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NOVÉ PRÍRASTKY V BOJNICKEJ ZOO
V Národnej zoo Bojnice sa po prvýkrát narodila kengura červená, pribudol aj jeden
z najväčších vodných vtákov na svete.
Národná zoo Bojnice sa teší z nového prírastku. Po prvýkrát sa v našej zoo narodila kengura červená.
Ide o najväčšiu zo všetkých kengúr. Obýva vo veľkých skupinách najmä suché trávnaté oblasti vo
veľkej časti Austrálie.
„V našej zoo sme začali chovať kengury červené v roku 2011, kedy bol získaný mladý pár
z bratislavskej zoo. Ich prvé párenie sme zaznamenali až v roku 2016, ani to však neprinieslo
mláďatá. Preto sme sa rozhodli získať viac samíc, čo sa dlhodobo ukazovalo ako dosť nemožné,“
vysvetľuje zoológ Michal Sloviak. Kengura červená je totiž v zoologických záhradách veľmi
vyhľadávaným druhom, a aj keď ich v súčasnosti v európskych zoo žije okolo 400 jedincov, získavajú
sa stále ťažko. „Novú samicu nám napokon darovali kolegovia z nemeckej zoo Kronberg, ktorá do
zoo prišla na konci minulého leta. Bohužiaľ tento rok v marci sme prišli o samca, ktorý následkom
akútneho zápalu pľúc uhynul. Mladá samica z Kronbergu však na naše prekvapenie začala
vykazovať známky gravidity, čomu nasvedčovalo aj jej správanie. Mláďa sa pravdepodobne narodilo
v posledný marcový týždeň, a jeho prítomnosť dlho prezrádzali iba pohyby vo vaku samice. Koncom
mája začalo opatrne vykukovať. V poslednom čase sa ukazuje častejšie, najmä v skorých ranných
hodinách a večer. Chovatelia už spozorovali ako opustilo vak matky, a pohybovalo sa samé.“ uviedol
Sloviak.
Novinkou v našej zoo je marabu africký. Tento blízky príbuzný bocianov je jedným z najväčších
vodných vtákov na svete. Pri výške 1,5 m môže merať v rozpätí krídel často cez 3 m. Je prispôsobený
na požieranie zdochlín. Dokáže aj veľmi dobre loviť a živí sa celou škálou, najmä menších
živočíchov. Marabu je široko rozšírený v rôznych oblastiach subsaharskej Afriky. Najčastejšie obýva
otvorené oblasti v blízkosti vodných tokov. Nie je veľmi plachý a bežne žije aj v blízkosti ľudí.
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„Marabu je zoologickými záhradami veľmi vyhľadávaným druhom, no získať ho v súčasnosti nie je až
tak jednoduché. A to aj napriek tomu, že v európskych zoo dnes žije celkovo asi 250 jedincov.
Úspešne sa rozmnožuje len v niektorých inštitúciách. Koncepčne ho mala naša zoo v hľadáčiku už
roky, ale až teraz sme sa aj reálne dočkali. Z chovateľského hľadiska ide o náročnejší druh
a k častým problémom okrem iného patrí aj spájanie vtákov dohromady a zostavovanie chovných
párov. Samce vedia byť v období rozmnožovania veľmi agresívne, a mnohé samice už za to
jednoducho povedané zaplatili životom,“ zhodnotil Sloviak.
Do našej zoo sme priviezli pred mesiacom zatiaľ jedného dospelého samca z českej Zoo Dvůr
Králové. Na základe rokovania s koordinátorkou európskej plemennej knihy pre tento druh
plánujeme v dohľadnej dobe priviezť ďalšieho jedinca, pravdepodobne tiež samca. V našej zoo
môžete tohto vtáka pozorovať vo výbehu v blízkosti pavilónu slonov.
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Fotografia vľavo: Mláďa kengury vykukuje z matkinho vaku. Foto: Michal Sloviak
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