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Nové prírastky v zoo
Ešte v minulom roku sa vyliahlo jedno mláïa amazoòana golierikatého, z hniezda
však vyletolo až zaèiatkom februára tohto roku. Poèas pekných dní ho návštevníci už
môžu vidie vo vonkajšej voliére spolu s jeho rodièmi. V rámci Únie èeských a
slovenských zoologických záhrad ho chováme len u nás a ide o v poradí siedme úspešne
odchované mláïa tohto druhu.

Foto: Vladimír Pazdera

Amazoòan golierikatý je spomedzi všetkých amazoòanov výnimoèný
predåženými pierkami pred a za hlavou, ktoré sa pri rozrušení môžu napriami do tvaru
akejsi èelenky. Je to druh, ktorý je svojim výskytom viazaný na ve¾kú oblas Amazónie,
kde žije predovšetkým v pôvodných lesoch terra firme a v oblastiach zaplavovaných
lesov. Amazoòan golierikatý sa živí predovšetkým palmovými plodmi, výhonkami, listami
a semenami. Majú ostrý a prenikavý hlas.
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Nové prírastky v zoo
Novým prírastkom je aj perovec kukuèí, ktorý patrí medzi africké sumce.
Pomenovanie tejto ryby vzniklo odvodením od „perovito“ rozvetvených fúzov na dolnej
èe¾usti. Tento druh má aj špeciálny typ správania. V období rozmnožovania svoje ikry
mieša s ikrami iných druhov rýb. Rozplávané plôdiky perovcov sa vyvíjajú rýchlejšie a
parazitujú tak na cudzích zárodkoch. Vïaka tejto vlastnosti pripomínajúcej hniezdenie
kukuèiek dostal tento druh svoje meno. Mladý perovec sa zatia¾ nachádza v zázemí zoo.
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Perovec kukuèí patrí k endemickým druhom afrického jazera Tanganika. V
prírodnom prostredí môže dorás do 27 cm, v akváriách obvykle nepresahuje 15 cm. Je
široko rozšírený takmer vo všetkých èastiach jazera, najmä v miestach s bahnitým dnom
do håbky 10 až 30 m, výnimoène až do 100 m. Jeho potravu tvoria hlavne ulitníky
Neothauma tanganyicense, ktorých màtve schránky vyh¾adávajú viaceré druhy cichlid na
kladenie ikier. Aktívny je poèas dòa aj noci, voèi iným príslušníkom svojho rodu býva
agresívny. Tento druh chováme od roku 2014.
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