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Společný 
vánoční stromeček

V důsledku mnoha změn, které v průběhu roku ovliv-
nily chod naší zahrady, letos bohužel nebudeme insta-
lovat tradiční vánoční výzdobu zoo. Bez stromečku by to 
však nebyly pravé Vánoce. Proto jsme u hlavního vstu-
pu přichystali vánoční stromek, s jehož výzdobou nám 
můžete pomoci i Vy. Každý z vás má jistě spoustu origi-
nálních nápadů na  vánoční  ozdoby,  takže  pokud  spo-
jíme  síly,  bude  letošní  stromek Zoo Zlín opravdu  jedi-
nečný. Udělejte si k nám cestu během vánočních svátků 
a zanechte na našem stromečku svůj pomyslný podpis. 

Pod stromečkem můžete také zanechat dárečky, které 
byste chtěli věnovat našim zvířatům. Využijeme napří-
klad ořechy (lískové, vlašské, ostatní také, ale musí být 
natural  –  nepražené),  ovesné  vločky,  rýži  a  luštěniny 
(čočka červená i obyčejná, fazole, mungo), ovoce mimo 
jablek, sušené ovoce (jablka, hrušky, švestky) nebo ze-
leninu.

U  vánočního  stromečku  naleznete  i  letošní  novinku 
v podobě vánoční poštovní schránky. Ta je určena pře-
devším našim nejmenším návštěvníkům, využít  ji však 
mohou všichni. Pokud chcete naší zoo či svým oblíbe-
ným zvířátkům popřát něco hezkého do nového roku, 
můžete  nám  napsat  či  nakreslit  přání  a  vložit  ho  do 
schránky. 

V případě, že bude zoo opět díky vládním opatřením 
uzavřena,  přemístíme  stromek  před  hlavní  vstup  do 
zoo. Budete tak moci jej i nadále „dozdobovat“ a zane-
chat pod ním dárky pro zvířata. Přesuneme také vánoč-
ní poštovní schránku.



Tyto největší vydry na světě jsou v zoologických zahra-
dách chovány jen zřídka. V České republice je chová 
pouze Zoo Zlín, a to od roku 2012. Získat vydří samičku 
a vytvořit chovný pár není vůbec jednoduché. Abychom 
si ji zasloužili, museli jsme v předchozích letech proká-
zat, že o ni bude víc než dobře postaráno. Po 7 letech 
tak k nám vloni na podzim dorazila samice Mora z Velké 
Británie. K naší velké radosti se samcem Dadgetem té-
měř okamžitě vytvořili idylický pár a na konci letošního 
října jsme se dočkali tolik vytoužených vydřích mláďat. 

vydří 
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Malé vydry se rodí slepé, zcela bezbranné a oči otevírají 
až ve věku kolem 45 dnů. Chovatelé do expozice                                                                                                                
v chovatelském zázemí přistupují pouze při krmení, 
aby vydří rodinku co nejméně rušili. Z jejich pozo-
rování je však zřejmé, že oba rodiče o trojici mláďat 
starostlivě pečují a že jsou v dobré kondici. Odchovat 
vydry obrovské je však extrémně náročné kvůli vysoké 
úmrtnosti mláďat krátce po narození. 

Že se jedná o velký chovatelský úspěch, dokazuje i to, 
že za uplynulých 12 měsíců se ve 22 evropských zoo 
podařilo odchovat pouhých 16 mláďat. 

Máme obrovskou radost! Poprvé v historii zoo se nám podařilo odchovat mláďata vyder obrovských! 

Narodila se na konci října a díky skvělé péči samice Mory a samce Dadgeta zdárně prospívají. 



10. den života 40. den života

Radost nám letos udělali i mravenečníci čtyřprstí. V neděli 11. října 
přišlo na svět historicky první mládě, na které jsme čekali dlouhých 
13 let. Za tuto dobu se u nás vystřídalo několik jedinců, ale až teprve 
letos jsme se dočkali vytouženého mláděte.
O mládě pečuje výhradně samice Eliška, a přestože se jedná o jejího 
prvního potomka, ukázala se jako velmi pečlivá maminka. Velkou ra-
dost nám dělá také fakt, že malý mravenečník po své mamince zdědil 
velkou chuť k jídlu a krásně přibývá na váze. Každý den přibere při-
bližně 30 gramů. Věříme, že nebude trvat dlouho a brzy doroste své 
rodiče. 
Nejvíce času mládě zatím tráví v uměle vytvořené stromové dutině ve 
vnitřní ubikaci. Příležitostně se však už vydává i na malé procházky po 
ubikaci, při kterých prozkoumává své okolí. Zatím se většinou vozí na 
zádech své maminky, která o něho bude pečovat ještě nejméně další 
2 roky. 
Přestože tento druh mravenečníka patří mezi časté obyvatele zoolo-
gických zahrad, během uplynulých 12 měsíců se podařilo ve 23 evrop-
ských zoo odchovat pouhých 5 mláďat. Mravenečníky stromové u nás 
objevíte v Guayanas v dolní části Amazonie. Ve vnitřní expozici je uvi-
díte i teď v zimě.

Konečně jsme se dočkali! Na konci října k nám z americké Smithsonian National Zoo přicestovala vytoužená samička 
kivi hnědého. Po povinné měsíční karanténě ji chovatelé již přemístili do expozice k jejímu budoucímu partnerovi, 
samci Gerrymu. Aby seznamování s Gerrym proběhlo hladce, rozdělili jsme výběh i vnitřní expozici na dvě části. Oba 
ptáci tak mají k dispozici svůj vlastní prostor, přesto ale o sobě ví. Po čase tuto pevnou bariéru nahradíme průhlednou 
a nakonec odstraníme úplně. 
Mladá samička neměla jméno, proto jsme se rozhodli oslovit s výběrem naše fanoušky na Facebooku. Ze všech příspěvků jsme 
vybrali šest nejlepších návrhů, o vítězném jménu Maia rozhodla anketa ve skupině Fanoušci Zoo Zlín. 

Mravenečník čtyřprstý

Seznamte se s naší novou samičkou kivi hnědého

Maia v maorštině znamená odvážná. Ke jménu se váže krásná maorská legenda. 
Bůh Tāne jednou svolal slípku modrou, tuiho zpěvného, kukačku nádhernou a ki-
viho, aby pomohli vyléčit Tāneho děti – stromy, které byly pojídány brouky a byly 
proto nemocné. Bůh Tāne přítomné ptáky požádal, aby sestoupili z korun stromů 
na zem a pomohli stromy vyléčit. Tui odmítl, protože se bál tmy novozélandské 
buše. Slípka odmítla z důvodů vlhka, které na studené zemi převládá. Kukačka 
také nechtěla Tānemu pomoci, protože stavěla hnízdo a neměla čas. Jen kivi sou-
hlasil, a to i přesto, že cenou za sestoupení z korun stromů byla ztráta barevného 
peří, křídel a nemožnost vrátit se do prosluněných korun stromů. Od těch dob tui 
musí nosit chomáč bílého peří pod svým krkem na památku své zbabělosti, slíp-
ka byla odsouzena navěky žít s mokrýma nohama v novozélandských bažinách. 
Kukačce již nikdy nebylo dovoleno postavit další hnízdo a musí svá vejce klást do 
hnízd jiných ptáků. Kivi se na památku své odvahy stal nejznámějším a nejmilo-
vanějším ptákem ze všech.

Za krásný návrh i legendu děkujeme Lucii Kašíkové, která od nás obdržela pozvání na slavnostní představení 
samičky Maia v příštím roce v areálu zoo. Stane se také její kmotrou.
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Milí návštěvníci!
Děkujeme za Vaši přízeň a podporu v náročném roce 
2020 a těšíme se na společná setkávání v roce 2021. 

Přejeme Vám vše milé a hlavně zdraví!

VašeZooZlín


