und
Bobek. Der erste gehört dem Zögling unter Obhut
des Pflegers, der zweite dem Jungen, das bei der
Mutter geblieben ist.
Ein Ameisenbär zog in den Zoo ein!
Er hat keine Zähne, dafür eine 60 cm lange Zunge. Von wem ist die Rede? Von dem neuen Bewohner unseres Zoos - dem Großen Ameisenbären (Titelbild)! Dieses interessante Tier reiste
im April aus dem deutschen Zoo in Düsseldorf
an. Es handelt sich um ein einjähriges Männchen. Wie bereits sein Name verrät, ernährt er sich
von Ameisen- und Termitenarten. Täglich verzehrt er bis zu 30 000 Stück. Im Zoo bekommt er
zweimal täglich gemischten Brei mit Rindfleisch, Bananen, Äpfel, Avocado, Mehlwürmer,
trockene Nordseegarnelen, Torf und anderen
Zutaten. Der Zoo erkundigte sich beim Zuchtkoordinator auch nach einem Weibchen.
Zpravodaj
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