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Adopce zvířat v pražské ZOO
Žáci naší školy od roku 2003 pravidelně v rámci svých možností přispívají na chov zvířat v ZOO Praha.
Prvním zvířetem, které jsme adoptovali, byla kapybara – největší hlodavec světa.

Kapybara
Hydrochaeris hydrochaerus
Je to největší hlodavec na světě. Výborně plave, dokáže se potopit na jedno nadechnutí až na 10 minut. Ve
vodě hledá útočiště před horkem i před většinou predátorů. Ve vodě se i páří, ale mláďata rodí na souši.
Třída: savci, Řád: hlodavci, Čeleď: morčatovití
Zeměpisné rozšíření: Jižní Amerika, celý kontinent s výjimkou hor, pouští a tropických lesů
Biotop: travnaté území, lesy, mokřady, travnaté plochy – vždy poblíž stojatých nebo mírně tekoucích vod
Potrava: tráva, byliny i další části rostlin
Rozměry: délka těla 130 cm, délka ocasu 2 cm, výška v kohoutku 50-60 cm, hmotnost 27-79 kg
Rozmnožování: Samice je březí 149-156 dní a rodí 3-6 dobře vyvinutých mláďat.
Kapybara je v ZOO Praha od roku 2003.

Adopce v roce 2016

Foto z první adopce, ze soboty 8. listopadu 2003
Na chov kapybary jsme tenkrát přispěli částkou 4.000 Kč.

Děti ze školního Ekotým, které se v sobotu 8. listopadu 2003
adopce zúčastnily.

V únoru letošního roku 2016 žáci současné třídy 8.A adoptovali kvakoše nočního. Na jeho chov žáci
přispěli částkou 2.000 Kč.
Dospělí kvakoši mají tmavě šedý hřbet a temeno, světle šedá křídla, bílé břicho, hruď i krk a hlavu
jim zdobí tři dlouhá bílá tenká pírka.

TŘÍDA

Ptáci (Aves)

ŘÁD

Brodiví (Ciconiiformes)

ROZŠÍŘENÍ

Afrika, Asie, Jižní Amerika, Severní Amerika, Evropa (Vyskytuje se na všech kontinentech
kromě Antarktidy a Austrálie. Je částečně tažný.)

BIOTOP

sladké vody, listnatý a smíšený les (sladké vody, mokřady, lužní lesy)

POTRAVA

bezobratlí, ryby (vodní živočichové, hlavně ryby a obojživelníci)

ROZMĚRY

délka těla 45–48 cm, délka ocasu 9,5–12 cm, rozpětí křídel 105–112 cm, hmotnost 0,5–
0,8 kg

ROZMNOŽOVÁNÍ

počet vajec 3–6, inkubace 21–23 dny

Zajímavosti
Při lovu se kvakoši nebrodí na mělčinách jako volavky, ale vyhlížejí kořist z posedu na větvi přesahující nad
hladinu. Zaujímají přitom přikrčený jakoby nahrbený postoj. Prodloužená pera na hlavě slouží jako důležitý
dorozumívací prostředek. Dospělí kvakoši je zvedají při toku nebo v rozčilení a mláďata podle nich poznávají
své rodiče, když přiletí na hnízdo. Jakmile dospělý kvakoš dosedne na okraj hnízda, vztyčí pera a dosud
klidně sedící mláďata začnou hlasitě žebrat o potravu. Kdyby tento zrakový signál rodiče nevyslali, mláďata
by zůstala nehybná, nebo by dokonce zaútočila. Naši kvakoši odlétají na zimu do Afriky.
Chov v ZOO Praha
Kvakoši byli v zoo chováni přinejmenším od 60. let minulého století a od roku 1978 jsou doloženy i odchovy.
Chov přerušila povodeň v červnu 2013, ale již začátkem roku 2014 přišli noví jedinci ze Zoo Ohrada.
(Dunajská delta).
V ZOO Praha můžete kvakoše nočního pozorovat v expozici „Ptačí mokřady“

V říjnu letošního roku žáci 7. a 8. ročníku, kteří navštěvují přírodovědný seminář, adoptovali outloně
váhavého. Na jeho chov žáci přispěli částkou 2 000,- Kč.

Outloň váhavý má hustou narezlou srst, zakulacenou hlavu s malými boltci a velkýma očima
namířenýma dopředu. Jsou lemované černě, od čenichu k čelu se táhne bílý pruh. Na předních
tlapkách má zakrnělý druhý prst.
TŘÍDA

Savci (Mammalia)

ŘÁD

Primáti (Primates)

ROZŠÍŘENÍ

Asie (Indonésie, jižní Thajsko, západní Malajsie, Singapur)

BIOTOP

tropický les (tropické lesy, zahrady, plantáže)

POTRAVA

rostliny i živočichové (míza, květy, plody, výhonky, malí živočichové)

ROZMĚRY

délka těla 30 cm, délka ocasu 1,5–2,5 cm, hmotnost 375–900 g

Zajímavosti
Outloni patří mezi poloopice. K jejich společným znakům patří soumračná aktivita. Velké oči jim umožňují
dobré noční vidění, vidí však jen černobíle. Outloň váhavý přespává den ve vidlici větví, v noci zvolna šplhá
po větvích a hledá potravu. Neskáče, a proto nepotřebuje ocas. Živí se plody, květy, pryskyřicí, výhonky a
mladými listy, část jídelníčku tvoří i hmyz a další bezobratlí, které chytá předními tlapkami. Je samotář, ale
nemá vyhraněné teritorium a při setkání s jiným outloněm nedochází většinou ke konfliktům. Zvířata se
očichají, někdy si vzájemně čistí srst. Dorozumívají se také pachy a hlasovými projevy. Samice kojí jediné
mládě až 6 měsíců.
Ochrana
Outloň váhavý je zařazen mezi ohrožené druhy v kategorii zranitelný; příčinou je především rozsáhlé
odchytávání pro trh s domácími mazlíčky a také kácení tropických lesů, ve kterých žije.
Chov v ZOO Praha
Outloně jsme chovali již v letech 1952−1969, poté znovu v 80. letech. Od roku 1997 chováme poddruh N. c.
coucang. První mládě se podařilo odchovat v roce 2004.
V ZOO Praha outloně naleznete v pavilonu Indonéská džungle

