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DO BOJNÍC PRIBUDLI NOVÉ DRUHY ZVIERAT 
 

Návštevníci bojnickej zoo môžu obdivova ť dva nové druhy papagájov 

a aj „tigriu rybu“.  

 

Zoologická záhrada Bojnice chová najväčšiu kolekciu papagájov zo všetkých slovenských zoo. 
K chovancom pribudol lori fialovolíci (Psitteuteles goldiei), ktorý pochádza z tropických 
podhorských lesov ostrova Papua Nová Guinea. Ako jeden z mála druhov lori má výraznú 
fialovočervenú hlavu.  
Návštevníkov určite zaujme aj amazoňan čiernosluchý (Pionus menstruus). Ide o stredne veľkého 
papagája s nádherným modrozeleným sfarbením. V prírode sa vyskytuje najmä na severe Južnej 
Ameriky a v Strednej Amerike severne po južnú Kostariku. Oba druhy chováme v súčasnosti ako 
jediní v rámci Únie českých a slovenských zoo. 
 
Novinka pribudla aj na Viváriu – sladkovodná binga botswanská (Hydrocynus vittatus), nazývaná aj 
binga pruhovaná. Patrí k piatim známym druhov tzv. tigrích rýb. Sú to endemické ryby afrického 
kontinentu, mimoriadne dravé a agresívnej povahy. Ich ostré zuby sú dobre viditeľné aj keď majú 
zatvorenú tlamu. Binga botswanská sa vyskytuje vo veľkej časti subsaharskej Afriky. V obrovských 
počtoch žije napr. v delte rieky Okavango v Botswane, v riekach Niger, Omo, Kongo alebo Zambezi, 
zo známejších jazier napr. v Bangweulu, Tanganike, Rukwe. Dosahuje veľkosť 40-65 cm, najväčší 
ulovený jedinec meral 105 cm a vážil 28 kg. 
Loví predovšetkým ryby, pričom je veľmi rýchla a obratná. Binga botswanská je zatiaľ jediná 
sladkovodná ryba na svete, u ktorej bolo opakovane zdokumentované ako dokáže loviť letiace vtáky 
nad hladinou rieky, pomocou bleskového vyskočenia nad vodu. V našej zoo ako jedinej na 
Slovensku majú možnosť návštevníci pozorovať tento impozantný druh ryby. 
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