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NOVÉ DRUHY V NÁRODNEJ ZOO BOJNICE
Do Bojníc pribudli kengury tmavochvosté a damany stepné, oba druhy chováme
po prvýkrát.
Návštevníci môžu obdivovať dva nové druhy v Národnej zoo Bojnice. Prvým je kengura tmavochvostá, ktorá
patrí medzi veľké druhy s hmotnosťou 28-54 kg. Od väčšiny ostatných druhov kengúr ju možno ľahko odlíšiť
podľa ochlpeného nosa. Sfarbená je prevažne v rôznych odtieňoch hnedej, čelo a niekedy celú tvár má čiernu
s kontrastnými svetlými ušami. Typickým znakom je tiež čierna špička chvosta. Tieto kengury žijú vo veľkých
skupinách prevažne v otvorených trávnatých a krovinatých oblastiach. „Mladý pár sme priviezli zo švajčiarskej
Zoo Bazilej. Samec menom Noosa a samica Olary sa narodili minulý rok na jeseň. Návštevníci ich môžu
pozorovať v spoločnom výbehu s kengurami červenými a austrálskymi husami – zemnárkami krátkozobými,“
uviedol zoológ Michal Sloviak a doplnil, že „v našej zoo chceme v budúcom roku chov doplniť o ďalšie jedince“.
Vo vnútornej expozícii pavilónu slonov pribudli damany stepné. Damany chováme v našej zoo historicky po
prvýkrát. Návštevníkov možno prekvapí, že damany sú najbližšími príbuznými slonov. Majú pomerne krátke
končatiny s nechtovými kopýtkami, na ktoré našľapujú pri behu. Dokážu veľmi dobre skákať, a pohybovať sa
v korunách stromov a po skalách. Daman stepný je rozšírený predovšetkým vo východnej Afrike, jeho potravu
v prírode tvoria výlučne listy a výhonky akácií. „Damany stepné sú na rozdiel od bežne chovaných damanov
skalných v zoologických záhradách mimoriadne vzácne. Aktuálne je chovaných necelých 60 jedincov iba
v 11 európskych zoo. Do pavilónu slonov našej zoo sme do presklenej spoločenskej expozície umiestnili pár
damanov, ktoré sme získali zo Zoo Antwerpy v Belgicku,“ objasnil Sloviak.
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