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PRIVIEZLI SME KAZUÁRA A DVOCH MAČIAKOV 

 

Zvieratá si zatiaľ zvykajú na nové prostredie, návštevníci ich však už môžu vidieť 

v expozíciách.  
 

Do zoo sme doviezli mimoriadne vzácny prírastok – samicu kazuára veľkoprilbého z belgickej Zoo 
Planckendael. Kazuáre sú veľké nelietavé vtáky, rozšírené na ostrove Nová Guinea a na malom území v severnej 
Austrálii. Kazuár je považovaný za najnebezpečnejšieho vtáka na Zemi, jeden z jeho troch prstov na nohe 
skrýva veľmi ostrý pazúr. Napriek svojej povesti ide o pomerne plachého vtáka. Jeho jedálniček pozostáva 
predovšetkým z ovocných plodov, nepohrdne ani živočíšnou zložkou v podobe hmyzu a drobných stavovcov či 
zdochlín. „Kazuára v našej zoo chováme od roku 1999. Samec Robo je historicky prvým úspešne odchovaným 
mláďaťom kazuára v českých a slovenských zoo,“ ozrejmil zoológ Michal Sloviak. „Z chovateľského hľadiska je  
u kazuárov najnáročnejším momentom spájanie zvierat dohromady, každý kazuár je povahovo iný. Kazuárka je 
na rozdiel od Roba povahovo veľmi pokojná, a dobre sa s ňou manipuluje,“ doplnil Sloviak. 
 

Okrem kazuárky sme doviezli na odporučenie koordinátora európskeho záchranného programu EEP  
z francúzskej zoo Bioparc de Doué la Fontaine dve samice mačiaka Hamlynovho. „Tieto samice budú novými 
partnerkami pre nášho osemnásťročného samca Argusa. Návštevníci ich môžu vidieť v expozícii  
v pavilóne primátov. Samice sa zoznamujú s novým prostredím, zvukmi a denným režimom. Keď sa 
udomácnia a zoznámia sa so samcom cez pletivovú stenu v zázemí, budeme ich spájať,“ spresnila zoologička 
Zuzana Mihálovová. Mačiak Hamlynov pochádza z Afriky, obýva nižšie poschodia stromov a často sa pohybuje 
po zemi. Žije v malých alebo stredne veľkých skupinách. Charakterizuje ho tmavosivá až čierna srsť, čierna tvár 
s bielym pásikom, ktorý sa zvisle tiahne od čela medzi očami až na nos. Na čele majú žltkastý čelový pás. 
Samec je výrazne mohutnejší ako samica.  
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