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ZVÍŘATA CHOVANÁ V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM K 31.12.2017
CAPACITY OF ANIMALS AT THE USTI NAD LABEM ZOO BY 31.12.2017

Druhů 
Species

Jedinců 
Specimens

Bezobratlí Invertebrates 5 39

Paryby Chondrichthyes 1 8

Ryby Fish 47 794

Obojživelníci Amphibians 15 91

Plazi Reptiles 46 162

Ptáci Birds 50 129

Savci Mammals 71 297

CELKEM Total 235 1520

SEZNAM OHROŽENÝCH DRUHŮ
LIST OF THE ENDANGERED SPECIES

Savci (Mammalia)
anoa nížinný Bubalus 

depressicornis
EEP, ISB, RDB = EN, 
CITES = I

2.1

antilopa jelení Antilope cervicapra RDB = NT 2.6
dikobraz srstnatonosý Hystrix indica RDB = LC 3.1.1
gepard štíhlý Acinonyx jubatus EEP, ISB, RDB = VU, 

CITES = I
1.1

gibon bělolící Nomascus 
leucogenys

EEP, ISB, RDB = CR,  
CITES = I

1.2.2

guanako Lama guanicoe RDB = LC 1.2
gueréza pláštíková Colobus guereza 

caudatus
ESB, RDB = LC 6.5.1

hulman jávský Trachypithecus 
auratus

RDB = VU 4.3

hulman stříbrný Trachypithecus 
cristatus

RDB = NT 0.1

chvostan bělolící Pithecia pithecia EEP, RDB = LC 2.1
irbis Panthera uncia EEP, ISB, RDB = EN, 

CITES = I
2.0

jelen bělohubý Cervus albirostris ESB, RDB = VU 3.7.2
kabar pižmový Moschus moschiferus RDB = VU, CITES = I 1.1
kaloň pobřežní Pteropus 

hypomelanus
RDB = LC 2.2

kočka slaništní Oncifelis geoffroyi EEP, RDB = NT, CITES = I 2.1

Tučňák brýlový (Spheniscus demersus), nový druh v zoo

African penguins (Spheniscus demersus), a new species at the zoo

Kajmánek malý (Paleosuchus trigonatus), první odchov v historii zoo

The first-ever smooth-fronted caiman (Paleosuchus trigonatus) bred and reared in the zoo‘s 
history
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kočkodan – hybrid Cercopithecus mitis x 
albogularis

RDB = LC 0.1

kočkodan bělohrdlý Cercopithecus 
albogularis

RDB = LC 1.0

kočkodan Brazzův Cercopithecus 
neglectus

EEP, RDB = LC 4.1

kosman zakrslý Callithrix pygmaea 
niveiventris

RDB = LC 1.1

kotul veverovitý Saimiri sciureus EEP, RDB = LC 4.0
kuandu obecný Coendou prehensilis ESB, RDB = LC 1.0
kuskus medvědí Ailurops ursinus RDB = VU 1.1
lemur kata Lemur catta ESB, RDB = EN, CITES = I 3.7
lenochod dvouprstý Choloepus didactylus ESB, RDB = LC 3.4.3
lev konžský Panthera leo 

bleyenberghi
RDB = VU 1.1

levhart mandžuský Panthera pardus 
orientalis

EEP, ISB, RDB = CR, 
CITES = I

1.1

levhart obláčkový Pardofelis nebulosa EEP, ISB, RDB = VU, 
CITES = I

1.1

lvíček zlatý Leontopithecus 
rosalia

EEP, ISB, RDB = EN, 
CITES = I

3.0

makak kápový Macaca radiata RDB = LC 3.3
mandril Mandrillus sphinx EEP, RDB = VU, CITES = I 5.9
medvěd malajský Helarctos malayanus ESB, RDB = VU, CITES = I 1.2
mirikina bolivijská Aotus azarai 

boliviensis
ESB, RDB = LC 0.0

morče uruguayské Cavia magna RDB = LC 3.3.5
muntžak malý Muntiacus reevesi RDB = LC 1.3
nilgau Boselaphus 

tragocamelus
RDB = LC 1.2

nosál bělohubý Nasua narica RDB = LC 1.1
nosál červený Nasua nasua RDB = LC 0.0
nosorožec tuponosý jižní Ceratotherium simum 

simum
EEP, ISB, RDB = NT 0.1

orangutan Pongo sp. RDB = EN, CITES = I 1.0
orangutan bornejský Pongo pygmaeus EEP, ISB, RDB = EN, 

CITES = I
0.2

osel somálský Equus africanus 
somalicus

EEP, ISB, RDB = CR, 
CITES = I

2.3

panda červená Ailurus fulgens fulgens EEP, ISB, RDB = VU, 
CITES = I

1.1

pekari páskovaný Pecari tajacu RDB = LC 0.3
rosomák sibiřský Gulo gulo sibirica EEP, RDB = LC 1.1
serau malý Naemorhedus crispus ISB, RDB = LC 0.1

sika vietnamský Cervus nippon 
pseudaxis

EEP, ISB, RDB = LC 1.11

slon indický Elephas maximus 
bengalensis

EEP, RDB = EN, CITES = I 0.2

surikata Suricata suricatta RDB = LC 5.6
šakal čabrakový Canis mesomelas RDB = LC 2.1
tamarín bělohubý Saguinus labiatus ESB, RDB = LC 1.1
tamarín pinčí Saguinus oedipus EEP, ISB, RDB = CR, 

CITES = I
1.3

tamarín žlutoruký Saguinus midas ESB, RDB = LC 2.0
tana severní Tupaia belangeri RDB = LC 0.1
tapír čabrakový Tapirus indicus EEP, ISB, RDB = EN, 

CITES = I
1.0

tapír jihoamerický Tapirus terrestris EEP, RDB = VU 0.0
tuleň obecný Phoca vitulina RDB = LC 1.2
tygr malajský Panthera tigris 

jacksonii
ISB, RDB = CR, CITES = I 0.1

vari černobílý Varecia variegata EEP, ISB, RDB = CR, 
CITES = I

3.0

velbloud dvouhrbý – domácí Camelus bactrianus RDB = CR 1.4
velemyš obláčková Phloeomys pallidus ESB, RDB = LC 2.1
vlk hřivnatý Chrysocyon 

brachyurus
EEP, ISB, RDB = NT 0.1

voduška červená Kobus leche kafuensis ESB, ISB, RDB = VU 2.3
voduška jelenovitá Kobus ellipsiprymnus 

defassa
RDB = NT 0.4

vydra malá Amblonyx cinerea ISB, RDB = VU 1.1
zebra Hartmannové Equus zebra 

hartmannae
EEP, ISB, RDB = VU

3.10
žirafa Rothschildova Giraffa 

camelopardalis 
rothschildi

EEP, RDB = EN 2.3

Ptáci (Aves)
amazoňan modročelý Amazona aestiva RDB = LC 1.0
ara arakanga Ara macao RDB = LC, CITES = I 1.0
ara ararauna Ara ararauna RDB = LC 1.1
ara červenouchý Ara rubrogenys EEP, RDB = EN, CITES = I 1.1
ara hyacintový Anodorhynchus 

hyacinthinus
EEP, RDB = VU, CITES = I 1.1

ara kaninda Ara glaucogularis EEP, ISB, RDB = CR, 
CITES = I

1.1

ara vojenský Ara militaris mexicana ESB, RDB = VU, CITES = I 1.1
ara vojenský Ara militaris RDB = VU, CITES = I 1.1
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ara zelený Ara ambigua EEP, ISB, RDB = EN, 
CITES = I

1.1

berneška rudokrká Branta ruficollis RDB = EN 2.1
čírka dvouskvrnná Anas formosa RDB = VU 0.1
čírka hottentotská Anas hottentota RDB = LC 1.0
čírka kropenatá Anas versicolor RDB = LC 0.1
emu hnědý Dromaius 

novaehollandiae
RDB = LC 1.1

holub chocholatý Ocyphaps lophotes RDB = LC 0.1
holub zelenokřídlý Chalcophaps indica 

indica
RDB = LC 0.0

husička vdovka Dendrocygna 
viduata

RDB = LC 0.2

jeřáb mandžuský Grus japonensis EEP, ISB, RDB = EN, 
CITES = I

1.1

jeřáb panenský Anthropoides virgo RDB = LC 0.0
kachnička mandarínská Aix galericulata RDB = LC 1.2
kachnička šedoboká Callonetta 

leucophrys
RDB = LC 1.1

kakadu molucký Cacatua moluccensis EEP, RDB = VU, CITES = I 1.0
kakadu palmový Probosciger aterrimus EEP, RDB = LC, CITES = I 2.2
korunáč vějířový Goura victoria ESB, RDB = NT 1.1
křepelka korunkatá Rollulus rouloul RDB = NT 2.3
lori zelenoocasý Lorius chlorocercus RDB = LC 1.1
loskuták posvátný Gracula religiosa RDB = LC 0.1
majna Rothschildova Leucopsar rothschildi EEP, RDB = CR, CITES = I 3.3
morčák bílý Mergus albellus RDB = LC 2.1
nandu pampový Rhea americana RDB = NT 3.1
papoušek senegalský Poicephalus 

senegalus
RDB = LC 1.0

páv korunkatý Pavo cristatus RDB = LC 3.2
polák malý Aythya nyroca CROH = KOH, RDB = NT 3.3
puštík bělavý pobaltský Strix uralensis liturata CROH = KOH, RDB = LC 1.0
raroh velký Falco cherrug CROH = KOH, RDB = VU 1.1
sojkovec lesní Ianthocincla ocellata 

artemisiae
RDB = LC 2.0

sova pálená Tyto alba CROH = SOH, RDB = LC 0.1
sovice sněžní Nyctea scandiaca RDB = LC 2.2
sup himálajský Gyps himalayensis RDB = LC 1.1
sýček obecný Athene noctua CROH = SOH, RDB = LC 1.1
špaček holohlavý Sarcops calvus RDB = LC 1.0
turako fialový Musophaga violacea ESB, RDB = LC 1.2
volavka rusohlavá Bubulcus ibis RDB = LC 0.0

výr velký Bubo bubo CROH = OH, RDB = LC 1.1
zoborožec vrásčitý Aceros corrugatus EEP, RDB = NT 3.3
žako šedý Psittacus erithacus RDB = VU, CITES = I 1.1

Plazi (Reptilia)
aligátor americký Alligator 

mississippiensis
RDB = LC 1.1

čukvala zavalitá Sauromalus ater RDB = LC 1.1
gambélie leopardí Gambelia wislizenii RDB = LC 1.2
hroznýš Dumerilův Acrantophis dumerili RDB = VU, CITES = I 0.1
kajmánek malý Paleosuchus 

trigonatus
RDB = LC 5.5.2

karetka novoguinejská Carettochelys 
insculpta

RDB = VU 2.0

korálovka mexická Lampropeltis 
mexicana greeri

RDB = LC 1.1.1

korovec mexický Heloderma horridum EEP, RDB = VU 1.2
kožnatka čínská Pelodiscus sinensis RDB = VU 0.0.1
krajta královská Python regius RDB = LC 1.1.1
krátkokrčka červenobřichá Emydura subglobosa RDB = LC 0.0.2
leguán kubánský Cyclura nubila nubila RDB = VU, CITES = I 1.1
leguán pustinný Dipsosaurus dorsalis RDB = LC 1.3
leguánek modravý Petrosaurus 

thalassinus
RDB = LC 2.2

leguánek ostnitý Sceloporus magister RDB = LC 1.2.5
leguánovec obojkový Crotaphytus collaris RDB = LC 1.2.2
trnorep zdobený Uromastyx ornata RDB = LC 1.1
želva amboinská Cuora amboinensis ESB, RDB = VU 3.0
želva anámská Mauremys 

annamensis
RDB = CR 0.0.3

želva hvězdnatá Geochelone elegans RDB = LC 1.1
želva ostruhatá Centrochelys sulcata RDB = VU 3.0
želva stepní Testudo horsfieldii RDB = VU 2.1
želva tlustohrdlá Siebenrockiella 

crassicollis
ESB, RDB = VU 0.1

želva vroubená Testudo marginata RDB = LC 1.0
želva zelenavá Testudo hermanni RDB = NT 1.1.2
želva zubatá Cyclemys dentata RDB = NT 3.3

Obojživelníci (Amphibia)
drápatka vodní Xenopus laevis laevis RDB = LC 0.0.5
drsnokožka thajská Theloderma stellatum RDB = NT 0.0.2
parosnička nádherná Kaloula pulchra RDB = LC 0.0.0
pralesnička azurová Dendrobates azureus RDB = LC 0.0.10
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pralesnička barvířská Dendrobates 
tinctorius

RDB = LC 0.0.10

pralesnička batiková Dendrobates auratus RDB = LC 0.0.6
pralesnička brazilská Dendrobates 

galactonotus
RDB = LC 0.0.5

pralesnička harlekýn Dendrobates 
leucomelas

RDB = LC 0.0.7

pralesnička pruhovaná Phyllobates vittatus RDB = EN 0.0.8
pralesnička strašná Phyllobates terribilis RDB = EN 0.0.4
ropucha argentinská Bufo arenarum RDB = LC 0.0.1
rosnice siná Pelodryas caerulea RDB = LC 0.0.4
rosnice šalamounská Litoria thesaurensis RDB = LC 0.0.1
rosnička včelí Phrynohyas 

resinifictrix
RDB = LC 0.0.6

víčkovnice černoskvrnná Trachycephalus 
nigromaculatus

RDB = LC 0.0.15

žebrovník Waltlův Pleurodeles waltl RDB = NT 0.0.7

Ryby (Pisces)
bichirek úhořovitý Erpetoichthys 

calabaricus
RDB=NT 0.0.8

dánio pruhované Danio rerio RDB = LC 0.0.43
duhovka Axelrodova Melanotaenia 

herbertaxelrodi
RDB=DD 0.0.14

duhovka Bleherova Chilatherina bleheri RDB = VU 0.0.13
duhovka diamantová Melanotaenia 

praecox
RDB=DD 0.0.3

duhovka lososová Glossolepis incisus RDB=VU 0.0.4
labeo červenoploutvé Epalzeorhynchos 

frenatum
RDB = LC 0.0.3

ostnovec skvrnoocasý Ctenopoma 
kingsleyae

RDB = LC 0.0.1

parmička duhová Puntius titteya RDB = LC 0.0.50
parmička indická Puntius ticto RDB = LC 0.0.15
parmička purpurová Puntius nigrofasciatus RDB = LC 0.0.25
parmička 
Schwanenfeldova

Barbodes 
schwanenfeldii

RDB = LC 0.0.11

parma Wetmoreova Hypsibarbus wetmorei RDB = LC 0.0.2
parmička žraločí Balantiocheilos 

melanopterus
RDB = EN 0.0.7

peřovec skvrnitý Synodontis eupterus RDB = LC 0.0.5
razbora klínoskvrnná Trigonostigma 

heteromorpha
RDB = LC 0.0.50

sekavka proužkovaná Botia striata RDB = EN 0.0.2

tetra slepá Astyanax jordani RDB = VU 0.0.35
tlamovec Baenschův Aulonocara baenschi RDB = LC 0.0.4
tlamovec Lombardův Metriaclima 

lombardoi
RDB = VU 0.0.8

tlamovec příčnopruhý Maylandia zebra RDB = LC 0.0.10

Paryby (Chondrichthyes)
trnucha skvrnitá Potamotrygon motoro RDB = DD 0.0.13

VYSVĚTLIVKY:

Stav zvířat číslo před čárkou značí počet samců, za čárkou počet samic. 
Případné třetí číslo znamená mláďata či jedinci dosud neznámého 
pohlaví.

RDB druh je zapsán v Mezinárodní červené knize ohrožených druhů 
(Red List 2006), jednotlivé kategorie:

 CR = kriticky ohrožený, EN = ohrožený, VU = zranitelný, NT = 
částečně ohrožený, LC = slabě ohrožený, DD = nedostatek 
informací

CITES I, II, III  druhy zapsané v seznamu Mezinárodní konvence o obchodu 
s ohroženými druhy volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin

ISB Mezinárodní plemenná kniha
ESB Evropská plemenná kniha
CROH kategorie ochrany podle vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb.:
 KOH = kriticky ohrožený, SOH = silně ohrožený, OH = ohrožený

EXPLANATORY NOTES:
Animal numbers: figures before/after the comma indicate the number of males/

females. Any third number indicates young animals / individuals of 
unknown sex.

RDB Red Data Book categories (according Red List 2006)
 CR = critically endangered, EN = endangered, VU = vulnerable, 

NT = near threatened, LC = least concern, DD = data deficiend
CITES I, II, III categories of the Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora
ISB International Studbook
ESB European Studbook
CROH categories of fauna species endangered in the Czech Republic
 KOH = critically endangered, SOH = very endangered,  

OH = endangered
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ČINNOST ZOOLOGICKÉHO KLUBU V ROCE 2017
ACTIVITIES OF THE ZOOLOGICAL CLUB IN 2017

Věra Vrabcová

V roce 2017 se členové ZK sešli během roku celkem čtyřikrát. Na prvním setkání v břez-
nu proběhla Valná hromada, tři další setkání se konala s cca tříměsíčním intervalem. 
Tyto schůzky probíhají v Zooškole Heinricha Lumpeho s podobným programem, nejpr-
ve se probírají různé aktuální informace o ZK, následuje prezentace novinek daného 
období (zajímavé chovy, nové stavby či expozice, nová zvířata, mláďata…) a za zá-
věr přednáška. Po skončení se účastníci přesunou do areálu zoo na prohlídku zákulisí 
či novinek, většinou u zvířat, která byla před přednáškou představena. V roce 2017 
se jednalo o zhlédnutí nové venkovní expozice pro orangutany, návštěva zimoviště 
s ukázkou kuskusů medvědích a představení nového druhu, tučňáků brýlových v nově 
rekonstruované expozici. Ovšem hlavním programem stále zůstávají cestopisné či zoo-
logické přednášky, v roce 2017 se jednalo o tato témata a přednášející:

−	Milada Řeháková – Objev velemyši dinigatské (25. března)

−	 Tereza Petrusková – Bioakustika aneb Snaha porozumět řeči zvířat (24. června)

−	 Jiří Gábriš – Setkání s koalami (16. září)

−	Petra Bolechová – Srí Lanka. (9. prosince)

Členská základna ZK k 31. 12. 2017 zahrnovala 49 členů s následující strukturou: dospělí 
– 23x, děti – 4x, studenti – 1x, důchodci – 8x, čestní – 2x, referenční – 9x, kolektivní – 2x. 
V roce 2017 zaniklo členství 7 členům kvůli nezaplacení členského příspěvku či odhlá-
šení, ale přihlásili se 3 noví členové, takže se dá říci, že členská základna je poměrně 
stabilizovaná.

Byl vydán další díl sborníku FBS, Tomus 41, v nákladu 200 kusů, který vydává Zoo Ústí n. L. 
a který byl stejně jako v minulých letech financován příspěvkem z Ministerstva životního 
prostředí. FBS byl k dispozici členům ZK a rozeslán na různé prověřené adresy (muzea, 
knihovny, ochranářské organizace…), ale i jednotlivcům. V .pdf verzi byl také vložen 
na webové stránky ZK.

Během roku 2017 pomáhali členové ZK při realizaci pořadů pro veřejnost pořádaných 
zoologickou zahradou, většinou dozorem na stanovištích s aktivní komunikací s ná-
vštěvníky zoo (soutěže, výtvarné dílny či další aktivity).

V září 2017 se uskutečnil zájezd do Zoo Mnichov, který pořádala Zoo Ústí nad Labem. 
Všem členům byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnilo se 8 členů ZK včetně 
doprovodu.

Informace o setkání členů a akcích v průběhu roku jsou zveřejňovány na webových 
stránkách ZK, s programem i fotografiemi.

Summary:
The paper summarises the Zoological Club activity in 2017. In the course of the year, 
there were a total of four member meetings - an annual meeting and three standard 

Jedna z přednášek roku 2017

One of the 2017‘s lectures

Pomoc při akci Ptačí den v zoo (1. května 2017)

Volunteering at the zoo as part of the Bird´s Day (1st May 2017)
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gatherings. Each of the events involved discussing organisational matters, presenting 
notable animals held or reared with success and visiting premises behind the scenes. 
Part of each of the agenda was a talk with a traveller (see the respective presentations 
below). Another volume of FBS (Tomus 41, 200 copies) was published in cooperation 
with Ústí nad Labem Zoo and under the support of the Czech Ministry for the Environ-
ment. FBS is circulated to a variety of organisations and institutions; it is also available 
on the Zoological Club website.

The article informs on the number of members of the Club; they counted 49 as per 31 
December 2017. Other 2017 activities included the support provided by the members 
as part of the events for the public organised by the zoo or participation in a trip to the 
zoo in Munich (8 members).

Adresa autora:
Ing. Věra Vrabcová, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, Drážďanská 23,  
400 07 Ústí nad Labem

OBJEV VELEMYŠI DINAGATSKÉ
THE DISCOVERY OF THE DINAGAT BUSHY-TAILED CLOUD RAT

Milada Řeháková

(Přednáška pro členy ZK na setkání 25. března 2017 – A lecture for the Zoological Soci-
ety members held at their meeting of 25 March 2017)

Velemyš dinagatská 

Velemyš dinagatská (Crateromys australis) patří do skupiny velemyší (dříve tzv. obláč-
kových krys), největších myšovitých hlodavců, žijících pouze na Filipínách. Jsou to noč-
ní stromová zvířata s délkou těla 30-70 cm. Jejich diverzita je až neuvěřitelná, žije jich 
zde několik druhů, každá na jiném ostrově nebo jeho části. Všechny patří mezi ohrože-
né. Velemyš dinagatská je z nich nejméně probádaná. Doposud byla známá pouze 
z jednoho jediného odchytu v roce 1975. Od té doby po ní pátralo mnoho vědeckých 
expedic, bohužel bezúspěšně. Právem byla tedy považována za kriticky ohroženou 
a potenciálně vyhynulou. Když k tomu přidáme stupeň ohrožení, s jakým se dinagat-
ská příroda potýká zejména kvůli těžbě dřeva a nerostných surovin, byly obavy, že 
se třeba již nikdy nepodaří tento druh najít, oprávněné. To se změnilo začátkem roku 
2012, kdy jsme ji s manželem v rámci terénního výzkumu znovuobjevili po dlouhých 
37 letech. Ztracený druh byl vědecky zdokumentován a přímo v terénu byly pořízeny 
fotografie a první videonahrávky velikého šedohnědého hlodavce s nápadným chlu-
patým černobílým ocasem.

Dinagat

Tento druh žije pouze na malém ostrově Dinagat, na Filipínách. Filipíny jsou zemí oplý-
vající nesmírnou biodiverzitou, řadí se mezi světové „biodiversity hotspots“ a ostrov Di-
nagat je v jejich rámci doslova perlou. Dinagat, který svou polohou spadá do oblasti 
Velkého Mindanaa, díky své historické minulosti a izolovanosti oplývá nečekaným pří-
rodním bohatstvím a množstvím endemických druhů, které nenajdeme nikde jinde. 
Kromě velemyši dinagatské je to například srstín dinagatský (Podogymnura aureospi-
nula), příbuzný ježkům, či krysa druhu Batomys russatus, hostí také kolonie 16 druhů 
netopýrů a kaloňů. Přežívá zde také populace nártounů filipínských, kterým se dlou-
hodobě v rámci projektu Tarsius věnujeme. Ti dinagatští patří podle nejnovější studie 
k samostatnému poddruhu/druhu. Ochrana přírody zde však velmi pokulhává a pocit 
euforie z významného objevu vystřídá bezmoc z pohledu na realitu ostrova. Lesy vzaly 
až na výjimky za své. Buď padly za oběť rýžovým polím či kokosovým a banánovým 
plantážím, nebo byly v podobě dřeva rozprodány do zahraničí. Jedna z mála oblas-
tí, která ještě skýtá dostatek prostoru k přežití mnoha ohrožených druhů, se nachází 
na severu ostrova.

Česko-filipínská expedice zaměřená na mapování chráněných území

Je mi velkým potěšením, že i naše znovuobjevení velemyši dinagatské pomohlo roz-
běhnout ochranářské aktivity a nastartovat projekt zaměřený na zmapování a vyhlá-
šení celkem 1000 ha chráněných území na ostrově Dinagat. A to, v co jsme v roce 2012 
doufali, se pomalu stává realitou. Byla jsem oslovena filipínskou organizací s žádostí 

Představení nové expozice pro tučňáky brýlové

Presenting the new African penguin exhibit
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o zapojení se do projektu majícího za cíl zmapovat a vyhlásit čtyři chráněné oblasti 
na ostrově Dinagat. Společně s Lubomírem Peškem a Václavem Řehákem jsme se 
tak stali členy týmu a zamířili na měsíc do dinagatských pralesů. Téměř po pěti letech 
se podařilo ve stejné lokalitě opět zdokumentovat velemyš dinagatskou či nártouna 
filipínského, dinagatského poddruhu. Kromě toho se podařil další unikátní úspěch, 
a to pomocí fotopasti zachytit vzácný druh srstína dinagatského, příbuzného našim 
ježkům, což je vůbec první záznam živého jedince v přírodě.

Jsem velmi potěšena, že iniciativa mapování a vyhlášení chráněných území vychá-
zela z filipínské strany a že se na něm mohu podílet. Velemyš dinagatská je velmi 
jedinečný druh, který žije jen na tomto jediném kousku planety a zaslouží si ochranu. 

Významný je fakt, že nynější vláda je nakloněna zákazu činnosti těžařských společností 
v oblastech vodních zdrojů a možná i jejich úplnému zákazu, což je palčivé téma 
především na ostrově Dinagat.

Summary:
Dinagat bushy-tailed cloud rats (Crateromys australis) belong to the group of cloud 
rats, also referred to as cloud runners. The largest members of the Muridae family, these 
rodents are found in the wild in the Philippines only. They are nocturnal, arboreal an-
imals that achieve a length of 30-70 cm. All of the species are endangered, but the 
Dinagat cloud rat is the least explored member of the group. So far, it has been known 
only from a single capture that took place in 1975. Since that time, it has been sought 
by numerous scientific expeditions, but never with success. It was thus rightfully consid-
ered a critically endangered and, potentially, extinct species. With logging and extrac-
tion of mineral resources being particularly the issues that the natural world in Dinagat 
is facing, there were concerns that this species would be never found once again. As 
part of an early 2012 field survey, the author of this paper (along with her husband) 
re-discovered the species; this included documenting, taking photos and shooting the 
first-ever videos of the animal right on the spot.

The re-discovery of this cloud rat helped launch conservationist activities and start 
a project aiming at identifying and promulgating protected areas on the island of 
Dinagat covering a total of 1,000 hectares. The author was contacted by a Phillippines’ 
organisation requesting her to participate in a project aiming to survey and promul-
gate four protected area on the island of Dinagat. Importantly, the current govern-
ment is in favour of banning the activities of mining companies in the zones of water 
resources and, perhaps, prohibiting them in general, which is a hot issue primarily on 
the island of Dinagat.

Adresa autora:
RNDr. Milada Řeháková, Ph.D., Tarsius, z. s., Na Pěšině 267, Děčín IX, 405 05

Velemyš dinagatská (Crateromys australis), autor: Václav Řehák

The Dinagat bushy-tailed cloud rat (Crateromys australis); credit: Václav Řehák

Velemyš dinagatská (Crateromys australis), autor: Milada Řeháková

The Dinagat bushy-tailed cloud rat (Crateromys australis); credit: Milada Řeháková
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Velemyš dinagatská na základě nálezu v roce 1975, kreslil William Oliver  
Mapa – Ostrov Dinagat a filipínské souostroví

The Dinagat bushy-tailed cloud rat based on the 1975 finding; pictured by William Oliver

The island of Dinagat and the Philippines archipelago

BIOAKUSTIKA ANEB SNAHA POROZUMĚT ŘEČI ZVÍŘAT
BIOACOUSTICS: TRYING TO UNDERSTAND THE LANGUAGE OF ANIMALS

Tereza Petrusková

(Přednáška pro členy ZK na setkání 24. června 2017 – A lecture for the Zoological Soci-
ety members held at their meeting of 24 Juni 2017)

Snaha porozumět tomu, jak mezi sebou zvířata komunikují, provází lidi již od nepaměti. 
A protože nám je nejbližší komunikace hlasová, není překvapivé, že to byli právě pěvci 
se svým nápadným zpěvem, na něž byla pozornost upřena nejdříve. S ptačím zpěvem 
se setkáváme nejen v hudbě, ale provází nás i při čtení krásné literatury a ve výtvar-
ném umění.

Možnosti seriózního výzkumu ptačího zpěvu však byly zpočátku jen velmi omezené 
a staří přírodovědci byli odkázáni pouze na svůj sluch. Ti s hudebním nadáním a vzdě-
láním si jej přepisovali do notových záznamů, další používali slovní přepisy anebo gra-
fická znázornění. Jedno však měly všechny uvedené přístupy společné – byly velmi 
subjektivní, protože záležely na sluchových schopnostech daného výzkumníka. A je 
velmi dobře prokázáno, že každý z nás slyší trochu jinak. Schopnost vnímat vysoké 
frekvence nad 16 kHz se ztrácí s věkem, ale i ve stejné věkové kategorii nacházíme 
výrazné individuální rozdíly. Touto chybou byly tudíž zatíženy všechny bioakustické vý-
zkumy až do roku 1954.

Ve výše uvedeném, pro bioakustiku přelomovém, roce totiž vyšel ve významném pří-
rodovědeckém časopise Nature článek zkoumající odlišnosti ve zpěvu skotských pěn-
kav obecných za pomoci spektrografu – přístroje, který umožňoval objektivně měřit 
časové a frekvenční parametry zvuku. Samotný spektrograf spatřil světlo světa o něco 
dříve, vynalezl jej Ralph K. Potter v roce 1947 a nazval „visible speech“, tedy něco jako 
„viditelná řeč“. Jeho původním účelem bylo totiž stát se přístrojem, který umožní hlu-
chým lidem naučit se mluvit. To se bohužel nepovedlo, ale místo toho vědci získali 
dodnes používaný nástroj, který jim objektivně umožňuje zkoumat zvuky.

Samozřejmě, že dnes už výzkum hlasů nevyžaduje to, co v polovině minulého století, 
místo objemných spektrografů stačí vědcům výkonnější počítač a kvalitní vybavení 
pro záznam zvuku. Obojí je díky stále rychleji se rozvíjející technologiím čím dál dostup-
nější, stejně jako volně přístupné programy, umožňující vizualizovat, zkoumat i různě 
upravovat zvuky. Jednoduše řečeno, dnes si každý, kdo má zájem zabývat se hlasy lidí 
nebo zvířat, může jednoduchou bioakustickou „laboratoř“ udělat u sebe doma na sto-
le. K nahrávání postačí třeba jen chytrý telefon nebo digitální fotoaparát, případně lze 
investovat do jednoduchých digitálních diktafonů. Vždy je ale dobré si nejprve ověřit, 
zda je přístroj, který vlastníme, schopen nahrávat v rozsahu frekvencí, ve kterých vo-
kalizuje objekt našeho zájmu. Pak už stačí naistalovat si do počítače některý z desítek 
volně dostupných programů určených k analýze či úpravě zvuku a nic už nebrání 
podívat se, jak ten který kos, špaček či sýkorka za domem zpívají.

V reálném výzkumu se samozřejmě obvykle používají programy a vybavení o něco 
sofistikovanější, umožňující zkoumat vokalizaci na stále detailnější úrovni. Dnes už tedy 
víme, že krom notoricky známých funkcí ptačího zpěvu, jakými je lákání potenciálních 
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partnerek a zahánění soků, nese zpěv celou řadu dalších velmi podrobných informací 
o daném zpěvákovi. Jak samci, tak samice, kteří jej poslouchají, mohou na základě 
zpěvu zjistit, zda je zpívající jedinec místní nebo přivandrovalec, jak je přibližně starý, 
v jaké je aktuálně kondici či náladě apod. A výzkum dnes samozřejmě neprobíhá 
pouze na pěvcích, ale rozšířil se v podstatě na všechny suchozemské živočichy s hla-
sovou komunikací – od cvrčků a kobylek až po slony a nosorožce. 

S vynálezem hydrofonu na počátku 20. století, který byl původně důležitou součástí 
v boji proti ponorkám, bylo možné začít zkoumat zvuky i pod vodou. Nejprve se do-
stali do hledáčku vědců ozubení kytovci, ale dnes se ukazuje, že české rčení „němý 
jako ryba“ je naprosto chybné, protože vokální komunikace byla objevena i u řady 
ryb. Podvodní komunikace živočichů je dnes zkoumána na stejně detailní úrovni jako 
na souši.

V dnešní době se bioakustický výzkum postupně stává i důležitým nástrojem ochrany 
přírody. Nahrávání na pasívní rekordéry umístěné na těžko dostupných místech umož-
ňuje získat relativně rychlý přehled o zastoupení druhů, jež se na daném místě vyskytují. 
U některých, které mají vokalizaci stabilní a zároveň dostatečně odlišnou mezi jedinci, 
je možné uplatnit i tzv. individuální akustický monitoring, při kterém lze konkrétní je-
dince sledovat i meziročně pouze na základě nahrávek jejich vokalizace. Ideálním 
druhem pro tento výzkum jsou například sovy, které krom jasně odlišitelných hlasů jed-
notlivců jsou navíc aktivní v noci, kdy není nahrávání tolik rušeno jinými zvuky.

Pokud vás tento článek zaujal a lákalo by vás zapojit se do bioakustického výzkumu, 
tak neváhejte a navštivte webové stránky dvou současných projektů, do nichž je zapo-
jena široká veřejnost: http://www.strnadi.cz/ nebo http://hlasyjelenu.cz/. Ale ani pokud 
vás žádný takový výzkum neláká, tak neváhejte a vyjděte si do přírody a nechte se 
unést tou neuvěřitelně pestrou směsicí zvuků, které vás určitě obklopí.

Summary:
The year 1954 became the turning point for bioacoustics when Nature published an ar-
ticle exploring the differences between the songs of common chaffinches in Scotland 
using spectrograph - an apparatus enabling measurements of time and frequency 
parameters of sound in an objective manner. The device was born somewhat earlier - 
it was invented by Ralph K. Potter in 1947 who called it visible speech. Its initial purpose 
was to be a tool to enable the deaf people to learn speaking. While the original aim 
did not met with success, scientists received a tool used to this day and enabling them 
to examine sounds objectively.

Nowadays, tools used by researchers to record sounds - computers and high-quality 
equipment - are much more efficient than the stately spectrographs and increasingly 
more affordable thanks to the fast-emerging technologies; there are also freely acce-
ssible programs enabling to visualize, explore and edit sounds in various ways. 

Real-life research makes typically use of sophisticated programs and equipment that 
enable to examine vocalisation at a more detailed level. In addition to the notorious 
functions of birdsong, such as attracting potential partners and deterring rivals, sin-
ging carries a whole range of additional, very detailed pieces of information on the 
singer. Today, research is not only underway on songbirds; it has extended to cover 

all terrestrial animals that communicate using sounds - from crickets and locusts to 
elephants and rhinos. The invention of hydrophone in the early 20th century made it 
possible to begin exploring sounds even underwater; at first, it involved cetaceans, 
and, later on, even fish.

Today, research in bioacoustics is gradually becoming an important instrument for 
conservation. Records taken through passive recorders located at hard-to-reach pla-
ces enable to get a relatively quick idea of species present at that site.

Adresa autora:
RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D., katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2

Nárazová síť je běžně používána při odchytu 
ptáků, které je možné posléze označit kroužky, 

podle nichž lze označené jedince zpětně 
rozpoznávat.

Mist nets are typically used to trap birds; 
subsequently, birds can be ringed to enable 

any later identification.

Nahrávání hlasových projevů, v tomto 
případě ptačího zpěvu, za pomoci 

směrového mikrofonu s kožešinovou 
ochranou proti větru.

Recording voices – a birdsong, in this case 
– using a directional microphone with 

a wind muff
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SETKÁNÍ S KOALAMI
MEETING KOALAS

Jiří Gábriš

(Přednáška pro členy ZK na setkání 16. září 2017 – A lecture for the Zoological Society 
members held at their meeting of 16 September 2017)

Vídeňská Zoo Tiergarten Schönbrunn chová koaly od roku 2002. Jako první přišel sa-
meček narozený v Duisburgu a samička narozená v Houstonu. Samička je tam do-
posud a sameček byl vyměněn v roce 2014. Přišel nový samec z Francie z Beauvalu.

Koaly jsou vačnatci, po porodu se mládě musí samo dostat od kloaky do vaku, kde 
najde bradavku a pokračuje ve vývoji. Přibližně ve 4 měsících mládě poprvé vykoukne 
z vaku a asi ve věku šesti měsíců poprvé opustí vak. Jeho výlety ven jsou stále častější 
a delší. V té době produkuje matka pro mládě zvláštní kašičku, která vypadá jako trus, 
ale obsahuje velké množství mikrobů ze střev matky. Ty umožňují trávení jedovatých lis-
tů blahovičníku. Potom mládě pozvolna přechází z mateřského mléka na blahovičník. 
Koaly jsou potravní specialisté a živí se výhradně blahovičníkem. To se stává v jejich 
domovině problémem. Souvislé porosty blahovičníků jsou vzácné a zbyly pouze ost-
růvky, takže koaly se nemohou bez těžkostí dostat z jednoho stromu na druhý. Na zemi 
jsou zranitelné, největší nebezpečí pro ně představují psi a auta. Proto se na příklad or-
ganizace Australian Koala Foundation snaží tvořit mezi jednotlivými porosty takzvané 
koridory. Vysazují mladé stromky blahovičníků. Dělají to ve spolupráci se školami a tím 
vychovávají děti k ochraně přírody. Koaly žiji jako samotáři, každá má své území. Sami-
ce se potká se samcem jen v období říje. Dojde k páření a pak jde každý zase svou 
cestou. Pokud je někde možné vidět skupinky koal, pak jsou to matky s mláďaty nebo 
odrostlými potomky samičího pohlaví.

Další část přednášky pojednávala o návštěvě Austrálie a několika národních parků. 
V Národním parku Litchfield v severním teritoriu jsou k vidění mimo jiné dva druhy 
velice zajímavých termitišť – obrovská termitiště katedrálová a termitiště magnetická. 
Dále jsme navštívili Národní park Elsey u Mataranky na Stuart Hwy a Národní park 
Kakadu, kde jsou velice působivé skalní kresby původních obyvatel Austrálie – Abo-
riginců. Dále jsme v Darwinu obdivovali veliké krokodýly. V Národním parku Daintree 
na severovýchodním pobřeží jsme měli vzácnou možnost pozorovat kasuáry ve volné 
přírodě, a dokonce s mláďaty.

Summary:
Vienna-based zoo Tiergarten Schönbrunn has been keeping koalas since 2002. The 
first arrivals involved a female born in Houston and a male born in Duisburg - an ani-
mal that was exchanged in 2014 for a male from the zoo in Beauval, France.

Koalas are marsupial mammals; a fresh-born koala must use its own effort to get from 
the cloaca into the pouch where it finds the nipple and continues to develop. On 
month 4 or so, young koalas peep out from the pouch for the first time; when about six 
months old, they leave the pouch for the first time to get back on a regular basis. This is 
the period when the mother produces special jelly-like droppings that contain a large 

Krásně vybarvený sameček strnada obecného (Emberiza citrinella).

A nicely coloured male yellowhammer (Emberiza citrinella)
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Grafické zobrazení zpěvu strnada obecného – sonogram. Zobrazeny jsou dva různé typy zpěvů 
lišící se jak první rychlou frází, tak koncovou, složenou ze dvou dlouhých elementů. První fráze je 

velmi variabilní a lze podle ní rozpoznávat jednotlivé samce, koncová je naopak vždy shodná 
pro všechny samečky na dané lokalitě a má charakter dialektu.

Graphical representation of a yellowhammer song – a sonogram. Pictured are two types of 
songs differing from each other in terms of the first – rapid – phrase as well as the end phrase 

consisting of two long elements. The first phrase is a very variable segment and can be used to 
recognize individual males, while the end part is identical for all of the males at the site and is 

a dialect in nature.
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number of microbes from mother’s intestines. The microbes enable the digestion of 
the toxic leaves of eucalypts. Then the young koala gradually shifts from breast milk 
to eucalypt leaves - a sole diet that koalas - as food specialists - feed on. Continuous 
stands of those trees are now rare, however; only patches of eucalypts have remained 
making it very hard for koalas to get from one tree to the other. Koalas are vulnerable 
when on the ground; dogs and cars are the greatest danger for them. That is why 
Australian Koala Foundation seeks to plant young eucalypt trees to set up corridors to 
connect the individual patches, for example. In doing so, the organisation cooperates 
with schools to raise the children for conservation. Koalas lead solitary lives; the female 
meets the male within a period of oestrus only. Mating occurs and, afterwards, each 
of the animals takes its own way. If a small group of koalas is encountered, then it is 
a group of mothers with offspring - whether infants or sub-adult females.

The other part of the presentation covered a visit to Australia and several local natio-
nal parks. Litchfield National Park located in Northern Territory makes it possible to see 
two types of very interesting termite mounds - huge cathedral mounds and magnetic 
mounds. The author also visited Elsey National park near Mataranka on the Stuart Hwy, 
and Kakadu National Park featuring very impressive drawings made on the rocks by 
indigenous Australians. In Darwin National Park, the author admired gigantic crocodi-
les and the national park of Daintree, north-east coast, gave him a rare opportunity to 
observe cassowaries in the wild - even along with offspring.

Adresa autora:
Ing. Jiří Gábriš, Zoo Vídeň, Maxingstraße 13b, 1130 Wien, Rakousko

Kasuárové v národním parku Daintree

Cassowaries in Daintree National Park

Koala (Phascolarctos cinereus) Wirri Wirri v Tiergarten Schönbrunn

Koala (Phascolarctos cinereus) Wirri Wirri at Tiergarten Schönbrunn
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SRÍ LANKA – ZÁŘIVÁ ZEMĚ
SRI LANKA, THE BRIGHT COUNTRY

Petra Bolechová, Jitka Vokurková

(Přednáška pro členy ZK na setkání 9. prosince 2017 – A lecture for the Zoological Soci-
ety members held at their meeting of 9 Dezember 2017)

Srí Lanka patří mezi turisticky žádané destinace, ale o to zajímavější je, že je schopna 
(a pevně doufáme, že i bude) udržet si tak rozmanitou flóru i faunu.

Během třítýdenního putování v říjnu až listopadu 2017 jsme měli to neuvěřitelné štěstí, 
že jsme procestovali značnou část této země v doprovodu báječného místního prů-
vodce, který nám zprostředkoval naše přání. Nemohla se týkat ničeho jiného, než prá-
vě touhy spatřit co nejvíce druhů zvířat.

Srí Lanka je ostrov o velikosti 65 610 km2, takže opravdu se dá ledacos během tří týdnů 
vidět a navštívit. Je potřeba říci něco málo k historii i etnickému složení obyvatel, neboť 
právě díky nim se odráží i přístup ke všemu živému. 80% populace tvoří Sinhálci, asi 
9% Tamilové, 8% Maurové, 0,3% Burgherové, což jsou míšenci Srílančanů a Evropa-
nů, a 0,3% Malajci. Převažujícím náboženstvím je budhismus (76%), dál zde najdeme 
hinduismus (7,9%), islám (8,5%) a křesťanství (7,1%). Již ve státní vlajce najdete jak 
historické propojení názvu země, tak v jednotlivých barvách zastoupení všech vyzná-
ní, markantní jsou především vyobrazené listy posvátné smokvoně (stromu Buddhova 
osvícení) a znak lva, neboť v překladu Sinhálci, znamenají „lví plémě“. Tyto kořeny mu-
síme hledat až v Indii, odkud první osadníci dorazili i na Srí Lanku. Podobná symbolika 
se opakuje i ve státním znaku – lev obklopený věncem lotosových okvětních kvítků 
a navíc modré budhistické kolo jako symbol Buddhovy nauky.

K historii Srí Lanky je potřeba ještě zmínit její kolonizaci v průběhu let, která zde zane-
chala své stopy, ať už to byli v 17. století Portugalci, po nich Holanďané a v neposlední 
řadě v 18. století Britové. Původní známý název Srí Lanky – Cejlon, pocházel právě z ho-
landského pojmenování Zeylon. V roce 1978 nabývá Srí Lanka do dnešní doby finální 
státní zřízení Demokratické socialistické republiky.

Pokud plánujete cestování po tomto ostrově, je dobré znát, jak jeho počasí ovlivňují 
monzuny a tomu přizpůsobit i směr cesty. Jedná se o dva hlavní, přinášející „více“ 
deště, a to monzun Yala z jihozápadu ostrova (květen až srpen) a ze severovýchodu 
monzun Maha (září – leden). Proto naše cesta po přistání v Kolombu začala směrem 
do středu a severovýchodu.

Pinawalla
Naší první zastávkou byla ihned po přistání návštěva sloního sirotčince v Pinawalle. 
Je to turisticky známé místo a i tak „funguje“. Bylo založeno kolem roku 1975, kdy se 
zde starali o cca 7 osiřelých slůňat. Dnes zde můžete vidět stovku slonů všech věko-
vých kategorií. Samice zde mláďata i rodí, bohužel vždy nezůstávají po celou dobu 
svého dospívání s matkou, ale jsou předváděna za úplatu turistům, kteří si je mohou 
i nakrmit. Dospělí sloni jsou zde využíváni i jako pracovní síla. Mohli jsme zde také vidět 
chovného samce s opravdu nádhernými kly, což se už moc často nevidí. Již jen malé 
procento sloních samců má opravdu výrazné kly.

Mezi zvířecí obyvatele Srí Lanky patří makak bandar (Macaca sinica sinica), foto Jitka Vokurková

Animal dwellers found in Sri Lanka include toque macaques (Macaca sinica sinica); credit: Jitka 
Vokurková
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Největším lákadlem pro turisty je možnost doprovodit slony při koupání v místní řece. 
Když sloni přecházejí přes silnici a v uličkách jdou na vzdálenost vaší ruky, je to zvláštní 
pocit.

Pokud přijedete v srpnu na jeden z velkých budhistických svátků – Easala Perahena, 
budete mít možnost vidět zde procházet nádherně nazdobené slony a především nej-
většího býka (Rádžu), který ponese na svém hřbetě svatostánek s ostatky Budhova 
zubu.

Pidarangula 

Po aklimatizaci se vydáváme následující den směrem ke Kandy, více od středu a na-
vštěvujeme Pidarangulu, vyhlídku na Sigiriyu, lví horu, kam putují tisíce turistů, ale i míst-
ních. Vše pozorujeme ze soudního „vršku“ a máme tak možnost se jak zaklimatizovat, 
tak potkat první větší zástupce fauny, makaky bandary (Macaca sinica sinica) a ratu-
fy černoprsté (Ratufa macroura), ale také se může pokochat krásnou skalní sochou 
Buddhy.

Na Srí Lance najdete celkem 3 poddruhy makaka bandara – aurifrons – ve vlhčích 
zónách, ophistomelas v horských oblastech Horton Plain a sinica v suché zóně. Dají se 
dobře rozeznat podle obličejové masky a především „účesu“ (str. 30). Samozřejmě zde 
ale najdete i hybridy. 

Je potřeba zmínit, že Srí Lanka oplývá 
různými typy biotopů díky několika klima-
tickým oblastem. Tyto oblasti lze rozdělit 
na zónu „vlhčí“ s vyššími dešťovými srážka-
mi, suchou, aridní a „něco mezi“. Oblast 
Kandy spadá do zóny s vyššími dešťovými 
srážkami.

Zážitkem dne je naše první skupina hulma-
nů posvátných (Semnopithecus entellus) 
v blízkosti místního autobusového nádraží. 
Na Srí Lance najdete dva druhy hulmanů 
– z Indie hulmana posvátného Semnopi-
thecus entellus a endemit Srí Lanky Sem-
nopithecus priam, vyskytující se pravděpo-
dobně jen v suché zóně.

Ovšem jejich rozpoznání je tedy velmi 
diskutabilní. Během naší cesty jsme o tom 
vedli neustále spory, neboť co národní 
park, to jiný fenotyp nebo různé kombina-
ce. Ani „striktní“ výskyt „priama“ nám nějak 
neseděl.

Kaudulla

Národní park Kaudulla se nachází směrem 
na severovýchod od Kandy. Tento park byl 
založen v roce 2002 a zaujímá 6 656 ha 

Podruhy makaka bandara (Macaca sinica) 

The subspecies of the toque macaque (Macaca sinica)

Source: Sri Lankan Primates: An enthusiast‘s guide by Rohan Pethyagoda, research and 
photography: Madura de Silva, Nadika Hapuarachchi, 2012 Wildlife Conservation Society Galle

Klimatické zóny na Srí Lance – zdroj: 
poskytnuto naším řidičem v NP Kaudulla

The climate zones in Sri Lanka  
Source: The picture was provided by the 

authors‘ driver in Kaudulla NP
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a navazuje na další národní parky Minneriya a Wasgamuwa sloužící jako migrační 
koridory pro druhou největší populaci slonů (okolo 250 ks), kteří chodí společně pít 
k jezeru právě v tomto parku. Je to opravdu impozantní záležitost pozorovat scházející 
se rodiny slonů. Je zajímavé, že opravdu jen někteří samci mají kly a ještě poměrně 
malé. U velkých dospělých samců jsme je neviděli ani jednou, kromě „chrámových“ 
býků, speciálně vybraných právě pro svůj vzhled.

Kromě slonů zde můžeme pozorovat i spoustu jiných druhů savců, ať už axise (Axis 
axis ceyloensis), arni cejlonského (Bubalus arnee migona), zmíněné hulmany, tak také 
nepřeberné množství ptáků jako jsou zástupci čápů, ledňáčků, vlh a dravých ptáků – 
např. orel bělobřichý (Haliaetus leucogaster) nebo orel proměnlivý (Spizaetus cirrhatus).

Také se nám zde poprvé podaří zahlídnout „červené kaki“ hulmany rudolícé Semno-
pithecus vetulus, kteří jsou před fotoaparáty mnohem obezřetnější než jejich „světlí“ pří-
buzní. Na Srí Lance můžete spatřit celkem 4 poddruhy těchto hulmanů: vetulus, nestor 
(pouze v okolí Colomba), philbricki a monticola. Dobrým rozlišovacím znakem je nejen 
obličejová maska, ale i záď, především oblast okolo ocasu. 

Peradeniya - Kandy

Následující den se ještě jednou vracíme do Kandy, abychom se zastavili ve známé krá-
lovské botanické zahradě Peradenyia, na kterou milovníkům rostlinstva nebude stačit 
ani jeden celý den. Zahrada se rozkládá na 150 akrech, založena byla již ve 14. století 
a pro zajímavost, naleznete zde okolo 10000 stromů. Největším botanickým lákadlem 
je talipotová palma (Corypha umbraculifera), která kvete jednou za 40 let. Nám se 
zde daří vidět i makaky bandary, tentokráte poddruh Macaca sinica aurifrons a také 
kolonii kaloňů indických (Pteropus giganteus).

Nuwara Eliya

Vypravujeme se do horské oblasti, kde je na vršcích opravdu příjemná teplota okolo 
16–22° C, aneb jedeme do čajovníkové oblasti Nuwara Eliya, která vás opravdu okouz-
lí. Když si ale uvědomíte více realitu, tak tyto monokultury políček byly dříve deštným 
pralesem... To je i jeden z důvodu vyššího konfliktu slonů s lidskou civilizací, neboť stáda 
se musela přesunout někam“ jinam“. Přesto je to pohled velmi krásný a rozhodně stojí 
za to si vyslechnout historii „cejlonského“ čaje, jako i realitu jeho výroby.

Sběračky čaje, Tamilky, si vydělají více za vyfotografování turisty než vlastním sběrem, 
který je do dnešního dne opravdu jen ruční. Sběračka musí za den natrhat okolo 30kg 
čajových lístků (trhají se jen poslední dva rozvinuté popř. nerozvinuté „špičky“) a za to 
dostane v přepočtu na naši měnu asi 6 až 9,- Kč. Historie pěstování čaje na Cejlonu 
spadá do období kolonizace Brity, kdy původně se na tomto ostrově hojně pěstova-
la káva, ale poté, co byla zcela zdecimována plísní, James Taylor osázel prvních 10 
akrů čajovníkem dovezeného Východoindickou společností. Roční produkce čaje se 
pohybuje okolo 280 miliónů kg a je známý pod názvem „cejlonský“ čaj, i přes návrat 
této země ke svému původnímu jménu. Jen pro zajímavost, až si půjdete koupit čaj – 
na výrobu 1 kg čaje je zapotřebí otrhat a zpracovat cca 2 – 3000 lístků.

Uda Walawe

Po pár dnech strávených v čajovníkové „malé Anglii“ se přesouváme opět do tep-
lejších i sušších oblastí, do známého národního parku Uda Walawe. Tento park má 

sice jen 308 km2, ale zato největší koncentraci slonů, odhadem 500–700 jedinců, i díky 
„repatriaci“ některých zvířat z místní záchranné stanice. První, co vás upoutá, je opět 
změna biotopu s převahou keřů.

I zpětně hodnotíme tento park jako jeden z největších zážitků na Srí Lance. Kromě 
neuvěřitelného množství slonů, kdy máme až neskutečně blízko možnost je pozoro-
vat, a dalších známých obyvatel jako jsou jeleni axisové (Axis axis ceyloensis), hulma-
ni (Semnopithecus entellus), ratufy (Ratufa macroura) nebo promyky rudé (Herpestes 
smithii), si užíváme nepřeberné divadlo všech živočišných řádů, ať už se jedná z plazů 
o krokodýly bahenní (Crocodylus palustris) či kožitku tečkovanou Lissemys punctata. 
Varany bengálské (Varanus bengalensis) jsme zde už přestali raději počítat. Z ptáků 
šlo třeba o alexandry velké (Psitacula eupatria) a malé (Psittacula krameri), zoborožce 
korunkaté (Anthracoceros coronatus), nebo ketupy rybí (Ketupa zeylonensis) a řadu 
druhů holubů. Při večerní rekapitulaci všeho, co jsme viděli, jsme se dopočítali přes 
200 druhů zvířat.

Druhý den navštěvujeme v Uda Walawe záchranou stanici pro slony – Elephant Tran-
sit Home. O tom, jak pracují, napovídá už sám název. Je to pravý opak Pinawallavy, 
kde se sice můžete podívat na krmení slonů, ale z dostatečné vzdálenosti. Měla jsem 
možnost si na chvíli povídat s místním veterinářem a nakouknout i do zázemí karanté-
ny, kde byla v té době jen cca 14 denní slůňata. Jejich zázemí je opravdu na vysoké 
úrovni, stejně tak i přístup k vedení biologických dat. V současné době mají téměř 90% 
úspěšnost v odchovu/záchraně i opravdu malých osiřelých slůňat. Po dosažení po-
hlavní dospělosti jsou sloni navraceni do části parku, který ale není přístupný běžným 
návštěvníkům, a i nadále monitorováni pomocí GPS obojků, než se zapojí do „normál-
ního“ sloního života.

Lunugamhevera a West Yala

I přesto, že tušíme, že návštěva největšího národního parku Yala (979 km2) založeného 
již v roce 1938 a zahrnujícího pět „zón“, s sebou přinese i střet s turistickou realitou v této 
lokalitě, kdy doslova stojíte „fronty“ v koloně džípů nebo se předháníte, abyste stihli 
ulovit nejlepší fotografii především levhartů cejlonských (Panthera pardus kotiya), kteří 
jsou svým hojným výskytem „prý“ zde největším lákadlem, rozhodli jsme, že chceme 
vidět i tuto dnešní realitu „fotolovu“. Tím, že tento park zasahuje až k jižnímu pobřeží, 
je svým biotopem opět okouzlující. Vzhledem k termínu, kdy se zde nacházíme, se 
teprve připravuje otevření parku na sezónu, takže využíváme příležitosti a navštěvu-
jeme zatím jen jeho menší zóny, jako je západní Yala a okolí nádrže Lunuganhevera. 
Pravda je taková, že zvířat potkáváme mnohem méně, než v předchozích parcích, 
i když jsme měli to štěstí a zahlédli přecházejícího samce levharta a také medvěda 
pyskatého (Melursus ursinus). Bohužel, vše je tak rychlé a neproniknutelná houšť ne-
umožnuje zachytit tyto nádherné okamžiky fotograficky, přesto však zůstávají v naší 
mysli. Ptačí kolekce opět nezklame bez ohledu na množství turistů a užíváme si záběrů 
např. kura cejlonského (Gallus lafayetti), který vás nikdy neomrzí a vždy je tak trochu 
šokem, když před vámi vykračuje kohout zbarvený jako by dorazil z karnevalu v Rio de 
Janeiru, nebo když se vám podaří fotka krahujce šikry (Accipiter badius) či zoborožce 
srílanského (Ocyceros gingalensis).
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Nejhezčím dnem pobytu na Srí Lance se pro nás stává jednodenní výlet po „hrani-
cích“ Yaly, v lokalitě Tissamaharama, severní části tohoto parku a návštěva posvátné-
ho místa, budhistického chrámu Sithulpawa, kde jsou pozůstatky jeskynního kláštera 
z 1. stolení před naším letopočtem. Potkáváme zde jednu ze známých habituovaných 
skupin hulmanů posvátných, takže je můžeme fotit ze vzdálenosti 1,5 m, ale i opravdu 
velké tlupy těchto primátů čítající odhadem 200 – 300 jedinců.

Šokem pro nás je seznámení se z „chrámovým“, vlastně „chrámovou“ laní sambara 
(Cervus unicolor), asi nejtlustší, kterou jsme kdy viděli. Ihned míří k našemu vozidlu 
a kontroluje zásoby, následují ji i divoká prasata. Zvířata jsou zvyklá, že u chrámů vždy 
najdou dary od mnichů, takže zde můžete potkat i slony, kteří si zaskočili na svačin-
ku. A tak se nám podařilo vidět i kráčející sloní legendu, samce Gamunu, kterému je 
se prý lépe vyhnout. Je podepsaný pod několika ataky na džípy, ale spíš pochopil, 
jakým jsou zdrojem potravy, než by ho zajímali turisté. Přesto jsme rádi, že se nám „vy-
hnul“ v protisměru a pokračuje směrem k chrámu. Největší zážitek nás však čeká při 
zpáteční cestě, kdy doslova u okraje silnice pod keřem odpočívá nádherný mladý 
samec levharta cejlonského. Takže, místo „džípařského rallye“ v národní parku, stačí 
zajet na okraj vesnice a máte mnohem větší a lepší zážitky než z předchozích oficiál-
ních částí Yaly.

Bundala

Tento park je známý jako ptačí rezervace a rozkládá se na pouhých 3 698 ha. V roce 
2005 byl organizací UNESCO označen za mokřadní rezervaci, kde můžete vidět až 
453 ptačích druhů, z toho větší část je jen migrující, ale je zde i 27 zcela endemických 
druhů jako kur srílanský (Gallus lafayetti). Favority pro nás jsou slípky modré (Porphyrio 
porphyrio) a anhingy rezavé (Anhinga melanogaster). Opět zde můžeme pozorovat 
i hulmany a makaky, tentokráte zase v trochu jiném prostředí, kde převažují opuncie.

Ruhunu – Yala National Park

Konečně tedy přichází očekávaný den otevření nejznámější části (zóny) parku – Ru-
huny, čítající 1 260 km2. I přes brzké vstávání již čekáme „ve frontě“ před branami. Je to 
jedna velká kolona džípů. Pravda je, že místní vláda se pokoušela radikálně zreduko-
vat počet aut, která mohou denně vjet do parku, ale nijak neuspěla. Vlastně v době, 
kdy jsme se tu pohybovali, probíhaly stávky a protesty řidičů džípů, kteří se nakonec 
propojili s hoteliéry, a žádná změna se nekonala. Máme opět schopného řidiče, ale 
cesta spíše připomíná rallye. Když konečně vzdáváme hromadné šílenství – vyfoto-
grafování levharta nebo medvěda, můžeme si trochu užít tohoto parku, při odbočení 
z tradičních cest do více „zapadlých“. Neznamená to, že tu žádné tvory kromě turistů 
nepotkáte, ba naopak, ale v porovnání s přechozími návštěvami parků máte pocit, že 
zvířata vědí, že začala „sezóna“.

Kanneliya Rain Forest Reserve

Naším přáním bylo navštívit i zbytky deštného lesa na tomto ostrově, takže se z aridní 
zóny přesouváme směrem na jihozápad a navštěvujeme biosférickou rezervaci Ka-
nneliya. Samotného vás nikam nepustí, dostanete průvodce, který vám ukáže místní 
svět a přepečlivě vás zbavuje místních všudypřítomných pijavic. Je potřeba zmínit, že 
Srí Lanka oplývá velkým množstvím hadů, cca kolem 95 druhů, z nichž jen někteří jsou 
jedovatí. Nám se daří vidět zatím ty „neškodné“ jako je ptyas velkooký (Ptyas mucosa) 

nebo bičovka nosatá (Ahaetulla nasuta). Na závěr naší procházky se nám daří spatřit 
i hulmany rudolícé (Semnopihecus vetulus vetulus).

Sinharaja Forest Reserve

Další den se posouváme ještě trochu výše, do další části deštného lesa, vlastně jediné-
ho zbylého „primárního“ deštného pralesa, Sinaharajy. Opět vás sem pustí jen s průvod-
cem a procházka se koná pouze v sekundárním deštném lese, přesto stojí za to. Tato 
lokalita byla organizací UNESCO prohlášena za přírodní rezervaci v roce 1988 a činní 
pouhých 189 km2. Tady už jsme to „štěstí“ měli a potkáváme jedovatého chřestýšovce 
cejlonského (Trimeresurus trigonocephalus), vlastně jsme byli rádi, že jsme si na něho 
nesedli, neb si hověl spokojeně stočený pod lavicí místního turistického odpočívadla. 
I když jdete po vyznačených chodníčcích, je opravdu se na co dívat a pestrost flóry 
je okouzlující, především nepřeberné množství láčkovek. Jediné, co nám chybí k naší 
radosti, je možnost pozorování loriů (Loris spp.), ale bohužel vzhledem k jejich nočnímu 
způsobu života bychom zde potřebovali zůstat déle, nejlepší by bylo dostat povolení 
na nocování přímo v této rezervaci.

Mirissa

Neboť si my a především náš průvodce potřebujeme oddechnout, dostáváme na pár 
dní „dovolenku“ a zůstáváme na jižním pobřeží známým svými plážemi. Ze začátku 
je to vlastně pro organismus trochu šok, neboť z deštného pralesa, kde byla v noci 
příjemná teplota okolo 12° C, se najednou ocitneme na „pánvičce“. Využíváme tedy 
nuceného odpočinku i k poznání okolí a především „výletu za velrybami“. Místní ces-
tovky a majitelé lodí vám nabízejí nepřeberné možnosti a slibují i nepřeberně množství 
různých druhů velryb a delfínů k pozorování. Je pravda, že se zde tato zvířata vyskytují, 
ale opět záleží na období a místě, kde je můžete vidět. Měli jsme to štěstí, že jsme 
alespoň zahlédli nádechy a zanoření samice plejtváka obrovského (Balaenoptera 
musculus) s jejím mládětem.

Kosgoda

Naším přáním bylo spatřit alespoň jedno želví centrum, takže jsme při zpáteční cestě 
našeho pobytu zamířili do Kosgody, kde je centrum založené V. Hasselbladem. Bohu-
žel, kromě klasických malých nádrží se spoustou vylíhnutých se želviček je zde i spous-
ta dospělých želvích handicapů, kteří se už nikam nepřesunou. Želví centra vykupují 
vejce mořských želv od rybářů, aby neskončila na talířích movitých turistů. Umísťují je 
do náhradních prostor přímo v centru, kde se líhnou. Po vylíhnutí jsou želvičky přesunu-
ty do bazénků, kde je ponechávají po dobu, dokud se jim neuzavře žloutkový váček. 
Pak jsou malé želvičky vypouštěny do moře. Problémem je, že nádrže jsou malé, voda 
nepříliš čistá a mnoho malých želviček zde onemocní a již nemohou být vypuštěny 
do moře, případně je jejich šance na přežití menší. Momentálně jsou nejlepší zkuše-
nosti z vypouštění želviček do moře ihned po vylíhnutí. Spoustu „rádoby“ želvích center 
je zřizováno blízko hotelů a pod zástěrkou ochrany želv slouží mláďata pro turisty, a ne 
pro ochranu těchto velmi ohrožených zvířat.

Bentota

Naší poslední cestou za zvířaty je projížďka lodí po řece Bentota, kde najdete opravdu 
nečekané království mangrovů přímo v městské části stejnojmenného města jako je 
řeka. Toto místo se nachází při západním pobřeží, několik kilometrů od hlavního města 
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Kolombo. Máme to štěstí a fotografujeme krokodýli mořské (Crocodylus porosus) a va-
rany skvrnité (Varanus salvator). Je to opravdu nádherné místo, které stojí za to navštívit.

Beruwela

Rozloučením se Srí Lankou je pro nás návštěva budhistického chrámu Kande Vihara, 
které je tím správným místem charakterizujícím život většiny místních lidí i jejich filozofii. 
Ponechává v nás mír a víru v lepší dny. I jako zoologové si přijdeme na své, když nám 
náš průvodce zastavuje u jejich chrámového sloního samce – Tai Rádži, majestátného 
jedince s nádhernými kly.

I když jsme ze Srí Lanky viděli možná tak stěží třetinu, zůstává v nás velmi dobrý pocit 
z této země. Nejen díky srdečnosti domorodců, ale především, že si i přes svoji turistic-
kou vytíženost opravdu zachovává ráz zeleného ostrova a snaží se neztratit alespoň 
zbylé přírodní bohatství, které stále ještě má. Srí Lanka vám zůstane v srdci a tak i my 
doufáme, že to nebyla naše jediná návštěva. Ayubowan, Sri Lanka! 

Summary:
In October and November 2017, the authors undertook a three-week journey to Sri 
Lanka. Below are listed the sites of zoologist’s interest that they visited while in the island: 
an elephant orphanage in Pinawalle, the “elephant mountain” of Pidarangulu, Kan-
dulla National Park, the Royal Botanical Gardens of Peradenyia, Kanda, the tea plant 
zone of Nuwara Eliya, Uda Walawe and Yala national parks, the Bundala bird reserve, 
the rainforest in the biosphere reserve of Kanneliya and Sinharaja Forest Reserve, the 
Mirisa area on the southern coast with an opportunity of watching marine mammals, 
a sea turtle shelter in Kosgoda and mangrove forests along the River Bentota. During 
the trip, the travellers focused on the sub-specific variability of the toque macaque 
(Macaca sinica) and the morphologic differentiation of the entellus langur Semno-
pithecus entellus and the tufted grey langur Semnopithecus priam. 

The list of noteworthy species of vertebrates encountered: the saltwater crocodile 
(Crocodylus porosus), the mugger crocodile (Crocodylus palustris), the Indian flaps-
hell turtle (Lissemys punctata), the Sri Lankan pit viper (Trimeresurus trigonocephalus), 
the white-bellied sea eagle (Haliaeetus leucogaster), the changeable hawk-eagle 
(Spizaetus cirrhatus), the shikra (Accipiter badius), the Malabar pied hornbill (Anthra-
coceros coronatus), the Sri Lanka grey hornbill (Ocyceros gingalensis), the western-
swamphen (Porphyrio porphyrio), the Oriental darter (Anhinga melanogaster), the 
brown fish owl (Ketupa zeylonensis), the blue whale (Balaenoptera musculus), the 
Asian elephant (Elephas maximus), the Sri Lankan axis deer (Axis axis ceylonensis), the 
wild Asian water buffalo, migona ssp. (Bubalus arnee migona), the purple-faced lan-
gur (Semnopithecus vetulus), the entellus langur (Semnopithecus entellus), the toque 
macaque (Macaca sinica aurifrons), the Indian flying fox (Pteropus giganteus), the 
grizzled giant squirrel (Ratufa macroura), the ruddy mongoose (Herpestes smithii), the 
Sri Lankan leopard (Panthera pardus kotiya), and the sloth bear (Melursus ursinus).

Adresa autorů:
Petra Bolechová, Zoo Liberec, Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec

Jitka Vokurková, Zoo Olomouc, Darwinova 222/29, 779 00 Olomouc

Sloní sirotčinec v Pinawalle, foto Jitka Vokurková

The elephant orphanage, Pinawalle; credit: Jitka Vokurková

Hulman posvátný (Semnopithecus entellus), foto Jitka Vokurková

The entellus monkey (Semnopithecus entellus), credit: Jitka Vokurková
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Orel proměnlivý (Spizaetus cirrhatus), NP Kaudulla, foto Jitka Vokurková

The changeable hawk-eagle (Spizaetus cirrhatus), Kaudulla NP; credit: Jitka Vokurková

Krokodýl bahenní (Crocodylus palustris), NP Uda Walawe, foto Jitka Vokurková

The mugger crocodile (Crocodylus palustris), Uda Walawe NP; credit: Jitka Vokurková

Čajovníková oblast Nuwara Eliya, foto Jitka Vokurková

A tea plant area of Nuwara Eliya; credit: Jitka Vokurková

Levhart cejlonský (Panthera pardus kotyia), Tissamaharama, foto Hana Brázdová

The Sri Lankan leopard (Panthera pardus kotiya), Tissamaharama; credit: Hana Brázdová
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Zoborožec korunkatý (Anthracoceros coronatus), Ruhunu – Yala National Park, foto Jitka 
Vokurková

The Malabar pied hornbill (Anthracoceros coronatus), Ruhunu, Yala National Park; credit: Jitka 
Vokurková

Chřestýšovec cejlonský (Trimeresurus trigonocephalus), Sinharaja Forest Reserve,  
foto Jitka Vokurková

The Sri Lankan pit viper (Trimeresurus trigonocephalus), Sinharaja Forest Reserve; credit: Jitka 
Vokurková

Anhingy rezavé (Anhinga melanogaster), NP Bundala, foto Jitka Vokurková

The Oriental darter (Anhinga melanogaster), Bundala NP; credit: Jitka Vokurková

Plejtvák obrovský (Balaenoptera musculus),Mirissa, foto Jitka Vokurková

The blue whale (Balaenoptera musculus), Mirissa; credit: Jitka Vokurková
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„Líhně“ želv, Kosgoda, foto Jitka Vokurková

Ex-situ sea turtle hatchery, Kosgoda, credit: Jitka Vokurková

Mangrovy na řece Bentota, foto Petra Bolechová

Mangrove woodlands along the River Bentota; credit: Petra Bolechová

PRVNÍ ODCHOV MLÁDĚTE SUPA HIMÁLAJSKÉHO (GYPS 
HIMALAYENSIS) POD SAMICÍ NA HNÍZDĚ V ZOO ÚSTÍ NAD 
LABEM
THE FIRST-EVER ÚSTÍ ZOO’S HIMALAYAN GRIFFON VULTURE (GYPS HIMALAYENSIS) BRED 
AND REARED BY A FEMALE IN THE NEST

Lukáš Štěrba

Náš supí pár chováme v nezasíťovaném výběhu spolu s antilopami nilgau a ptákům 
pouze zastřiháváme křídla. V roce 2017 ale vypukla na území České republiky ptačí 
chřipka. Z tohoto důvodu byla zavedena mimořádná opatření, která se dotkla i naší 
zoo a ovlivnila tak chov tohoto ptačího druhu. V praxi to tedy znamenalo to, že jsme 
museli supy v lednu přemístit do menší voliéry, kterou předtím obývali jeřábi panen-
ští. Abychom supům usnadnili náhlou změnu prostředí, přesunuli jsme jim do voliéry 
i jejich dobře známé hnízdo. Bylo vidět, že tato jediná známá věc je docela uklidnila. 
Jelikož přesun proběhl v polovině ledna, měli jsme velké obavy, jak hodně to ovlivní 
hnízdění. I přesto jsme se rozhodli, že budeme postupovat úplně stejně jako v loňském 
roce. Desátého února jsme supům postavili základ hnízda a poskytli jsme jim dostatek 
dalšího stavebního materiálu (klacky, kůru…). Maso jsme pak supům začali každý den 
posypávat Ferti-vitem a vynechali jsme nedělní půst. 

První páření bylo zaznamenáno až 28. 2., což bylo o 17 dní později než loni. Ale již 
v polovině února byly zaznamenány jakési pokusy o páření ze strany samce. Samec 
se několikrát snažil na samici naskočit. Vždy to ale vyvolalo agresivní chování samice, 
která samce dokonce i vyhnala z hnízda. Bylo vidět, že samice se ještě věnuje stavění 
hnízda. 

První vejce bylo sneseno 16. března. Toto vejce jsme odvezli do líhně kolegům do Liber-
ce. Váha při odebrání byla 276,5g. Vejce vykazovalo nízké úbytky hmotnosti po celou 
dobu inkubace, bylo ale oplozené. Muselo se provádět asistované klubání. Vylíhlé 
mládě ale bohužel uhynulo v noci 12. 5. 2017. Příčinou úhynu byl nezatažený žloutkový 
váček a špatná poloha ve vejci.

Druhé vejce pak bylo sneseno 12. 4. Toto vejce jsme odebrali a nahradili ho podklad-
kem. Odebrané vejce jsme umístili do naší líhně. Koncem května jsme vejce prosvítili 
a bohužel jsme zjistili, že bylo neoplozené. Už to tedy vypadalo, že rok 2017 bude pro 
supy neúspěšný. Pak se nám ale ozvali kolegové ze Zlína, že mají vyklubané mládě 
supa himálajského, ale nemají žádnou samici, která by seděla na vejci či podkladku. 
Rozhodli jsme se tedy, že zkusíme toto zlínské mládě podložit pod naši samici. Museli 
jsme ale ještě před tím oddělit samce, jelikož jsme měli obavy, aby toto mládě nena-
padl (což již v minulosti udělal). Samce jsme přesunuli do voliéry u exotária, aby mezi 
jedinci nemohl probíhat žádný kontakt.

Zlínské mládě se vylíhlo 11. 5. 2017 v 11 hodin a vážilo 182,3 g. K nám do zoo bylo mládě 
přivezeno 17. 5. 2017. Mládě jsme ještě nakrmili v 10:25 hodin a poté ještě v 13:15 hodin. 
Ve 13:30 hodin jsme se rozhodli, že mládě odneseme do hnízda. Do voliéry jsme šli 
ve dvou. Odebrali jsme podkladek a položili jsme na hnízdo sedmidenní mládě a ko-
lem něj jsme ještě položili kousky skořápky. Jelikož máme v hnízdě kamerový systém, 
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mohli jsme ihned celou situaci pozorovat na monitoru v zázemí vedle voliéry. Naštěstí 
samice mláděti nic neudělala a po několika minutách mládě zasedla a zahřívala 
ho. V následujících dnech jsme mládě ještě chodili přikrmovat, neboť nebylo úplně 
jisté, že ho náhradní matka krmí. Druhý den jsme mládě nakrmili ještě raději 2x (ráno 
a odpoledne). Pak už většinou stačilo pouze 1 ranní přikrmení. První dny jsme mládě 
dokrmovali masem holátek a myší (natráveno v nálevu z Pankreolanu). Postupně jsme 
krmili spíše natrávenými kousky potkaního masa. Od 41. dne jsme začali přidávat ne-
natrávené kousky potkaního masa i s kůží. Od 56. dne jsme již přidávali některé dny 
celé potkany, aby si mládě trhalo kousky samo. Od 69. dne jsme supovi už žádné 
potkany nenosili.

První dny jsme zároveň krmili supa pinzetou, postupně začal jíst sám z misky. Od 14. dne 
jsme již připravené množství kousků masa vysypali před mládě a odešli jsme. Nehlídali 
jsme již tedy, kolik toho mládě sežere. 

Z počátku jsme nosili na hnízdo maso pro supici 2x denně, ale od 38. dne jsme ho nosili 
už jen jednou. Krmili jsme hlavně králičí maso. Od 41. dne se krmil celý králík a od 66. 
dne se ke králíkovi přidávalo i hovězí maso (vyšší spotřeba).

Samice mládě z počátku zahřívala celé dny. Od 28. dne začínala samice trávit i něja-
ký čas mimo hnízdo na větvi a mládě už tolik nezahřívala. 

Postupně bylo vidět, jak sup roste a začíná být samostatný. 23. 8. malý sup poprvé vy-
skočil na bidlo, což bylo ve věku 104 dní. O 14 dní později už to sup nevydržel v hnízdě 
a začal prozkoumávat své okolí a v tento den tedy poprvé seskočil z hnízda.

Odchov se tedy povedl a naše samice si poprvé vyzkoušela péči o mládě, což je dob-
rá zkušenost do dalších let. Malý sup pak následně odjel zpět do Zoo Zlín 26. 10. 2017.

Summary:
In 2017, we saw a big success during the breeding season of Himalayan griffon vul-
tures. As with every year, the Ústí female laid two eggs - the first one produced on 13 
March was removed and placed in the incubator at Liberec Zoo, while the second 
one (a spare clutch) was laid on 12 April. This second egg was removed and put into 
incubator in Ústí; a dummy egg was put into the nest. Neither of the cases of incuba-
tion met with success, but the female was still sitting on the dummy egg. At Zlín Zoo, 
there was an opposite problem - they had a chick in their incubator with no female to 
sit on the nest. As a result, we decided to try to rear their chick by our female. Several 
days before this happened, our male was relocated due to concerns about killing 
the chick. On 17 May 2017, we put the chick from Zlín under the female. Fortunately, 
everything went well since we observed the female to feed the young vulture. To be on 
the safe side, we continued to attend the chick for several days to provide additional 
food and weigh it while supplying the female with food. Gradually, however, we ob-
served the female to regurgitate food for the chick and even the young vulture could 
be seen growing. As a result, we stopped providing additional feeding; the young 
vulture also began to take smaller pieces by itself and was even seen to try to rip off 
pieces of meat. To conclude, the process ended with success for the Zlín’s chick, while 
providing the Ústí’s female with its first chance to try rearing offspring.

Adresa autora:
Ing. Lukáš Štěrba, Zoo Ústí nad Labem, Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

27denní mládě

Day 27

55denní mládě

Day 55

Růst mláděte je zobrazen na fotografiích
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66denní mládě

Day 66

Čtyřměsíční mládě

Month 4

ALVEOLÁRNÍ ECHINOKOKÓZA U ORANGUTANA 
BORNEJSKÉHO (PONGO PYGMAEUS) V ZOO ÚSTÍ NAD 
LABEM
ALVEOLAR ECHINOCOCCOSIS IDENTIFIED IN A BORNEAN ORANG-UTAN (PONGO 
PYGMAEUS) AT ÚSTÍ NAD LABEM ZOO

Ilona Pšenková, Libuše Kolářová

Abstrakt

Alveolární echinokokóza je nebezpečné a čím dál častěji diagnostikované onemoc-
něním u lidí a zvířat na území ČR. V listopadu 2017 byl v Zoo Ústí nad Labem utracen 
adultní samec orangutana bornejského (Pongo pygmaeus). Postmortální vyšetření 
odhalilo velké množství nodulárních útvarů, obsahujících zakalený tekutý obsah fib-
rinózně hnisavého charakteru. Následné analýzy (mikroskopický nález larválních stádií 
tasemnic z nativního otisku plic a histologické vyšetření odebrané tkáně plic) potvrdily 
nález alveolární echinokokózy (AE), způsobené larválními stádii tasemnice Echinoco-
ccus multilocularis (měchožil bublinatý/větvený). AE byla diagnostikována a potvrze-
na i na základě molekulárních analýz a serologicky.

Úvod

Tasemnice rodu Echinococcus (čeleď Taeniiadae) zahrnují tasemnice malých rozmě-
rů (1-6 mm), kdy tělo tvoří hlavička (skolex) se čtyřmi přísavkami a rostelem s háčky, 
a strobilum se 3-4 články. V rámci rodu Echinococcus je v současné době popisováno 
pět druhů (Echinococcus granulosus sensu lato, E. multilocularis, E. vogeli, E. oligarthus, 
E. shiquicus). V našich podmínkách se vyskytuje kosmopolitně rozšířený druh E. granulo-
sus (měchožil zhoubný) a boreální druh E. multilocularis (měchožil větvený/bublinatý), 
rozšířený na severní části polokoule. E. vogeli a E. oligarthus se endemicky vyskytují 
v Jižní Americe, E. shiquicus byl popsán v Tibetu. U všech výše zmíněných druhů byl 
prokázán zoonotický potenciál, pouze u posledně zmíněného druhu je zoonotický po-
tenciál dosud neznámý, byť se dá očekávat.

Životní cykly tasemnic rodu Echinococcus jsou dvojhostitelské, což znamená, že ve vý-
vojovém cyklu se uplatňují definitivní hostitelé (probíhá zde pohlavní fáze rozmnožo-
vání parazita) a mezihostitelé (v nichž se uskutečňuje nepohlavní fáze rozmnožování 
parazita). Zatímco u definitivního hostitele nebývá infekce provázena závažnými klinic-
kými příznaky, v případě nákazy mezihostitele představuje nákaza závažný zdravotní 
problém.

U druhu E. granulosus se jako definitivní hostitel uplatňují zejména psovité šelmy, v je-
jichž tenkém střevě se nachází dospělé tasemnice, jejichž zralé články s vajíčky od-
chází s trusem do vnějšího prostředí, kde jsou zdrojem nákazy pro mezihostitele. Mezi 
mezihostitele patří většinou býložravci (přežvýkavci), případně člověk. K nákaze do-
chází orální cestou. V mezihostiteli dochází k uvolnění onkosféry z vajíčka, která migruje 
do různých orgánů (nejčastěji jater a plic), kde se mění v larvocystu označovanou 
jako echinokok (hydatida) a působí tzv. cystickou echinokokózu. Hydatidy v orgá-
nech mohou dosahovat obrovských rozměrů (15-20 cm) a obsahovat tisíce nových 
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larev (protoskolexů). K nakažení definitivního hostitele dochází pozřením larvocyst, z je-
jichž protoskolexů se ve střevě vyvíjí nová dospělá tasemnice. Tím se vývojový cyklus 
uzavírá. V ČR se cystická echinokokóza vyskytuje ojediněle, a to spíše jako importova-
ná nákaza. Současné analýzy ukazují, že druh E. granulosus zahrnuje několik druhů: E. 
granulosus sensu stricto (Genotyp 1–3), E. equinus (G4), E. ortleppi (G5) a E. canadensis 
(G6–G10). Ty se liší hostitelskou specifitou, což má zásadní epidemiologický význam. 
S výjimkou E. equinus byly všechny druhy popsány jako zdroj infekce člověka. 

U druhu E. multilocularis je sice dominantním definitivním hostitelem liška, ale infekce 
dospělými tasemnicemi byly popsány i u psů, koček, vlka, psíků mývalovitých apod. 
Jako mezihostitelé figurují především drobní hlodavci, infikován může být i člověk. Způ-
sob přenosu je podobný jako u E. granulosus, s tím rozdílem, že v mezihostitelích se 
vytváří larvální stádium označované jako alveokok (larvocysta, metacestod) a působí 
tzv. alveolární echinokokózu. Larva netvoří ohraničenou cystu jako v případě E. gra-
nulosus, ale difuzně prorůstá okolní tkáně a imituje tak nádorové bujení. Larvy z 90 % 
napadají játra, mohou se ale vytvářet i v jiných orgánech (plíce, mozek, kostní dřeň 
apod.). Inkubační doba je dlouhá a pohybuje se mezi 5-15 lety. U imunokompetent-
ních jedinců je růst alveokoka velmi pomalý, u imunosuprimovaných jedinců má in-
fekce rychlejší a dramatičtější průběh. Mortalita mezihostitelů dosahuje bez léčby až 
90 %. 

Diferenciální diagnostika parazita z trusu definitivního hostitele je obtížná. Vajíčka rodu 
Echinococcus jsou totiž morfologicky identická s rodem Taenia. Identifikace druhu 
Echinococcus spp. z trusu je tedy možná pouze stanovením koproantigenů daného 
rodu nebo pomocí PCR (molekulární diagnostika). Diagnostika u mezihostitelů je za-
ložena na charakteristickém histopatologickém nálezu, dále pomocí zobrazovacích 
metod (RTG, USG) doplněných o sérologii a molekulární metody.

Prevencí proti nákaze vajíčky tasemnic (u mezihostitele) je dodržování hygienických 
návyků a zabránění kontaktu vajíček s přijímanou potravou (nákaza je prakticky vždy 
perorální). Pro léčbu infekcí dospělými tasemnicemi i larvami se využívají niklosamidy, 
praziquantel a benzimidazoly.

Stručný popis případu

První zdravotní problémy se u samce orangutana bornejského (Ňuňák/Kwen, přibližně 
30 let, odchycen ve volné přírodě) objevily v květnu 2017. Byl apatický, špatně přijímal 
předkládanou krmnou dávku, pokašlával a měl výrazné problémy s pohybem. Vizu-
álně často odlehčoval pravou pánevní končetinu, pohyboval se šoupáním po zemi, 
často polehával na břiše. Původní hypotézou byla bolest zad a jako terapie byl zvolen 
paralen grip, protizánětlivá analgetika (Metacam), antibiotika (Norodine), vitamíny 
(Duphalyte) a následně analgetika (Algifen) a kortikoidy (Prednicorton). Po podání 
kortikoidů se zdravotní stav mírně zlepšil. 

V červnu pokračovaly problémy s inapetencí, aktivita byla stále snížená. Proto byly 
nasazeny protizánětlivé kortikosteroidy (Prednicortone), anxiolyticum (Diazepam) a vi-
tamíny skupiny B (Neuromultivit). Úbytek váhy již byl značný, a proto došlo k úpravě 
krmné dávky, kam byly zařazeny bílkoviny. V polovině července byly podávány opět 
kortikosteroidy (Prednicortone) a vit. skup. B (Neuromultivit) a navíc Famosan (anta-
gonista H2 receptorů) a kloubní výživa (Hyagel). Zdravotní stav nebyl stále uspokojivý, 

proto došlo na konci července k rozhodnutí o jeho narkotizaci a následnému podrob-
nějšímu vyšetření, které proběhlo na Veterinární klinice Střekov. Pomocí zobrazovacích 
metod (RTG a USG) byly v plicích nalezeny mnohačetné útvary o průměru 3-5 cm 
(cca 30 solidních útvarů), suspektně připomínajících nádor. Ostatní orgány byly bez 
patologického nálezu. Krevní sérum bylo odesláno k následné diagnostice do klinic-
ké laboratoře DIAGNOSTIKA s.r.o, a stanoveny byly onkomarkery CYFRA 21-1 a CEA. 
Marker CYFRA 21-1 vykazoval vysokou pozitivitu, marker CEA byl v normě. K následné 
podpůrné terapii byly zvoleny kortikoidy, analgetika a antitusika (léky tlumící kašel). 
I přes počáteční zdánlivé zlepšení zdravotního stavu, došlo koncem září opět k jeho 
zhoršení, projevujícím se opět sníženou aktivitou, zhoršeným dýcháním a častějším kaš-
lem. V průběhu října byla samci podávána diuretika (Verospiron a Furon), AnnoVet 
(preparát přírodního původu se zklidňujícími, protikřečovými, cytostatickými, antipro-
tozoárními a antibakteriálními účinky) a analgetika/spasmolytika (Algifen). Z důvodu 
nelepšícího se zdravotního stavu došlo k finálnímu rozhodnutí o eutanázii, která pro-
běhla dne 8. 11. 2017.

Materiál a metody

Eutanázie a samotné pitvy, se kromě týmu MVDr. Václava Poživila (vedoucí veterinár-
ní lékař Zoo Ústí nad Labem) účastnil i tým Dr. Thomase Hildebrandta z IZW Berlín. 
Z kadaveru byly vyjmuty plíce, z kterých byl odebrán vzorek tkáně a zhotoveny dva 
nativní otisky plic. Vzorek tkáně plic byl zaslán na SVÚ Praha k následnému histopato-
logickému vyšetření. Nativní otisky plic byly odeslány do Národní referenční laboratoře 
pro tkáňové helmintózy VFN a 1 LF UK Praha a na pracoviště Ústavu morfologické 
patologie a parazitologie VFU Brno, kde byly mikroskopicky vyšetřeny (Olympus BX 41) 
a následně použity k izolaci DNA a genotypizaci mikroskopicky nalezeného parazita. 
Do VFN byl odeslán i vzorek krve (již dříve odebraný a uchovaný pro potřeby zoo) 
k serologickému vyšetření. Kolegové z IZW Berlín si pro další analýzy a vědecké účely 
odebrali varlata (sperma) a srdce, zároveň pořídili RTG snímky skeletu (oblast břicha, 
hrudníku, končetiny, spodina lebeční, pánev) orangutana. Samotná pitva nebyla ve-
dena v souladu s doporučeními EAZA Taxon Advisory Group. Kadáver byl poskytnut 
muzeu města Ústí nad Labem k následné preparaci a zhotovení dermoplastického 
a kosterního modelu.

Histopatologické a serologické vyšetření

Nekroptické vzorky byly zpracovány histopatologickou parafinovou technikou, obar-
veny hematoxylin-eosinem a mikroskopicky vyšetřeny (Olympus BX 53). Sérum bylo 
vyšetřeno serologicky akreditovanou “in-house” metodou ELISA IgG a antigeny připra-
venými z protoskolexů E. multilocularis (Kolářová a kol., 2017) a konjugáty – orangutanní 
(Anti-Monkey IgG peroxidase, Sigma-Aldrich) a humánní (Peroxidase, Calbiochem, 
Sigma-Aldrich).

Molekulární metody

Ze vzorku nativního otisku plic byla izolována celková DNA komerčním kitem Nucleo-
Spin Tissue XS (Macherey-Nagel, Německo) a amplifikována pomocí multiplex PCR 
(Qiagen multiplex kit, Qiagen, Německo) dle protokolu Trachsel et al (2007). Výsled-
ný produkt o velikosti 395 bp nad1 genu na gelové elektroforéze odpovídal E. mul-
tilocularis. Dále byla amplifikována parciální sekvence mitochondriálního genu pro 
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cytochrom C oxidázu podjednotku 1 (CO1) o velikosti 446 bp (primery JB3 a JB4.5 dle 
Bowles et al, 1992). PCR produkt byl purifikován pomocí ExoSAP-IT®for PCR Product 
Cleanup (Affy metrix, USA) a sekvenován (Macrogen, Amsterdam, Nizozemsko). Získa-
ná sekvence byla srovnána se sekvencemi dostupnými v databázi GenBank® (BLAST, 
www.ncbi. nlm.nih.gov/blast). 

Výsledky

Výsledky vyšetření ze tří akreditovaných pracovišť (SVÚ Praha, NRL VFN a 1 LF UK Praha 
a Ústav patologické morfologie a parazitologie VFU Brno) jednoznačně a shodně pro-
kázaly u samce orangutana bornejského alveolární echinokokózu, jejímž původcem 
je E. multilocularis. Stručné shrnutí výsledků z jednotlivých pracovišť uvádíme níže:

1) Na pracovišti SVÚ Praha byly mikroskopicky zachyceny larvy Echinococcus spp. 
Histologické vyšetření vzoru plic prokázalo plicní alveokokózu s výrazným fibrinóz-
ně-polymorfonukleárním zánětem parenchymu plic (protokol č. PA 2240/17). 

2) Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy VFN + 1.LF UK Praha potvrdila 
nález SVÚ Praha a to 

i) serologickým vyšetřením krve orangutana na základě použití humánního a po-
sléze i orangutaního konjugátu; v obou reakcích byly prokázána přítomnost 
specifických anti-IgG protilátek proti E. multilocularis; a 

ii) mikroskopickým vyšetřením nativního otisku plic a nálezem reziduí protoskolexů 
s věncem háčků.

3) Ústav patologické morfologie a parazitologie VFU Brno potvrdil nález alveolární 
echinokokózy 

i) mikroskopicky (záchytem protoskolexů) v nativním otisku plic, 

ii) pomocí multiplex PCR byly prokázána druhově specifická DNA E. multilocula-
ris) a 

iii) sekvenace vzorku a následné srovnání s databází GenBank potvrdily E. multilo-
cularis.

Diskuze

Všechna odborná akreditovaná pracoviště shodně prokázala jako důvod zdravot-
ních komplikací orangutana bornejského (Pongo pygmaeus) alveolární echinokokózu 
(AE). I přes zvýšené hodnoty markeru CYFRA 21-1, histologické vyšetření původně dia-
gnostikovaný karcinom plic neprokázalo. Výskyt antigenu CYFRA21-1 v séru je cha-
rakteristický především pro nemocné s karcinomy plic, močového měchýře a nádorů 
hlavy a krku. Z benigních onemocnění je nutno zvažovat falešně pozitivní hodnoty 
u nemocných s cirhózou jater, s chronickým selháváním ledvin, eventuálně s infekcí 
respiračního traktu (Masopust 1998; Nisman et al., 1999; Fateh-Moghadam et al., 1993). 
Z výsledků i výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že marker CYFRA má své meze 
a nelze jej použít pro screening maligních onemocnění. Jedná se pouze o pomocný 
ukazatel při hledání neznámého primárního nádoru, eventuálně při neznámé histolo-
gii plicních karcinomů.

Diagnóza AE spočívá ve vyhodnocení klinických projevů onemocnění, vyhodnocení 
anamnestických údajů a výsledků zobrazovacích metod (RTG, USG, CT), které by měly 
být navíc potvrzeny serologicky, histopatologicky a molekulárně (Brunetti et al., 2010). 
Důležitým faktem při diagnostice je, že AE je, na rozdíl od CE, na RTG neodlišitelná 
od karcinomu, a proto je nezbytné využívat další typy zobrazovacích metod (např. MRI, 
CT). Pokud tato možnost není k dispozici, je nezbytné vyšetření RTG doplnit o sérologii 
či vyšetřením tkáňových biopsií histologicky či PCR. 

Přestože alveolární echinokokóza (AE) nepatří mezi nejčastější a nejvýznamnější pa-
razitární infekce v České republice, její význam je značně podceňován, a to zejména 
s ohledem na zoonotický charakter této parazitózy (Kolářová et al., 2017). I Světová 
zdravotnická organizace (WHO) zařadila alveolární echinokokózu mezi opomíjené 
infekce (www.who.int/echinococcosis). Střední Evropa, Severní Amerika a Japonsko 
byly považovány za tradiční endemické oblasti (Eckert et al., 2011). V posledních de-
setiletích se AE v Evropě rozšířila severním, východním a západním směrem (Davidson 
et al., 2012). K celosvětově nejvýznamnějším endemickým oblastem je nyní řazena 
i západní Čína (Vuitton et al., 2013). 

Z recentních dat jednoznačně vyplývá, že i v ČR dochází k nárůstu počtu případů 
humánní alveolární echinokokózy (Kolářová et al., 2015, 2017). Specifická vyšetření 
k prokázání přítomnosti echinokokózy v ČR se provádí již od roku 1998. První případy 
AE v tomto mileniu byly zaznamenány v r. 2007, v roce 2014 bylo potvrzeno 21 případů 
a podle posledních údajů se počet případů do roku 2017 ještě zdvojnásobil. Je ovšem 
potřeba poznamenat, že do roku 1998 byl zájem o vyšetření na AE minimální. Zájem 
o vyšetření na AE se významně zvýšil po zveřejnění zpráv o výskytu E. multilocularis 
u lišek v ČR (Čada a Huml, 1996; Pavlásek et al., 1996; Kolářová et al., 1996) a po potvr-
zeném záchytu humánní AE v roce 2007 (Skalický et al., 2008). 

Důvody současného nárůstu výskytu AE u nás lze zjednodušeně vysvětlit souhrou ně-
kolika faktorů, mezi něž patří 

a) změna životního prostředí, umožňující expanzi parazitů do nových oblastí, 

b) vysoká populační hustota definitivních hostitelů (lišek), 

c) modernější diagnostické metody, umožňující záchyt parazita i v časných fázích 
infekce. 

V ČR je odhadovaná průměrná prevalence E. multilocularis u lišek 33 %, nejvyšší hod-
noty byly prokázány v krajích Karlovarském (62 %), Libereckém (55 %) a Plzeňském 
(46 %) (přehled viz Kolářová a kol., 2017). Vezmeme-li v potaz vysokou populační husto-
tu lišek, vysoké prevalence výskytu E. multilocularis, značnou odolnost vajíček parazita 
ve vnějším prostředí, lze očekávat, že se AE budeme v našich podmínkách setkávat 
mnohem častěji. 

Larvální stádia parazita E. multilocularis byla zachycena nejen u volně žijících zvířat 
(norník rudý, pes, prase divoké), ale i u zvířat v zoologických zahradách. Ke konci roku 
2017 byla potvrzena AE v pěti případech v rámci českých zoo. Jednalo se o lemura 
kata (Lemur catta), dikobraza srstnatonosého (Hystrix indica) a hutii stromovou (Ca-
promys pilorides) v Zoo Plzeň (Pokorný et al., 2013), makaka červenolícího (Macaca 
fuscata) a lemura tmavého (Eulemur macao macao) v Zoo Olomouc (Zemanová et 
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al., 2016; Svobodová et al., 2014). Náš záchyt je tedy šestým potvrzeným případem 
výskytu AE v zoo u nás. U zvířat chovaných v zoo se zatím zdá být nejpravděpodob-
nějším zdrojem infekce E. multilocularis výskyt lišek v dané oblasti a kontaminace půdy 
vajíčky parazita (výskyt lišek v areálu zoo byl jednoznačně prokázán jak v Zoo Plzeň, 
tak v Zoo Olomouc). Kontaminovaná půda může být lehce roznášena na podrážkách 
zaměstnanců v areálu zoo a snadno může dojít i ke kontaminaci krmiva a podestýl-
ky. Není vyloučeno, že ke kontaminaci podestýlky došlo mimo areál zoo, v prostředí 
dodavatele. AE je považována za významný problém v chovu primátů v regionech 
s endemickým výskytem E. multilocularis, což potvrzuje i fakt, že onemocnění bylo pro-
kázáno i v dalších evropských zoo, a to u lemura kata (Lemur catta) v Tierparku Ber-
lin (Pauly A., EAZA annual meeting 2017), u pěti lemurů kata (Lemur catta) na území 
Francie (Umhang et al., 2013, 2016) a tří lemurů ve Velké Británii, která byla do té doby 
považována za echinokokózu prostou oblast (Denk et al., 2016). Z výše uvedeného 
vyplývá, že s ohledem na autochtonní charakter AE, může docházet i k ohrožení zvířat 
chovaných v péči člověka.

Závěr

Výsledky vyšetření ze tří akreditovaných pracovišť shodně prokázala u samce orangu-
tana bornejského v Zoo Ústí nad Labem alveolární echinokokózu, jejímž původcem 
je tasemnice E. multilocularis. Pohybové problémy samce orangutana bornejského 
pravděpodobně souvisely s RTG nálezem sklerotického ložiska o velikosti 3 x 1,5 cm 
v oblasti velkého trochanteru pravého femuru. Ostatní části skeletu na RTG snímcích 
neprokázaly patologické strukturální změny. Prvotní diagnóza – adenokarcinom plic 
– nebyla následným vyšetřením různými metodami potvrzena. Vzhledem k tomu, že 
nebyl doposud jednoznačně prokázán zdroj infekce, je nejvýše vhodné vyšetřit i zvířa-
ta, která byla chována společně se samcem orangutana bornejského (tedy i samici, 
mládě a případně jeho potomky, kteří již byli umístěni v jiných zoo), a zvířata chovaná 
v blízkosti tohoto samce.

Poděkování

Ke stanovení konečné diagnózy přispěla řada kolegů. Velmi proto děkujeme zaměst-
nancům zoo, MVDr. Ivanovi Náglovi z SVÚ Praha za histopatologické vyšetření vzorku 
plic a v neposlední řadě MVDr. Janě Juránkové, Ph.D. z Ústavu morfologické patolo-
gie a parazitologie VFU Brno za finální genotypizaci parazita a Doc. MUDr. Ing. Luká-
šovi Lambertovi, Ph.D. z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze za vyhodno-
cení radiologických snímků.
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Summary:
In November 2017, an adult male Bornean orang-utan (Pongo pygmaeus) was eutha-
nized in Ústí nad Labem. The results of post-mortem examinations (histopathological, 
serological and molecular testing) obtained from three accredited sites (State Veteri-
nary Institute Prague, National Reference Laboratory of the General University Hospital 
and 1st Medical Faculty of the Charles University, Prague, and Institute for Pathologic 
Morphology and Parasitology at University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences 
Brno) clearly and consistently revealed alveolar echinococcosis caused by tapeworm 
Echinococcus multilocularis, meaning that the initial diagnosis, i.e., adenocarcinoma 
of the lung, was not confirmed. Alveolar echinococcosis is a perilous disease, increas-
ingly diagnosed in the territory of the Czech Republic in humans as well as in animals 
- both in the wild and in captivity. Its significance should not be underestimated.

Adresa autorů:
Ing. Ilona Pšenková, PhD., Zoo Ústí nad Labem, Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Prof. RNDr. Libuše Kolářová., CSc., Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy, 
Ústav imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK Praha

Sklerotické ložisko v oblasti velkého trochanteru pravého femuru (snímek IZW Berlin)

A sclerotic deposit in the region of the large trochanter of the right-hand femur. Credit: IZW Berlin

RTG snímek hrudníku samce orangutana bornejského (mnohočetné splývající stíny oboustranně 
v plicním parenchymu, některé s kavitací) – snímek IZW Berlin

X-rayed chest of the male Bornean orang-utan (multiple confluent shadows in the pulmonary 
parenchyma, on both sides, some with cavitation). Credit: IZW Berlin

Rezidua protoscolexů s věnci háčků

Protoscolex residues with rims of hooks
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Vzhled plic při pitvě, četné nodulární útvary v plicích (AE)

The appearance of the lungs during autopsy; note the numerous nodular formations in the lungs 
(AE)

Histopatologický snímek plicní alveokokózy u samce orangutana bornejského

Pulmonary alveococcosis in the male Bornean orang-utan (histopathology image)

Nodulární útvar na řezu, obsahující zakalený tekutý obsah fibrinózně hnisavého charakteru 

A nodular formation (section view) containing a cloudy liquid content, fibrinous and suppurative 
in nature

Larva Echinocosccus spp. v nekroptickém vzorku plic samce orangutana bornejského 
(histopatologický snímek)

An Echinococcus spp. larva within a necrotic material sampled from the lungs of the male 
Bornean orang-utan (histopathology image)
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VZPOMÍNKA NA ŇUŇÁKA
IN MEMORY OF ŇUŇÁK

Petr Skalka, bývalý veterinární lékař Zoo Ústí nad Labem

Ředitel královédvorské zoo Ing. Vágner byl velký šoumen a výborný vypravěč. Jednou 
ho navštívila paní režisérka Poledňáková a pan ředitel jí celé odpoledne bavil historka-
mi o zvířatech. Paní režisérku příhody zaujaly natolik, že je přetvořila ve scénář nového 
filmu. Protože se rozhodla propojit děj a jednající osoby malým orangutanem, dostala 
firma, zajišťující barrandovský servis pokyn, aby sehnala pár orangutaních mláďat. Ús-
tecká zoo měla být hlavním dějištěm filmu, takže zásilka orangutanů směřovala k nám. 
Měli jsme připravenou karanténu i zkušené chovatele, když řidič přivezl z letiště Ruzyně 
dvě nevelké bedničky. Z nich se vyplížily zrzavé opičky, nad jejichž stavem nám došla 
řeč. Vyhublí tvorečkové měli veliká bříška, kůži bez jediné stopy srsti pokrytou ekzémem 
a jejich trus v transportkách se hemžil parazity. Opičky byly zjevně vystrašené. Okamži-
tě jsem naordinoval potřebné léky a orangutánků se ujali jejich budoucí opatrovníci. 
Paní režisérce jsme dali najevo, že v tomto jejich stavu je filmování z více důvodů ne-
myslitelné. 

Opičky jsme odčervili, jejich kůže se pomalu hojila a také jim začala vyrážet srst, což 
bylo spojeno se zajímavým nedorozuměním. Na pažích a prsou jejich chovatelů se 
objevily drobné, červeně zbarvené zanícené body. Kolega, jehož manželka byla kož-
ní lékařka, nabídl její expertízu. Paní doktorka postižené prohlédla a vynesla verdikt 
– svrab. Toto onemocnění jsem dovedl poznat a tak jsem namítl, že po této stránce 
jsou obě opičky zdravé. Paní doktorka však trvala na svém a jala se předepisovat růz-
nobarevná mazání. Po několika dnech se mi svěřila jedna z léčených opatrovatelek, 
že se jí onemocnění nehojí a mast navíc ohavně páchne. V tom okamžiku mi došla 
příčina oněch zanícených bodů. Vyrůstající kraťoučká srst nenápadně píchala, a pro-
tože opičky nebyly sterilní, vyvolala sérii droboučkých kožních zánětů. Poradil jsem 
chovatelce, ať mazání zahodí a u svých svěřenců změní způsob péče. Na podráž-
děná místa jsem oběma pacientům vydal jiný medikament a po několika dnech byl 
problém zažehnán.

Zbědovaný stav obou orangutánků vzbuzoval oprávněný dojem, že s jejich původem 
není všechno v pořádku. Podle dokladů opičky patřily k druhu orangutan sumaterský 
a měly se narodit v jedné místní zoo. Po skončení natáčení je hodlala převzít zahranič-
ní firma, obchodující se zvířaty. Ukázalo se však, že jde o orangutany bornejské a že 
dotyčná zoologická zahrada neexistuje. Obchodní firma se od zásilky distancovala 
a koordinátor chovu orangutanů rozhodl, že zvířátka mají do vyřešení případů zůstat 
v naší zahradě. Dalším šetřením se zjistilo, že obě opičky zřejmě pocházejí z volné pří-
rody, byly upytlačeny a trasa přes východní Evropu byla zvolená jako vhodná pro „vy-
prání“ jejich původu. Žádná ze zemí východního bloku totiž v té době neakceptovala 
ujednání CITES. O našem i mnoha podobných případech BBC natočila velmi emotivní 
film a EAZA rozhodla, že orangutani u nás definitivně zůstanou.

Mezitím se oba orangutánci spravili, obrostli zrzavou srstí a začali vyhlížet jak roztomilá 
mláďata, která jsme znali z fotografií. Paní režisérka původně předpokládala, že se 
budou v jednotlivých scénách vzájemně zastupovat, ale obě opičky se zevnějškem 
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začaly lišit natolik, že nakonec celý film odehrál sameček. Zvířátka měla v dokladech 
uvedena nesrozumitelná asijská jména. Jejich opatrovníci jim začali říkat Ňuňák 
a Ňuninka a toto označení jim už zůstalo. Orangutánci si velmi oblíbili vařené těsto-
viny a dožadovali se jich často a ve velkém množství. Měli jsme radost, že jim chutná 
a neuvědomili jsme si, že jejich konzumace může mít nežádoucí vliv na zdravotní stav 
obou opiček. Těstoviny totiž obsahují mnoho fosforu a téměř žádný vápník, takže došlo 
k porušení rovnováhy obou prvků a opičky začaly zužovat křeče. Příčinu jsme okamžitě 
odhalili a rychlou nápravu přinesla aplikace vápníku v krmivu.

Zúčastnil jsem se natáčení v naší zahradě jako odborný poradce. Moje odbornost 
spočívala v dohledu, aby se nikomu nic nestalo, ani zvířatům, ani lidským hercům. 
V případě zvířat byla paní Poledňáková nadána až nadpřirozenými schopnostmi. Po-
psala například následující záběr a pravila „…a medvěd bude panáčkovat!“ „To ne-
půjde“, řekli jsme my, „ten medvěd ještě nikdy nepanáčkoval“. „Ale teď bude,“ stála si 
na svém paní režisérka a skutečně, medvěd panáčkoval. Že se nikomu z herců nic ne-
stalo, nad tím zřejmě bděla vyšší moc, protože nebyli zvyklí na prostředí zoo a počínali 
si velmi nenuceně. Nutno však také dodat, že rovněž neobyčejně statečně. Šli do scén 
se zvířaty, která absolutně neznali, zcela neohroženě, ač museli předpokládat, že jim 
půjde o život. Jako příklad mohu uvést pana Kostku, kterého honil po zahradě hroch 
Davídek, náležející k natáčení přizvaných manželů Ringlových. 

Natáčení skončilo a Ňuňáci se přestěhovali do upravených prostor, patřících původně 
šimpanzům. Jak orangutani rostli, krystalizovala i jejich povaha. Ňuňák rád předváděl, 
jaká je silná a statečná opice. Dělal rámus a udatně pózoval. Když dostal prázdnou 
krabici, během pár vteřin jí roztrhal a zahodil. Dal by se označit za cholerického ex-
troverta. Ňuninka byla uzavřená a dovedla nad problémem přemýšlet. Nad krabicí 
dumala, pak jí natrhala na pruhy, z nich smotala tyč a tou shazovala zářivky. Neváhal 
bych jí klasifikovat jako flegmatického introverta. Když došlo na věc, byla ráznější než 
její partner. Oba měli velmi rádi hrušky. Když dostal každý jednu, Ňuňák svojí schoval 
do tlamy a Ňunince její ukradl. Ta chvíli koukala, pak došla k Ňuňákovi a vrazila mu 
facku. Takovou, až mu hruška vypadla z huby. Ňuninka mu druhou vydrápla z ruky 
a šla si je do koutku sníst, zatímco Ňuňák utíkal ošetřovateli sdělit, jaký je chudák. Když 
dostali do herny novou síť, Ňuňák s ní chvíli cloumal a pak ztratil zájem. Ňuninka si k síti 
sedla a začala rozvazovat uzly. Ač zvířata obvykle velkou trpělivost nemají, ona to vy-
držela dělat několik hodin.

Oba orangutani se s přibývajícím věkem začali fyzicky odlišovat. Ňuňákovi vyrostl hr-
delní lalok a tváře se mu změnily v nápadné valy. V tlamě se objevily hrozivé špičáky. 
Ňuninka zůstala drobná s poloviční hmotností oproti svému partnerovi. Tělesnou zdat-
ností už na něj neměla a byla si toho vědoma. Orangutani s reprodukcí problémy 
ani v lidské péči nemají a nejinak tomu bylo s naším párem. Na Ňuninčině zevnějšku 
nebylo nápadné bříško, ale naběhlé mléčné žlázy a opatrné chování. Na dobu před-
pokládaného porodu jsme samce z opatrnosti oddělili. Ňuninka porodila mláďátko 
a od počátku věděla, co s ním má dělat. Po konzultaci s dalšími chovateli orangutanů 
jsme po dvou týdnech Ňuňáka vrátili. Jak bylo jeho zvykem, dělal trochu rámus, ale 
k mláděti se choval velmi jemně.

Mláďátko rostlo a prospívalo až do věku jednoho roku. Tehdy se mezi lidskou populací 
rozšířila chřipková epidemie. Nakazilo se i naše orangutaní miminko a i přes okamžitě 

zahájenou léčbu uhynulo. Demonstrovalo tím, jak nebezpečné jsou lidské nemoci 
pro opice. Zavedli jsme očkování proti chřipce u všech pracovníků zoo přicházejících 
do styku s primáty a zpřísnili osobní hygienu, abychom co nejvíce minimalizovali za-
vlečení dalšího onemocnění. Časem jsme radikálně přestavěli původně strohé vyba-
vení chovatelských prostor a zařídili je jako stylizovaný výsek pralesa. Styčné plochy 
s návštěvníky byly opatřeny skleněnými tabulemi s rozměry vylučujícími osobní kontakt. 
Přesto došlo k onemocnění, které je tak kuriózní, že se o něm musím zmínit, byť vyvrcho-
lilo dlouho po mém odchodu z činné služby.

U Ňuňáka se začaly projevovat dýchací potíže, které se s přibývajícím časem prohlu-
bovaly natolik, že se jeho pozemská existence začala podobat týrání. Po důkladném 
vyšetření bylo rozhodnuto přistoupit k eutanázii s tím, že funkční plocha plic nezajišťu-
je jejich vitální funkci. Stanovená diagnóza mnohočetné nádory se po pitvě změnila 
na mnohočetné boubele tasemnice měchožil zhoubný. Jde o tasemnici masožravců, 
zejména lišek. Protože vývoj tasemnic je složitý, orangutan se v tomto případě změ-
nil v mezihostitele. Boubele měchožila vyrostou do tak značných rozměrů, že pouhou 
existencí utlačují tkáň, ve které se nalézají. Řešení onemocnění je pouze chirurgické 
a při plném rozvoji nemoci je prognóza infaustní. Tasemnice měchožil zhoubný je i u li-
šek velmi vzácná a zanesení vajíček do expozice je záležitost neobyčejně výjimečná, 
rovnající se negativnímu zázraku. Ňuňák se dožil třiceti let, což představuje tři čtvrtiny 
maximální délky života.

Za Ňuňákova života měla jeho partnerka ještě několik mláďat, která (s výjimkou po-
sledního) vzorně odchovala k dospělosti. Mladí orangutani se podle pokynů koordiná-
tora EEP rozptýlili po Evropě a jak jsme byli informováni, někteří mají potomky předsta-
vující další generaci našich orangutanů.

Summary:
The author depicts the history of keeping and breeding Bornean orang-utans in Ústí 
nad Labem Zoo, as well as notable stories he was through as a veterinarian and mem-
ber of zoo personnel.

Adresa autora:
MVDr. Petr Skalka, 542 23 Mladé Buky 136
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Orangutani bornejští (Pongo pygmaeus) v Zoo Ústí nad Labem krátce po svém příjezdu  
(rok 1989)

Bornean Orang-utans (Pongo pygmaeus) at the Usti nad Labem Zoo early after their arrival  
(year 1989)

Obě mláďata při převážení

Both youngs by transport

VÝSKYT NĚKTERÝCH NEPŮVODNÍCH ŽIVOČICHŮ  
NA ÚZEMÍ OKRESU ÚSTÍ NAD LABEM
THE OCCURRENCE OF SOME NON-NATIVE ANIMALS IN THE TERRITORY  
OF ÚSTÍ NAD LABEM DISTRICT

Václav Šutera

Výskyt některých nepůvodních invazivních živočichů na území okresu Ústí nad Labem 
sleduji již delší dobu. V současné době se na sledovaném území šíří tyto druhy: z ptáků 
husice nilská a ze savců psík mývalovitý, norek americký, nutrie říční, ondatra pižmová 
a mýval severní.

Podkladem tohoto sledování jsou:

Literární údaje publikované v dostupné literatuře a údaje z biologických hodnocení 
území. Hlavně od společnosti JUROS s.r.o.

Údaje zjištěné spoluprací s mysliveckými hospodáři (dále jen MH) pod patronací 
Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.

 Ústí n. L. formou dotazníků na poradě MH v únoru 2018 informovalo z 23 honiteb cel-
kem 16 MH a podle osobního jednání.

Vlastní pozorování:

PTÁCI – AVES
Husice nilská – Allopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766)

Jaška a Řepa (2017) udávají první hnízdění v Ústeckém kraji v roce 2009 a v roce 2016, 
celkem 4 prokázaná hnízdění. Ve sledované oblasti jsem první výskyt zaznamenal 
v dubnu 2010 1 ex. u bahniska u Zalužan a 30.4.2010 1 ex. u jezera Milada (Šutera a kol., 
2012). V srpnu 2013 se na jezeře Milada vyskytovalo 3-5 ex.

Vondráček (2016) udává opakované pozorování 5-6 ex. od května do července na je-
zeře Milada a v květnu a červnu 3-4 ex. u Petrovic.

V roce 2018 se jeden pár neúspěšně pokusil zahnízdit na rybníčku u Jedlové hory. 
Druhý pár zahnízdil na protieutrofizační nádrži u jezera Milada, snůška 4 vajec byla zni-
čena asi krkavci. Pravděpodobně stejný pár při náhradním hnízdění vyvedl 3 mláďata 
(vidi Šutera a Kopřiva).

V současné době plošného úbytku ptáků je to jediný známý druh invazního ptáka 
v této oblasti.

SAVCI – MAMMALIA
Ondatra pižmová – Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1776)

Dříve hojný, nepůvodní druh, myslivecky obhospodařovaný, v 80. letech minulého sto-
letí hojný takřka na celém území okresu jsem pozoroval na lokalitách Chabařovice, 
Roudníky, Strádov, Chlumec a Lipová. V současné době z dotazníku OMS ČMMJ je 
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uvedeno 6 kusů od Malečova a mé pozorování 2 ex. z r. 2015 na rybnících u Chaba-
řovic.

Norek americký – Neovison vison (Schreber, 1777)

První pozorování na hranicích sledovaného území je můj nález přejetého jedince 
na silnici u Labe v Dolních Zálezlech. Druhé pozorování je zastižení jednoho jedince 
u Chabařovic na silnici u rybníka Koleje (po výlovu 2017 – J. Kopřiva in verb.). Na této 
lokalitě jsem 1 ex. pozoroval v dubnu 2018.

Nutrie říční – Myocastor corpus (Molina, 1782)

Dlouhodobě je znám její výskyt na řece Bílina v Trmicích a na dalších místech (např. 
v Řehlovicích a Stadicích) kde se vyskytovalo podle mého pozorování až 65 kusů. 
Od podzimu 2015 se na jezeře Milada zdržovaly 2 ex. a 1 ex. nedaleko odtud u obce 
Roudníky na bažince Trhák (vidi Šutera, Červenka). V zimě 2017-2018 všichni tito jedinci 
umrzli a na jaře 2018 zde nebyl již výskyt potvrzen.

Mýval severní – Procyon lotor (Linnaeus, 1758)

Pronikání tohoto druhu na sledované území začalo v letech 2010-2012 (Šutera a kol., 
2012). V dalších letech je mi známo následující pozorování (pokud není uvedeno jinak, 
platí vidi V. Šutera):

−	2014 – Rájec 1 ex., jezero Milada 1 ex. + Dubice a Habrovany po 2 ex. (J. Skalický 
in verb.).

−	2015 – Roudníky 2 ex., Arnultovice 1 ex., Libouchec 1 ex., Tisá 1 ex. a Strážky 1 ex. + 
Dubice a Habrovany po 2 ex. (J. Skalický in verb.).

−	2016 – Tisá 1 ex. + Dubice a Habrovany po 2 ex. (J. Skalický in verb.).

−	2017 – Bánov 1 ex. v říjnu (J. Čaloun in verb.) + Dubice a Habrovany po 2 ex. (J. 
Skalický in verb.) + 8.9. Chabařovice 1 ex. + 10.10 Chlumec 1 ex. + 15.11. Tisá 1 ex. 
ve fotopasti + 20.11. Arnultovice 1 ex. (Dufek B. in verb.) + podzim Větruše a Chvalov 
1 ex. (Nowak P.).

−	2018 – opakovaně 1 ex. u Velkého Chvojna (L. Sirý in verb.) + 2 ex. u Libouchce (M. 
Laníček in verb.) + 1 ex. u Arnultovic (Dufek B. in verb.) + 1 ex. u Chabařovic + 1 ex. 
u Trmic.

Prokázané rozmnožování je přejetí páru mývalů a 4 mláďat u Chlumce v červnu 2018 
(Mošnička J, in verb.).

Psík mývalovitý – Nyctereutes procyonoides (Gray, 17834)

Tento druh začal pronikat na území okresu po roce 2000 a mé vlastní pozorování na je-
zeře Milada u Roudníků je z let 2010 a 2011 (Šutera a kol., 2012).

V současné době je to nejrozšířenější nepůvodní druh s výrazným vlivem na původní 
faunu. Dotazníky MH OMS VMMJ byl potvrzen výskyt i lov ve 14 honitbách okresu Ústí n. 
L. Z let 2017 a 2018 znám následující údaje:

−	MS Chvalov – Přemyslovka – výskyt ve stráních u Vaňova (Nowak P.).

−	MS Liščí kámen – výskyt u Knínic 12. 11. 2018 ve fotopasti (Laníček M.).

−	MS Chvojenka – v listopadu 2017 pozorovány 2 ex. na Strážném vrchu u Libouchce 
a 1 ex. u Velkého Chvojna (Máček S.).

−	 Zubrnice 2 ex. 2017, Homole-Suletice 2-4 ex. v listopadu 2017, Malečov 2 ex. 2017.

−	V roce 2018 pozorován 1 ex. u Jedlové hory, 1 ex. u Chuderovce a 1 ex. u Roudníků.

Závěr:
K roku 2018 je následující stav:

Husice nilská – pravidelně se na Ústecku vyskytuje, dle mého odhadu, okolo 10 ex., 
po hnízdních pokusech na Petrovicku (Hanousek T., in verb.) a v letošním roce (2018) 
na eutrofizační nádrži u jezera Milada a na rybníčku u rekultivace Jedlová hora Vše-
bořice (zde násada zničena krkavci) byla prokazatelně vyvedena 3 mláďata na je-
zeře Milada.

Ondatra pižmová – ubývající druh se sporadickým výskytem, dnes bez negativních 
dopadů.

Nutrie říční – v roce 2018 potvrzen výskyt pouze na řece Bílině, odhad početnosti je 
složitý, cca 50-70 ex.

Norek americký – v současné době proniká na sledované území. Zjištěn zatím na Cha-
bařovické soustavě rybníků, do budoucna lze predikovat nárůst populace i škod 
na místní fauně.

Mýval severní i psík mývalovitý – dnes jsou již na celém území okresu Ústí nad Labem, 
odhad početnosti je složitý díky skrytému způsobu života, ročně se loví kolem 10 kusů – 
odhad populace je cca 50 kusů u obou druhů.

Poznámky:
Dne 2. 8. 2017 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Evropské unie č. 2017/1263 ze 
dne 12. července 2017, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů 
s významným dopadem na Evropskou unii. Mimo jiné byly na seznam zařazeny husice 
nilská, psík mývalovitý a ondatra pižmová. MŽP a MZe ČR zatím chystají prováděcí 
předpisy.

Dle mého názoru i zkušeností tyto výše uvedené druhy významně negativně ovlivňují 
populace ostatních původních živočichů. Např. husice nilská při hnízdním pokusu u je-
zera Milada v roce 2015 zabránila hnízdění jednoho páru labutí a husy velké ve stej-
né rákosině. Vliv nepůvodních vrcholových predátorů (psík mývalovitý, mýval severní 
i norek americký) na populace obojživelníků, plazů i ptáků hnízdících na zemi je velký.

Neodpustím si poznámku, že jsem doufal, že alespoň v otázce nepůvodních živoči-
chů a omezení jejich vlivu na populace např. chráněných druhů živočichů, povede 
ke spolupráci ochranářů a myslivců. Bohužel, ochranářský management živočichů je 
v této oblasti nulový.

Dle dnes platné myslivecké legislativy smí usmrcovat tyto nepůvodní živočichy jen my-
slivecká stráž, tj. na území okresu Ústí nad Labem cca 25 myslivců. Když jsme v soula-
du s legislativou požádali o možnost, aby mohli tyto druhy usmrcovat všichni držitelé 
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loveckých lístků a povolenek k lovu (tedy asi 400 lidí), odvolal se do souhlasu Magistrá-
tu města Ústí n. L. i Krajského úřadu pseudoochranářský spolek Ústecké šrouby a zatím 
soud v této věci pravomocně nerozhodl. Pozorovat např. na tokaništi tetřívků na Černé 
louce psíka i mývala bez možnosti alespoň částečně zasáhnout je smutné memento…
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Summary:
The presence of specific non-native invasive species in the territory of the District of Ústí 
nad Labem is something that the author has monitored for a long time. Currently, the 
following species spread over the area of interest: the Egyptian goose for birds and the 
raccoon dog, the American mink, the coypu, the muskrat and the northern raccoon 
for mammals.

The 2018 status is as follows:

Egyptian goose - about 10 individuals are regularly present in the Ústí District; there is 
proof of three young animals to fledge at Lake Milada.

Muskrat - a species on decrease with sporadic incidence; no adverse effects today.

Coypu - in 2018, any presence confirmed along the River Bílina only; the size of popu-
lation is difficult to estimate (50-70 individuals approximately).

American mink - currently entering the territory in question. Detected in the system of 
fishponds near Chabařovice, it can be predicted to increase in numbers and cause 
damage to local flora.

Northern raccoon & raccoon dog - already present throughout the territory of the Ústí 
nad Labem District; the population size is difficult to estimate with the animals’ secret 
way of life; around 10 animals hunted per year (estimated population counts around 
50 for either of the species).

Adresa autora:
Ing. Václav Šutera, Pod Vodojemem 329/1, 400 10 Ústí nad Labem

Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides), foto J. Kopřiva

The raccoon dog (Nyctereutes procyonoides); credit: J. Kopřiva

Husice nilské (Allopochen aegyptiaca) na jezeře Milada

Egyptian geese (Allopochen aegyptiaca) at Lake Milada
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VÝSKYT ŽELVY NÁDHERNÉ (TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS) 
NA ÚZEMÍ MĚSTA KLIMKOVIC
(Reptilia: Testudines: Emydidae)

THE OCCURRENCE OF THE RED-EARED SLIDER (TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS) TO 
TERRITORY OF THE TOWN KLIMKOVICE

Marie Indráková, Jiří J. Hudeček

Úvod
Druh Trachemys scripta popsal v roce 1792 C. P. Thunberg jako Testudo scripta (in 
Schoepff 1792: 16-17; Seidel 2002; Fritz & Harvaš 2007). Známy jsou poddruhy: želva 
žlutolící, Trachemys s. scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) v USA, a želva nádherná 
Troostova, T. s. troostii (Holbrook, 1836) v USA, introdukována v Litvě (Dijk et al. 2012). 
Třetí poddruh, želva nádherná, T. s. elegans (Wied, 1839), je původním na území USA, 
ve východní a západní Virginii, jižním Ohio a v západním a východním Novém Mexi-
ku, také v severovýchodním Mexiku (Ernst & Lovich 2009; Legler & Vogt 2013; Dijk et al. 
2012). Po roce 1950 introdukován v Africe, Asii, Evropě, Oceánii a jižní Americe, mimo 
Antarktidu, zejména vypouštěním chovaných jedinců do volné přírody (Speybroeck et 
al. 2016; Bringsoe 2001; Gicek & Ayaz 2015, Standfuss et al. 2016; Pupins 2007; Jabloński 
et al. 2016), s následným invazním šířením (Šefrová & Laštůvka 2005; Nentwig 2007; 
Francis 2012; Lever 2003, Kraus 2008; Semenov 2010; Nevřelová & Becková 2015). Např. 
v letech 1994-97 dovezeno do Polska 440 000 mláďat (Pupins 2007). Dovoz do Evrop-
ské unie byl ale zastaven. Brejcha (2010) zaznamenal v Česku již 190 záznamů o vý-
skytu (viz také Brejcha 2015; Moravec & Široký 2006; Brejcha 2010; 2013; Brejcha et al. 
2009). Prvé souhrny zpráv o výskytu T. scripta v Česku je nutno pokládat za sporné, 
nebyly-li opatřeny dokumentací a opíraly-li se o pouhá anketní hlášení amatérských 
pozorovatelů bez možností zpětného ověření (např. Šuhaj et al. 2003; 2006), a to z dů-
vodů, že např. na Ostravsku žije i želva bahenní, Emys orbicularis (Linnaeus, 1758), 
přičemž je možná jejich záměna (viz Šandera & Jeřábková 2015; Mitrus 2010). Součas-
né mapování rozšíření v rámci BioLibu již dodané jednotlivé údaje patřičně verifikuje 
(Anonymus b; Šandera 2006; Šandera et al. 2008, mapa rozšíření v Česku: Šandera 
2008). Na území Česka zaznamenány pokusy i rozmnožování želvy nádherné ve volné 
přírodě (Brejcha 2010; Šuhaj & Kašinský 2008; Mikátová & Šandera 2015), na Slovensku 
také náznaky možné hybridizace se želvou bahenní, Emys orbicularis (Jablonski et al. 
2017), také řešeny možné vlivy na původní populace želvy bahenní v Evropě (Pupins 
2007; Cadi & Joly 2004). Želva nádherná osídluje v Evropě vodní nádrže a pomalu 
tekoucí úseky řek (Speybroeck et al. 2016). Zaznamenána i v polském Slezsku (Profus & 
Swierad 2013; Mitrus 2010; Kopij 2014).

Prvý nález v Česku?

V září 1985 měl chytit učitel Konečný u Vidnavy, ve Slezsku, juvenilní želvu bahenní, 
Emys orbicularis, a navrátit ji zpět do přírody (deník B. Beneše). V rozporu s tím juvenilní 
ex. měl být ale uložen v muzeu v Šumperku (Beneš & Hudeček 1992), kde jej P. Široký 
det. jako T. scripta elegans. Evidenční list ke kusu v muzeu ale obsahuje rozdílné datum 

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM SE TĚŠÍ  
NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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(nálezu či dodání do muzea ?) a det. jako E. orbicularis, na což Široký vůbec neupozor-
nil a nelze vyloučit, že Konečný nacházel oba druhy želv, neboť „opakovaně zimoval 
želvy ve svém sklepě“ (Šafář 2010); dle toho asi více kusů a je možné promíchání úda-
jů. Spoluautor tohoto textu (J. J. Hudeček) nemohl kus „chybně determinovat“, neboť 
laskavostí dr. I. Tuši, CSc. jej v muzeu viděl až v roce 2005. Nutno zde ale přiznat naše 
nekritické převzetí cizího údaje bez jeho prohlídky, ale také připomenout okolnosti, ne 
zcela vyjasněné. Absence evidenčního a inventárního čísla si povšiml Šuhaj (2004). 
Ale ani Šuhaj (uvedl i osobní konzultaci s I. Tušou), nevysvětlil, kdo želvu primárně chyb-
ně determinoval jako E. orbicularis (viz Šuhaj et al. 2006: 273, 275). Široký nalezl u Vidna-
vy také želvu bahenní, Emys orbicularis, a to 28. 9. 2000 (Široký et al. 2004; Šafář 2010). 
Konečného údaj, ač ne zcela vyjasněný a ne zcela průkazný, byl okamžitě v literatuře 
přijímán jako prvý pro želvu nádhernou na území Česka (srovnej Moravec & Široký 
2006; Šuhaj et al. 2003; 2006; Šuhaj 2004; Tarrová 2014). Prvý nález v Česku se ale stal až 
v roce 1986 u Olomouce, na Moravě (Šefrová & Laštůvka 2005).

Želva nádherná (Trachemys scripta elegans) na území města Klimkovic

Město Klimkovice (49° 47´ 17“/18° 7´ 33“; kvadrát 6274; 252 m n. m.) leží v Moravské 
bráně, v podcelku Oderská brána a okrsku Klimkovická pahorkatina, v povodí řeky 
Odry; s teplotou vyšší než 25° C je zde 40-50 letních dnů, průměrná teplota v lednu je 
-2° až -3° C (Demek& Mackovčin 2006; Grygarová 2013). Výskyt želvy nádherné byl 
zaznamenán na rybníku „Na hrázi“ v Sadu Petra Bezruče, dříve zámecké zahradě, 
v jeho spodní části, v údolí potoka Polančice, levého přítoku řeky Odry poprvé v roce 
2017 (M. Indráková), a znovu ověřen v roce 2018 (M. Indráková, J. J. Hudeček). Rozloha 
sadu je cca 2,3 ha a původně se zde nacházely tři rybníky, jeden byl vysušen (Hub 
1994; Pillich s. d.; Grygarová 2013; Anonymus a). O dnešní dva rybníky pečují členové 
místního rybářského sdružení. V Moravské bráně, potažmo v Chráněné krajinné oblasti 
Poodří a na jejich okrajích jsou v literatuře uváděny lokality výskytu: Lověšice (kvadrát 
6570; Šandera et al. 2008), Tučín (6571; Šandera et al. 2008), Ostrava-Svinov (kvadrát 
6175; Brejcha 2010), Studénka-Nová Horka (kvadrát 6374; Brejcha 2010; Brejcha et al. 
2009; Šandera et al. 2010), Studénka (kvadrát 6274; Šuhaj & Kašinský 2008), Petřvaldík 
(6274; Šuhaj & Kašinský 2008), Jistebník (kvadrát 6274; Šuhaj & Kašinský 2008), Kunín 
(kvadrát 6373; Šuhaj & Kašinský 2008) a Fulnek (6273; Šuhaj & Kašinský 2008). Nejblí-
že známý nález želvy nádherné je od Jistebníku, který je vzdálen 5 km od Klimkovic. 
Na větším rybníku v Klimkovicích jsme zaznamenali tato pozorování, oba jedinci želvy 
nádherné se vyhřívali na kmenech stromů a větvích vyčnívajících z hladiny; v závorce 
jsou uvedeny denní a noční teploty):

−	27. 5. 2018: fotografována (M. Indráková; 28° C/12° C)

−	28. 5. 2018: nezjištěna (J. J. Hudeček)

−	1. 6. 2018: nezjištěna (J. J. Hudeček

−	4. 6. 2018: nezjištěna (J. J. Hudeček)

−	8. 6. 2018: nezjištěna, na větvích vyčnívajících z vody sedí kachny divoké, Anas 
platyrhynchos Linnaeus, 1758, 1 samice vodí 4 mláďata (J. J. Hudeček)

−	28. 6. 2018: pozorován a fotografován 1 ad. a 1 juv. ex. (M. Indráková; 19° C/15° C; 
obr. 1)

−	29. 6. 2018: pozorován a fotografován 1 ad. ex. (J. J. Hudeček; 28° C/17° C; obr. 2)

−	30. 6. 2018: nezjištěna, sedí zde kachny divoké, Anas platyrhynchos (J. J. Hudeček)

−	7. 7. 2018: pozorován 1 ad. ex. (J. J. Hudeček; 26° C/14° C)

−	15. 7. 2018: pozorován a fotografován 1 ad. ex. (M. Indráková; J. J. Hudeček); týž den 
také fotografován 1 juv. (M. Indráková; 26° C/13° C)
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Shrnutí:
Želva nádherná (Trachemys scripta elegans) je ve světě invazivním druhem, s původ-
ním areálem rozšíření v severní Americe a Mexiku. V současné době obývá mimo 
Antarktidu všechny kontinenty, zaznamenáváno její další šíření. V Česku ohlášena po-
prvé v roce 1986 od Olomouce na Moravě. V roce 2017 poprvé zjištěna na území měs-
ta Klimkovic, její výskyt ověřen i v roce 2018. Nejblíže od Klimkovic nalezena na několika 
lokalitách v Chráněné krajinné oblasti Poodří a v Moravské bráně.

Abstract:
The red-eared slider (Trachemys scripta elegans) is an invasive species worldwide, ex-
cept North America and Mexico, where it is a native animal. Currently, it is found in 
all continents except Antarctis; its population continues to spread. In what is now the 
Czech Republic, it was first reported in the area near Olomouc, Moravia, in 1986. In 
2017, it was identified in the area of town Klimkovice for the first time and re-confirmed 
in 2018; the animal was encountered to range in the pond located in what was former-
ly a chateau garden, now Petr Bezruč Park. Other than this, it was also found in Poodří 
Protected Landscape Area. The species poses a considerable threat for the autoch-
thonous population of the European pond turtle (Emys orbicularis).

Adresy autorů: 
Mgr. Marie Indráková, Gymnázium Mikuláše Koperníka, 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec

Jiří J. Hudeček, Dr. h. c., Hraniční 151 & 230, 742 83 Klimkovice

Želva nádherná (Trachemys scripta elegans), biotop, Klimkovice, rybník „Na hrázi“, 28. 6. 2018, 
foto: Marie Indráková

Red-eared sliders (Trachemys scripta elegans) pictured in their typical habitat - the Na hrázi 
fishpond, Klimkovice, 28 June 2018; credit: Marie Indráková

Želva nádherná (Trachemys scripta elegans), ad. ex., Klimkovice, rybník „Na hrázi“, 29. 6. 2018, 
foto: Jiří J. Hudeček

An adult red-eared slider (Trachemys scripta elegans), the Na hrázi fishpond, Klimkovice, 29 June 
2018; credit: Jiří J. Hudeček
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VÝHŘEZ KLOAKY U KRAJTY ZELENÉ (Morelia viridis, 
Schlegel, 1872)
CLOACAL PROLAPSE OF GREEN TREE PYTHON (Reptilia: Boidae)

Pavel Majer

Výhřez kloaky je nešvar, který se občas vyskytne v chovech plazů. Příčinou bývají ge-
netické indispozice, nevhodné podmínky chovu, překrmování apod.

Často bývá také na vině neopatrná palpace (manuální určování pohlaví vy-
tlačováním hemipenisů) mláděte krajty zelené (Morelia viridis) v juvenilním období, 
kdy dochází k nevratným deformacím v oblasti kloaky. Další možnou příčinou mohou 
být i morfologické změny při inbreedingu. V mém chovu se jednalo pravděpodobně 
o kombinaci obou posledně uvedených faktorů.

Chovatelé se snaží určit pohlaví mladých krajt kvůli okamžitému a výhodnějšímu pro-
deji. Je komerčně výhodnější prodávat mládě s určeným pohlavím. Výsledek poško-
zení páteře z palpování (vymačkávání hemipenisů) se projeví až v pozdějším věku. Při 
samotném prodeji se malé krajty zdají navenek být v naprostém pořádku, morfologic-
ky i esteticky na nich není vada patrná. Pokud se palpace provádí citlivě, může být 
pomačkání a deformace páteře v dospělosti pouze estetické a na funkci defekace 
a reprodukce nemá žádný negativní vliv. Avšak při necitlivé palpaci vzniká i funkční 
vada. Konkrétně u samice pracovně označené jako S2 od juvenilního věku docházelo 
k vyprazdňování problematicky a ve větších intervalech než u ostatních krajt v chovu. 
V několika případech při vyprazdňování samice po delším pozorování snahy o vytla-
čení exkrementů byla nutná asistence chovatele.

Kladení vajec a následná mateřská inkubace (inkubace, kdy jsou vejce ponechána 
u samice až do vylíhnutí – nejsou odebrána do inkubátoru) proběhlo relativně v po-
řádku. Z 16 nakladených vajec se samostatně vylíhlo 6 mladých krajt.

Následující období se však potíže s defekací ještě znásobily až do chvíle, kdy samici 
vyhřezlo střevo a samice jej již nezatáhla do těla zpět. Následoval chirurgický zákrok, 
kdy bylo střevo zasunuto zpět do tělní dutiny. Jako preventivní opatření byly po stra-
nách kloaky umístěny dva stehy a po několika dnech, kdy mělo střevo opět tendenci 
vyhřeznout, další dva stehy na druhý konec kloaky (doplňkově byla samici podána 
antibiotoka). Tato léčba se zdála dostatečná, protože v následném chovu se potíže již 
neopakovaly. Je však nutno podotknout, že byla krajta raději krmena menší potravou 
a v delších časových intervalech. S2 potom náhle uhynula v pěti letech věku (nikoliv 
z důvodů střídmějšího krmení).

V současné době se čím dál častěji setkávám s tím, že chovatelé mláďata nesexují, 
nabízejí je bez určení pohlaví. Předcházejí tím nechtěnému poškození mladých zvířat, 
které se prokáže až v dospělosti. To je sice z pohledu kupujícího na první pohled ne-
výhodné, protože si musí pořídit více jedinců a doufat, že bude mít příznivý poměr po-
hlaví. Na druhou stranu je větší pravděpodobnost, že bude mít ve svém chovu zdravá 
a „nepomačkaná“ zvířata.ZOO ÚSTÍ NAD LABEM SE TĚŠÍ  

NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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Další patrnou vadou u S2 byl evidentní inbreeding, kdy chovatel kříží příbuzná zvířata, 
často i opakovaně po několik generací. Mláďata vycházející z takového množení jsou 
v dospělosti menšího vzrůstu a některé morfologické znaky se liší od zdravých – druho-
vě typických jedinců. Samice S2 měla při stejné délce těla (ve srovnání s dalšími exem-
pláři druhu) daleko menší velikost hlavy a ani postupem času nebyla znát tendence 
k nápravě – ke srovnání poměru velikosti vůči ostatním částem těla.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že při zakládání chovné skupiny zvířat je velmi dů-
ležitý jejich výběr. Je nutno přihlížet, vice než na cenu, na jejich původ – od kterého 
chovatele pochází, jak vypadají a pokud možno znát, odkud jsou rodičovská zvířata 
a jestli se v jejich chovu neprojevuje inbreeding již delší dobu. Tím se dá předejít zby-
tečným problémům a také „ztrátě času“ při chovatelském snažení.

Použitá literatura a prameny:
Gunther Kohler, 1996: Krankenheiten der Reptilien und Amphibien. Verlag Eugen 
Ulmer GmgH Co. Nemoci obojživelníků a plazů. Nakladatelství Brázda (63-64)

www//ball-pythons.net/forums/showthread.php?71225-Cloacal-prolapse,[cit. 2018-07-
22]

www//bamboozoo.weebly.com/snake-health-rectal-prolapse.html,[cit. 2018-07-23]

www.reptilesmagazine.com/Reptile-Health/Ask-A-Vet/Reptile-Cloacal-
Prolapse/,cit.2018-07-22]

www//colovma.org/wp-content/uploads/sites/8/2017/09/Keller_Prolapsed-What.
pdf,[cit.2018-07-22]

Souhrn:
Článek stručně popisuje problematiku vyhřezlé kloaky u krajty zelené v soukromém 
chovu a její pravděpodobné příčiny. Popisuje nevhodné určování pohlaví juvenilních 
jedinců palpací, kterou dochází k nechtěným deformacím páteře. Také se zmiňuje 
o inbreedingu, který může v kombinaci s výše uvedenými faktory komplikovat chov 
plazů. 

Summary:
The paper briefly describes a case of, and probable causes for, a prolapsed cloaca 
of a green tree python in a private collection. It considers palpation as an inappro-
priate method of determining sex in juvenile specimens in that it causes unwanted 
deformities of the spine while discussing inbreeding as a possible reason that may 
complicate reptile breeding and rearing activities when combined with the factors 
mentioned above.

Adresa autora:
Ing. Pavel Majer, Habrovice 106, Ústí nad Labem – Habrovice, PSČ 403 40
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VZÁCNÁ KRAJTA KÝLNATÁ (MORELIA CARINATA, 
SMITH, 1981) V LIDSKÉ PÉČI
RARE ROUGH-SCALED PYTHON (MORELIA CARINATA, SMITH, 1981) IN HUMAN CARE 
(REPTILIA: BOIDAE)

Pavel Majer

Krajta kýlnatá (Morelia carinata) je štíhlá převážně stromová krajta asi tak střední ve-
likosti (dorůstá kolem 2 metrů). Hlavu má zřetelně oddělenou úzkým krkem od zbytku 
těla. Ocas je velmi dlouhý i v porovnání se striktně stromovou krajtou zelenou. Je určen 
k přidržování při lezení po stromech. Vzhledem velmi připomíná skupinu druhů Morelia 
spilota. Uvádí se její blízká příbuznost právě s krajtou zelenou Morelia /Chondropy-
thon/ viridis. Supralabiala a infralabialia často mají tmavé, protáhlé a kolmé skvrny. 
Morelia carinata dokáže do určité míry měnit svou barvu, čímž působí v noci často 
méně kontrastně a poněkud šedavě (Barker a Barker 1994). Jazyk je modrý. Barva očí 
se může pohybovat od stříbřitě šedé, šedé, ocelově šedé, šedomodré až bleděmodré. 
Krajty kýlnaté mají nápadně velké zuby, podobně jako Morelia viridis – pravděpodob-
ně málo druhů hadů má větší. Lepidóza tohoto druhu obsahuje některé pozoruhodné 
zvláštnosti – velmi nápadný je extrémně rozšířený frontální štítek. Často se vyskytuje 
zvětšení šupin mezi nosem a očima na vrcholu hlavy. Typické je rozšíření tělních štítků 
na hřbetní části těla, které jsou navíc okýlené, což dalo příčinu k pojmenování druhu. 

Krajta kýlnatá se vyskytuje v nedostupné oblasti Austrálie, která je dosud přístupná 
pouze vrtulníkem nebo od pobřeží lodí. To je pravděpodobně také důvod, proč byla 
poprvé objevena až v 70. letech 20. století a je dnes stále ještě jedním z nejméně pro-
zkoumaných hadů Austrálie. První krajta kýlnatá byla nalezena 14. ledna 1973 u Mit-
chell River Falls v západní Austrálii Smithem a kolegy (Smith 1981). Tento had byl mylně 
přiřazen ke krajtě kobercové, stejně jako druhý nalezený exemplář, který byl objeven 
v malé části monzunového lesa asi 80 km západně od lokality prvního jedince More-
lia carinata. Obě krajty jsou uloženy v muzejní sbírce Západního australského muzea 
(KEND 1997) – první exemplář /collected in 1976 and deposited at the Western Austra-
lian Museum/ jako WAM-R-45352, druhý exemplář /collected in 1987 and deposited 
at the Western Australian Museum/ jako WAM-R-97959. První exemplář byl 197,5 cm 
dlouhý (SMITH 1981), druhý asi 200 cm (Barker a Barker 1994). Třetí jedinec byl koneč-
ně nalezen (J. Weigelem a T. Russelem) a pozorován v červnu 1993, u pramene řeky 
Hunter v Kimberley (WEIGEL 1993). Morelia carinata je pravděpodobně jeden z nej-
vzácnějších hadů obecně, ale pravděpodobně nejvzácnější krajta. Pět zvířat, které 
se doposud odchytily, se nachází v australském Reptile parku v Novém Jižním Walesu. 
Tito jedinci byli úspěšně rozmnoženi (O‘SHEA).

Velmi zajímavý odkaz je na „https://www.youtube.com/watch?v=ax1cWnetnIE“, proto-
že ukazuje výpravu, kdy Malcolm Douglas a John Weigel poprvé natočili krajtu kýlna-
tou ve svém přirozeném prostředí na kameru.

Všechny krajty byly nalezeny v roklích, v pozůstatcích monzunového lesa. 
BARKER & BARKER (1994) popisují, že Morelia carinata je převážně stromo-
vým druhem. V teráriu tráví naprostou většinu času na větvích nebo jiných 
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bodech v horních patrech terária. Je to relativně aktivní druh, který rád pro-
lézá prostory. Preferuje noční aktivitu, nezřídka však aktivuje i ve dne. Dává 
přednost dutinám nebo jiným úkrytům v horních patrech chovného prostoru.  
WEIGEL v (BARKER & BARKER 1994) uvádí zajímavé obranné chování, které nebylo po-
pisováno u jiných druhů krajt. V konfrontaci otevírá do široka tlamku, kdy demonstruje 
velké zuby především ve spodní čelisti. Navíc čelistmi pohybuje a tím zuby ještě více 
zvýrazňuje. Po výpadu nechá tlamku otevřenou několik sekund, pak se teprve stáhne. 
Při déle trvajícím stresu vitalita obranných reakcí klesá. 

Převážně se jedná o klidná zvířata, která při své manipulaci nemají tendenci kousnout. 
Existují však individuality s prudší povahou, jako je roční samec v mém chovu, se kte-
rým je při manipulaci užitečná větší opatrnost. 

WEIGEL (2005a) uvádí, že převážnou část potravy v přírodě tvoří skálomyš větší (Zyzo-
mys woodwardi). V teráriu přijímá veškerou vhodnou potravu, jako jsou potkani, myši 
velikostí od jednodenních potkaních holat až po odrostlé subadulty. 

Obecně se krajta kýlnatá v teráriu jeví jako bezproblémový chovanec, který se nepro-
jevuje nijak agresivně a na předkládanou potravu reaguje prakticky okamžitě. Spíše 
má tendenci se „přejídat“, proto je vhodná střídmost. Překrmená zvířata mohou mít 
problémy, které mohou končit i fatálně.

Charakterově se v chovu zdá velmi podobná krajtě Morelia viridis, jen není tak atrak-
tivně zelená a vzhledem k současné konstituci těla juvenilních exemplářů bude v do-
spělosti pravděpodobně robustnější. Další výhodou je také to, že pravděpodobně ne-
vyžaduje udržování vyšší relativní vlhkosti v teráriu. 

Celkově lze říct, že se jedná o velmi atraktivní stromovou krajtu, která se zdaleka nepro-
jevuje tak nevyzpytatelně, jako například stromový psohlavec Corallus caninus, který 
netoleruje odchylky od standardních podmínek chovu a důsledky bývají velmi často 
fatální. 

Stromové druhy hadů obecně bývají v chovech velmi atraktivní, a když se přidá i klidná 
povaha, jde o skvělá zvířata. Za sebe musím přiznat, že kdyby mi někdo před nedáv-
nem řekl, že bude má terária obývat tento fantastický druh, tak ho budu považovat 
za blázna. Z mého hlediska jde o jeden z nejkrásnějších, nejzajímavějších a nejvzác-
nějších druhů hadů (chovaných v péči člověka).

Souhrn:
Článek představuje relativně málo prozkoumaný druh krajty – krajtu kýlnatou (Morelia 
carinata). Je zde stručně popsán její vzhled, popis jejího objevení až v sedmdesátých 
a osmdesátých letech minulého století. Dále se text stručně věnuje chováním a proje-
vům druhu v teráriu.

Summary:
The article presents the rough-scaled python (Morelia carinata. In addition to brief de-
scription of this relatively little-studied species, including the behaviour and ethology 
of in a captive-breeding setting (terrarium), it discusses the process of discovery of the 
animal which took place as late as the 1970s and 1980s.
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Kimberley-Jewels-Faraway Mitchell River National Park (Victoria)

Krajta kýlnatá (Morelia carinata) – mapa rozšíření

A map showing the range of the rough-scaled python (Morelia carinata)

Krajta kýlnatá (Morelia carinata) v přírodě

The rough-scaled python (Morelia carinata) in the wild
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