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Tento průvodce patří:
Můj portrét/fotka

Moje oblíbená zvířata jsou:

Moje zoo:
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Budova s vysokou věží stojí na kraji 
Liberce již od roku 1901. Původně 
nesla německý název Volksgarten 
– což je v překladu stejné jméno, 
jako používáme dnes – Lidové sady. 

Kulturní a společenké centrum 
přešlo v roce 2011 pod správu zoo  
a během roku se tam pořádá spous-
ta koncertů, divadelních předsta-
vení a v létě i promítání filmů pod 
širým nebem.

LIDOVÉ SADY

Kolik spočítáš schodů na věž?

HISTORIE
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HISTORIE

Jezírko bylo vybudované v roce 1900. V létě vodní hladinu brázdi-
ly loďky (gondoly) a v zimním období, když hladina zamrzla, sloužila 
jako velké kluziště pro bruslení. „Gondolové“ nebo také Labutí jezír-
ko bylo oblíbeným turistickým cílem, kde Liberečané trávili volný čas  
a obdivovali i krmili vodní ptáky.

LABUTÍ  
JEZÍRKO

Jaké druhy ptáků můžeš vidět 
na jezírku dnes?
Zkusíš je nakreslit?

HISTORIE
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CUKRÁRNA ČAPÍ 
HNÍZDO

Do zoologické zahrady byl dřevěný domek umístěn v roce 1907 a stojí 
tam dodnes. Během dlouhých let se jeho účel měnil. Sloužil jako byt pro 
hlídače nebo kancelář ředitele a pracovníků zoo. Poté se tam prodávaly 
i vstupenky, protože brána u Čapího hnízda sloužila jako hlavní vchod. 
Dnes si můžete v letní sezóně dát v Čapím hnízdě horkou čokoládu nebo 
dortík a sledovat v každou celou hodinu ptačí orloj, který je umístěn na 
štítu budovy.

Jak se jmenují ptáci, kteří zpívají na orloji?  
(odpověď najdeš v pavilonu tropů)

HISTORIE
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HISTORIE

Nejstarším dochovaným výběhem 
v zoo je půlkruhová stavba v dolní 
části zahrady. Ještě před 2. svě-
tovou válkou byl výběh domovem 
medvědů malajských, později do-
konce dvou medvědů ledních nebo  
i mývalů. Dnes kruhová stavba 
nemá živého obyvatele a socha 
medvěda připomíná, jaké životní 
podmíny měla zvířata v začátcích 
zoo.

VÝBĚH  
LEDNÍHO  
MEDVĚDA

Jaké zvíře bylo posledním  
obyvatelem výběhu?  

HISTORIE



V roce 1927 byl postaven bazén 
pro lachtany v místě, kde je dnes 
obchod se suvenýry. Po druhé svě-
tové válce byl bazén zasypán a ne-
zvyklé kamenné špičky rozbourány. 
Předpokládalo se, že liberecká zoo  
v chovu lachtanů již nebude v do-
hledné době pokračovat... 

BAZÉN  
LACHTANŮ

HISTORIE
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Ornitologický spolek, který je ne-
odmyslitelně spojený se založením 
liberecké zoo, postavil už v roce 
1902 ptačí voliéru v parku Lido-
vých sadů. Voliéra byla později 
přesunuta do spodní části zoolo-
gické zahrady na místo dnešního 
pavilonu plameňáků. Tam stála 
až do 60. let, než byla pro špatný 
technický stav zbourána.

PTAČÍ VOLIÉRA

HISTORIE
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Pavilon pro paviány pláštíkové byl 
postaven v roce 1963. V roce 2018 
prošel kompletní rekonstrukcí, 
která zlepšila podmínky nejen pro 
tlupu paviánů, ale přibyla i nová 
krytá vyhlídka pro návštěvníky. 
Pavilon se objevil i ve filmu Pět 
holek na krku z roku 1967. V sou-
časné době je liberecká zoo jediná 
v Česku, kde se na paviány pláští-
kové můžete podívat.

EXPOZICE  
PAVIÁNŮ

V liberecké zoo se také natáčel 
film Terezu bych kvůli žádné 
holce neopustil (1976).

HISTORIE
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HISTORIE

Mořská akvária v Zoo Liberec byla 
v poválečných letech (50. léta) 
na velmi vysoké úrovni a stala se  
i vzorem pro ostatní zoologické 
zahrady. Pavilon s mořskou vodou  
i terárii byl v místech dnešní tera-
sy občerstvení Gibon. 
Před pavilonem bylo malé jezírko 
s vodotryskem a sochou medvěda. 
Tato plastika nyní zdobí Zahradu 
vzpomínek poblíž Tržního náměstí.

MOŘSKÁ  
AKVÁRIA

HISTORIE
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VLČINEC

HISTORIE

Nezvyklá patrová stavba pro psovité šelmy stávala až do 60. let na místě 
dnešního pavilonu tropů. V této budově byli k vidění dingové, vlci, ale 
i hyeny. 

Vzhled pavilonu v 70. letech Vzhled pavilonu v 90. letech
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HISTORIE

V průběhu let se měnila ne-
jen rozloha zoo, ale i umístění 
vstupu do zahrady. Brána (dříve  
s nápisem „Zum Tiergarten“- 
„K zoologické zahradě“) je ještě 
k vidění na tramvajové zastáv-
ce Botanická zahrada. Lístky se 
prodávaly v dřevěném domku 
Čapí hnízdo. Na konci 70. let se 
postavila nová správní budova  
a pokladna u Labutího jezírka, 
která sloužila až do roku 2015, kdy 
byl otevřen nový vchod v Lidových 
sadech.

HLAVNÍ VSTUPY 
DO ZOO

HISTORIE
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býložravec

denní

savany, řídké lesy

1 mládě 

až 17 let

SUDOKOPYTNÍK

Antilopa koňská
Hippotragus equinus

SAVCI



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?

15

Antilopa koňská je čtvrtá největší 
antilopa na světě. Obývá řídké lesy 
a travnaté oblasti v blízkosti vody 
v celé subsaharské Africe. Své 
jméno získala díky vzhledu připo-
mínajícímu koně (protáhlý obličej, 
vzpřímená hříva).

Rohy mají  
samci i samice.

Při souboji samci klečí  
na předních nohách  
a přetlačují se svými 
ostrými rohy. Mohou  
si způsobit i smrtelná 
zranění .

Antilopy jsou vyhlášené  
svojí bojovností .

Živí se převážně středně vysokou 
trávou. Občas stráví i listí keřů 
a plody. Svými silnými rohy také 
rozhrabává termitiště a žere z nich 
hlínu, která obsahuje sůl.
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převážně býložravec

denní

tropické deštné lesy

1 mládě 

30 let

Gibon bělolící
Hylobates leucogenys 

leucogenys

PRIMÁTSAVCI



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?

17

Jméno gibon se dá přeložit jako 
„chodící po větvích“. Jeho dlou-
hé silné paže mu umožňují velice 
rychlý pohyb z větve na větev. Do-
káže mezi nimi překonat vzdále-
nost až 15 metrů. Gibon bělolící je 
kriticky ohrožený primát, který se  
v současné době vyskytuje pouze 
na několika územích ve Vietnamu 
a v Laosu. 

po
sl

ec

hni si

Charakteristickým  
rysem gibona je jeho 

zpěv. Trvá od 10 minut 
do 2 hodin a lesem 

se může šířit až do 
vzdálenosti 3 km.

Mláďata jsou 
nejprve béžová a po 

jednom roce zčernají . 
Samičky se vybarvují 

zhruba po čtyřech 
letech.

Dospělý samec je černý,  
samice béžová.
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býložravec

denní

hory a horské oblasti

1-2 mláďata 

13 let

Koza šrouborohá
Capra falconeri heptneri

SUDOKOPYTNÍKSAVCI
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1-modrá

2-šedá

3-tmavě šedá/černá

4-tmavě modrá

5-tmavě zelená

6-světle zelená

7-hnědá

Co se skrývá v obrázku?



20

žije v Markhur neboli koza
.

Živí se              , okusováním

tvoří malá                                o 10 kusech. 

a ze

žijí většinou 
samostatně.

Kde v zoo najdu kozu šrouborohou?

Přečtu to?

pokladna

ZooExpo

Je
zí

rk
o



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?

21

Koza šrouborohá obývá horské  
oblasti střední Asie. Mohutné rohy 
tohoto sudokopytníka jsou typické 
pro samce. Mohou být spirálovitě 
stočeny nahoru a dosahovat délky ke  
2 metrům. Samice mají rohy pod-
statně kratší - dorůstají jim do dél-
ky kolem 30 cm.

V době říje dochází 
mezi samci k potyčkám, 
které končí ztrátou 
rovnováhy jednoho  
z rivalů a občas  
i pádem ze strmých 
útesů.
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býložravec

denní

stepi a polopouště

1 mládě 

až 20 let v lidské péči

Kůň Převalského
Equus przewalskii

LICHOKOPYTNÍKSAVCI



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?

23

Kůň Převalského byl pro veřejnost objeven v roce 1879 ruským důstoj-
níkem Nikolajem M. Przewalským, který od kyrgyzských lovců získal 
kůži a lebku divokého koně. Ostatky zvířete po návratu do Ruska předal 
přírodovědci Poljakovovi, který nález vědecky popsal jako nový druh  
a pojmenoval ho po objeviteli.
Od roku 1969 přežíval tento druh pouze v chovech v zoologických za-
hradách. Díky dlouholeté mezinárodní spolupráci zoologických zahrad 
se podařilo poslední druh divokého koně zachránit a opět navrátit zpět 
do jeho domoviny.

Zbýval snad rok, nebo půl
a rod těchto krásných koní 
by byl býval vyhynul.

Z několika těch co zbyli
ale v zoo rozmnožili
zase stovky nových stád
a pár koní do přírody
zas vyběhlo ze zahrad.

Pro koně je typická mohutná klabonosá hlava, 
vztyčená hříva a tmavý pruh na hřbetě, který se 
táhne až ke kořeni ocasu.
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masožravec

denní

moře a pobřeží

1 mládě 

do 20 let v přírodě,  
až 25 let v lidské péči

Lachtan hřivnatý
Otaria byronia

ŠELMYSAVCI



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?

25

Domovinou lachtana hřivnatého jsou vody s písečným pobřežím na jihu 
Jižní Ameriky a na Falklandských ostrovech. Samec dorůstá do velikosti až 
2,5 m a váhy 250 kg. Samice je menší a dosahuje hmotnosti okolo 140 kg.
Hlavní složku potravy tvoří ryby, dále i hlavonožci, korýši nebo tučňáci. 
Ve svém žaludku mají lachtani kameny, které jim pomáhají rozmělňovat 
potravu. K jejich přirozeným nepřátelům patří hlavně žraloci a kosatky.

Lachtani hřivnatí
jinak též zvaní lvouni
ve střední Evropě
většinou neokouní.
Za to je jich mnohem více
kdesi v Jižní Americe.
Chvíli plavou, chvíli leží
na moři a na pobřeží.

poslechni si

Pro mohutnou hřívu  
u samců se jim dříve  
říkalo lvouni .

Lachtana 
rozeznáte od 
tuleně podle ušních 
boltců. Tuleni 
žádné nemají .
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převážně býložravec

denní/noční

tropický les, plantáže

1-2 mláďata 

27 let

Lemur černý
Eulemur macaco macaco

PRIMÁTSAVCI



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?

27

Lemur černý žije pouze na  Madagaskaru a přilehlých ostrovech. Tento 
druh poloopice vytváří smíšené skupiny složené ze 7 až 15 jedinců obou 
pohlaví s převahou samců. Skupinu vede dominantní samice. Uvnitř sku-
piny komunikují lemuři nejrůznějšími zvuky. 
Jako potrava jim slouží ovoce, listy, semena, nektar květů, kůra stromů, 
houby a mnohonožky. Lemur černý je významným opylovačem a šiřite-
lem některých druhů rostlin na Madagaskaru.

Samci jsou černě zbarvení , 
zatímco samice jsou  
rezavohnědé  
s bílým hrudníkem,  
břichem  
a šedou hlavou.
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masožravec

denní/noční

hory, lesnaté oblasti

1-4 mláďata 

15 až 18 let v lidské 
péči

Lev berberský
Panthera leo leo

ŠELMYSAVCI



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?

29

Lev berberský (atlaský) se v minulosti vyskytoval v severní Africe ve stá-
tech Maroko, Alžírsko a Tunisko. V současné době lvi berberští žijí pouze 
v zoologických zahradách a v soukromých chovech. 
Lvi jsou hlavně nočními predátory. Loví ve smečkách, které jsou složeny 
především z mladých lvů a lvic. Po celý lov smečka výborně spolupra-
cuje. Z větších zvířat útočí na mláďata žiraf, hrochů a slonů. Potravou 
mohou být i ptáci, hlodavci a plazi.

po
sl

ec

hni si

U kočkovitých šelem je výrazný  
rozdíl ve vzhledu mezi 

pohlavími pouze u lvů. Samci 
jsou mohutnější a mají hřívu.

Velikostí mezi 
kočkami předstihne 

lva jen tygr 
ussurijský.

Zbarvení hřívy je  
proměnlivé od 

okrové až po zcela 
černou.
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masožravec

denní/noční

stepi, lesy a náhorní 
plošiny

2-3 mláďata

15 až 18 let  
v lidské péči

Levhart čínský
Panthera pardus japonensis

ŠELMYSAVCI



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?

31

U levhartů se často vyskytuje 
černé zbarvení . Nejde však o 

samostatný druh, ale  
o barevnou odchylku.

Odstín, hustota a velikost skvrn se liší 
podle jednotlivých druhů.

Levhart čínský obývá hornaté ob-
lasti s hustými lesy a stepi severní 
Číny. Nejvíce času tráví tato šelma 
na stromě, kde odpočívá a odkud  
i vyhledává potravu. Živí se an-
tilopami, ptáky, hady, rybami  
i hospodářskými zvířaty. Ulovenou 
kořist o váze větší než lovec sám 
dokáže vytáhnout do větví stromu, 
kde ji v bezpečí před ostatními 
predátory spořádá. Kromě člověka 
jsou jeho nepřáteli tygři, smečky 
vlků a psů. Zvíře je velice tiché, 
má vynikající zrak, sluch i čich. 
V současné době je levhart čínský 
jedním z nejohroženějších pod-
druhů.
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masožravec

denní/noční

hory a horské oblasti

2-3 mláďata

15 až 18 let  
v lidské péči

Levhart sněžný
Panthera uncia

ŠELMYSAVCI
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Irbis loví v horských oblastech ovce a kozy (jako je 
například nahur nebo urial),

Najdi pro levharta cestu za kořistí
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SAVCI

Osmisměrka

Pohoří, ve kterém irbis žije, se jmenuje.....................................

ŽELVA, IRBIS, STÁDO, TAKIN, MAKAK, ZEBRA,  
SURIKATA, SKOKAN, OSEL, OREL, ŽIRAFA, NAHUR

Vyškrtej všechna uvedená slova a nalezneš tajenku,  
ale pozor slova  hledej všemi směry.

O A Ž E L V A H

S T Á D O I M Á

E A R B E Z N A

L K K A K A M F

L I N I K A T A

E R L O A J E R

R U K S I B R I

O S R U H A N Ž



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?

35

Levhart sněžný, zvaný také ir-
bis, je obyvatel hor ve střední 
Asii (Čína, Indie, Nepál, Mongol-
sko atd.). Pro svůj život si vybírá 
především horské louky, bezlesé  
a kamenité planiny. Tam loví horské 
ovce, kozy (nahur, urial), hlodavce 
i kuny. Levhart sněžný je zařazen 
do seznamu ohrožených druhů. 
Mezi hlavní příčiny jeho úbytku  
v přírodě patří pytláctví pro kůži  
a pro kosti využívané v tradiční 
asijské medicíně. Levharty loví  
i pastevci, považují je za škodnou, 
která jim zabíjí hospodářská zvířa-
ta.

Hustý a dlouhý ocas mu při odpočinku slouží jako 
šála.
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všežravec

denní

tropické deštné lesy

1 mládě 

až 38 let

Makak lví
Macaca silenus

PRIMÁTSAVCI



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?

37

Makak lví patří mezi nejvzácnější a nejohroženější druhy makaků. Obý-
vá pouze deštné lesy Indie až do nadmořské výšky 1 800 m. Na životě 
ho ohrožuje především drastický úbytek lesního porostu, který je kácen 
kvůli plantážím kávy, eukalyptu a čaje. Makaci byli v minulosti loveni 
pro maso, tradiční medicínu a pro chov v zajetí jako domácí mazlíčci. 

Druhový název si získal tento primát pro svoji 
světle šedou hřívu na hlavě. 
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všežravec

denní

deštné a bažinaté lesy

1 mládě 

20 let

Mangabej  
žlutobřichý
Cercocebus agilis  
chrysogaster

PRIMÁTSAVCI



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?

39

Mangabej žlutobřichý žije pouze v Demokratické republice Kongo, kde 
obývá nížinné deštné lesy u řeky Kongo. Pohybuje se převážně po zemi  
v podrostu, kde hledá potravu. Žije ve smíšených skupinách v počtu  
15 až 35 jedinců. V zoologických zahradách po celém světě žije přibliž-
ně pouhých 30 jedinců  a v Čechách je chová jen Zoo Liberec. 

Věděli jste, že na 
rozdíl od jiných 
primátů dokáží 
svým chrupem 

otevřít  
i tvrdé lusky  

a ovoce?
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mravenci, termiti

denní/noční

tropické lesy, pampy

1 mládě 

až 20 let v lidské péči

Mravenečník
velký
Myrmecophaga tridactyla

SAVCI CHUDOZUBÍ
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Mravenečník velký, též zvaný tří-
prstý, je obyvatelem tropických 
lesů a travnatých krajin Jižní 
Ameriky. Samice rodí po půlroč-
ní březosti jedno mládě. To se 
po narození vyšplhá na matčin 
hřbet, kde se pevně chytí dlouhé 
srsti. Mravenečníci jsou potravní 
specialisté, kteří se živí hmyzem,  
a to mravenci a termity. Pro jejich 
úspěšný lov mají po těle vyvinuto 
několik přizpůsobení, například 
výborný čich a dlouhý jazyk. Ja-
zykem při sběru potravy rychle 
kmitají a na lepkavé sliny se mra-
venci a termiti přichytí. Silné drá-
py slouží k rozrývání nalezeného 
hmyzího hnízda. 

Víte, jak to vypadá,
když vyleze mravenenčník
vlastní mámě na záda?
Zaboří své malé prsty
do dlouhé a pevné srsti.

Honem, honem, to je spěch
jen ať už je na zádech!
Ani v trávě ani v lese
už ho máma nesetřese.

Mravenečník nikdy nevyžere celé hnízdo termitů 
naráz, ale během dne si jich obejde několik.
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býložravec

noční

vlhké lesy poblíž vod

1-2 mláďata

15 let

Muntžak  
chocholatý
Elaphodus cephalophus  
michianus

SUDOKOPYTNÍKSAVCI
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Muntžak chocholatý je malý druh jelena charakteristický svou chochol-
kou tmavé srsti na temeni hlavy. Pro samce jsou typické šavlovité zuby, 
které mohou být dlouhé až 3 cm. Vyskytuje se především v oblasti střed-
ní Číny (4 500 m n. m.), ale několik jedinců bylo spatřeno i v Afghánis-
tánu. Přednost dává lesům poblíž čistých vod. V lese se pohybuje uvnitř 
svého teritoria a po pachově vyznačených cestách. Uvádí se, že na světě 
v současné době žije 300 000 až 500 000 jedinců.

Jedná se o plaché 
zvíře, které upřed-
nostňuje místa  
s dobrým úkrytem. 
Snadno se vyleká  
a při vyděšení ze 
sebe vydává štěkot.
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býložravec

denní

hory, horské louky

1-2 mláďata 

až 20 let v lidské péči

Nahur modrý
Pseudois nayaur

SUDOKOPYTNÍKSAVCI
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Ovce modrá, bharal a tibetský na-
hur jsou další pojmenování pro na-
hura modrého. České jméno „ovce 
modrá“ je však poněkud matoucí, 
neboť geneticky mají nahurové 
blíže ke kozám. „Modrá“ barva  
v pojmenování nahurů se odvozuje 
od šedého nádechu husté srsti. Na-
hur obývá horské louky Himálaje 
a čínského S’chuanu v nadmořské 
výšce 2 500 až 6 000 m. Rozšířen 
je dále v Bhútánu a v severní části 
Indie, Myanmaru a Pákistánu.

Nahurové samci, páni
mají rohy na trkání.
Samice má trochu kratší
podle všeho jí to stačí.

Rohy vyrůstají u obou pohlaví.  
U samce rostou vzhůru, pak se za-
táčejí a dorůstají délky až 80 cm. 
Samice má rohy kratší a ostřejší, 
dlouhé do 20 cm.

Nahurové bývali kdysi velmi počet-
ní. Následkem nadměrného lovu 
ze strany místních skupin obyvatel 
však jejich stavy poklesly a lov byl 
oficiálně zakázán. 

Věděli jste, 
že nahur po 
spatření nepřítele 
znehybní? Je to 
proto, že hory 
poskytují málo 
přirozených 
úkrytů.
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býložravec

denní

kamenité polopouště

1 mládě 

v přírodě15 až 20 let, 
až 40 let v lidské péči

Osel somálský
Equus africanus somaliensis

LICHOKOPYTNÍKSAVCI
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Ve volné přírodě přežívá asi  
500 posledních oslů somálských. 

Typickým znakem oslů  
somálských jsou 
pruhované „podkolenky“.

I když nikde voda není,
osel klape po kamení
tvrzenými kopyty.

Dlouhá je pouť za potravou
za suchou a tuhou trávou.
Život je holt složitý.

Patří k nejohroženějším druhům  
velkých savců a zároveň je to nej-
ohroženější koňovitý lichokopyt-
ník na světě. V lidské péči žije 
kolem 230 zvířat, ve volné přírodě 
odhadem 500 posledních jedin-
ců. Osel somálský se vyznačuje 
schopností přežít v extrémních 
podmínkách skalnatých terénů  
s tuhou trávou, která tvoří hlav-
ní složku jeho potravy. Dokáže 
vydržet i mnoho dní bez příjmu 
tekutin. Velmi tvrdá kopyta mu 
umožňují pohybovat se po vyschlé  
a kamenité zemi. Před úplným vy-
hubením ho může zachránit chov  
v zoologických zahradách.
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všežravec

noční

bambusové porosty  
horských lesů

1-4 mláďata

8 až 10 let v přírodě,  
až 14 let v lidské péči

Panda červená
Ailurus fulgens

ŠELMYSAVCI
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Vystřihni si masku
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SAVCI
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Panda červená se také nazývá panda malá a vyskytuje se v Nepá-
lu, Indii, Bhútánu, Myanmaru a v jihozápadní Číně. Přestože není 
pandě velké nijak blízce příbuzná, mají podobný způsob života  
a ohrožují je podobná nebezpečí – ztráta přirozeného prostředí a také 
lov pro kožešinu. Podobně jako panda velká má zvláštní „palec“, což je 
výrůstek zápěstní kosti, jehož pomocí si přitáhne větev bambusu a oku-
suje jeho listy. Dále se živí kořínky, ovocnými plody, trávou nebo hmy-
zem a menšími obratlovci. Za potravou se vydává při soumraku a v noci.

Své teritorium si  
pandy značí močí ,  
trusem a výměšky  
z análních žláz. 

Panda červená je většinou 
tichá, mezi jedny z mála zvuků 
patří pískání při vzájemné 
komunikaci .
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všežravec

denní

stepi, savany, skalnaté 
pouště, horská údolí

1 mládě

až 40 let v lidské péči

Pavián  
pláštíkový
Papio hamadryas

PRIMÁTSAVCI
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Paviáni pláštíkoví obývají skalnaté 
hory Etiopie, Súdánu a Arabské-
ho poloostrova. Žijí v tlupě, kte-
rá může mít i přes 100 členů, kde 
vládne neomezeně vůdčí samec. 
Má takovou autoritu, že může 
pouhým pohledem, gestem či hla-
sovým projevem ukončit rvačku 

po
sl

ec

hni si

Paviáni ujdou za potravou  
i 10 km během dne.

Paviáni, paviáni
snědí všecko, co je k mání.
Nejsou nijak vybíraví
někdy stačí trocha trávy 
jindy slimák, nebo šnek.
Kdo by to byl do nich řek.

podřízených samců. Každý jedi-
nec má v tlupě své přesné zařaze-
ní a pokud některý člen překročí 
meze, je samcem potrestán. Tlupa 
se skládá z několika skupin, které 
se pak dále dělí do klanů a uvnitř 
těchto klanů do menších harémů.
Samci jsou mohutnější, mohou být 
i dvakrát těžší než samice (21 kg)  
a jejich tělo je ozdobeno stříbři-
tou hřívou.

Ve starém Egyptě byli považováni 
za posvátná zvířata. Často byli ná-
mětem maleb a po jejich smrti je 
i balzamovali. 
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býložravec

denní/noční

lesy, traviny

1 mládě 

až 18 let v lidské péči

Sambar skvrnitý
Rusa alfredi

SUDOKOPYTNÍKSAVCI
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Jedná se o malého jelena s hustou hnědou srstí s bílými skvrnami. Žije 
jen na Filipínách, kde obývá lesnaté oblasti od úrovně moře až do výšek 
kolem 2 000 m n. m. Skupiny většinou čítají do tří jedinců, samci ale 
mohou žít i samotářsky. Živí se především výhonky trávy, mladými listy 
a pupeny stromů. Hlavním důvodem malého výskytu sambara skvrnitého 
je kácení lesů za účelem zakládání nových zemědělských políček. 

Sambar skvrnitý je 
endemitem filipínských 
Visajanských ostrovů, tzn. 
nežije nikde jinde na světě. 
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býložravec

denní

tropický deštný les, 
travnatá území

1 mládě 

do 60 let v přírodě,  
86 let rekord v chovu  
v lidské péči

Slon indický
Elephas maximus

CHOBOTNATCISAVCI



57

RG

G

E

E

É

É

Ů Y S

S
H

L

S

Q

D

D

J

J

J

J

I

I

O

P

O

T

D H
PM

M

M

Á

Á

K KV U Š

N

Í

Sloni indičtí ukrývají jméno slona, který dorazil 
do zoo v roce 1967. Najdi všechny siluety slona 
indického a vepiš písmenka do tajenky.
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Sloní maňásek 
- vystřihni kolečko se slonem a ostrými nůžkami vystřihni kolečko v hla-
vě slona. Pro větší pevnost podlep kartonem. Otvorem prostrč prst jako 
chobot. Lidské prsty, narozdíl od sloního chobotu, mají v sobě kosti, 
takže tento chobot nedosáhne ani zdaleka takové ohebnosti  jako ten 
sloní :)
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Slon indický může mít délku těla 5,5 až 6,5 metru a váží 2 až 5 tun. 
Má silný dlouhý chobot s jedním prstíkem, který slouží k uchopování 
předmětů. Na zadních končetinách má čtyři a na předních pět kopý-
tek. Barva kůže je šedá, řídce porostlá štětinami. Na rozdíl od slona 
afrického má vysoké čelo s dvěma čelními hrboly, menší uši a nejvyšším 
místem na zvířeti je vrcholek hlavy (u afrického druhu jsou to naopak 
ramena). Slon indický může mít menší nebo dokonce žádné kly, a to jak  
u samic, tak i u samců. 
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Denně spořádají v 
přírodě přibližně 150 kg 
potravy a nejméně  
70 až 90 litrů vody. 
Živí se rostlinnou 
potravou po celý den. 
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všežravec

denní

tropické deštné lesy, 
savany

1-2 mláďata

40 až 50 v přírodě,
až 60 let v lidské péči

Šimpanz
Pan troglodytes

PRIMÁTSAVCI
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pavián pláštíkový pavián pláštíkový

tamarín pinčí tamarín pinčí

lemur černý lemur černý

šimpanz šimpanz
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Šimpanzi žijí v tropických deštných lesích a lesnatých savanách rovníko-
vé Afriky. Mají spoustu znaků společných s člověkem. Například postave-
ní palce, které slouží k lepšímu uchopování. Jsou to všežravci a během 
dne stráví mnoho hodin pojídáním potravy, zvláště ovoce a listů, ale 
také květů a semen. Skupiny šimpanzů rovněž pořádají hony na opice, 
ptáky a malé antilopy. 
Ve volné přírodě jsou ohroženi vyhubením, a to zejména kvůli ztrátě ži-
votního prostředí způsobeného kácením deštných lesů. Dále je ohrožuje 
také pytláctví pro maso a nezákonný odchyt mláďat. 

po
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Jako jedno z mála 
zvířat si dokáže 
vyrábět jednoduché 
nástroje k získávání 
potravy a k ochraně 
skupiny. 
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býložravec

denní

horské oblasti

1-2 mláďata 

až 16 let

Takin čínský
Budorcas taxicolor bedfordi

SUDOKOPYTNÍKSAVCI
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Takin obývá horské oblasti Himálaje, Indie a západní Číny v nad-
mořských výškách 2 000 až 4 500 m. Žije v jehličnatých lesních  
a hustých porostech zakrslých bambusů a rododendronů. Kvůli odlesňo-
vání a pytlačení pro vysoce ceněné maso byl v minulosti téměř vyhuben. 
Výrazným znakem takina čínského je jeho „zlatá“, hustá, dlouhá srst  
a mohutné zatočené rohy, dlouhé až 64 cm. Nohy jsou krátké a zavalité 
s širokými kopyty uzpůsobenými k pohybu v hustě zarostlém terénu.
Mimo čínské zoo je tento druh chován pouze ve dvou japonských  
a v několika evropských zoo. Všichni takini žijící v evropských zemích 
jsou majetkem liberecké zoologické zahrady.

Pokud takin vycítí 
nebezpečí , ulehne  
do bambusového  
porostu.

po
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Jejich hlavními predátory jsou medvědi a vlci .
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býložravec

denní/noční

tropické deštné lesy

1 mládě 

až 39 let v lidské péči

Tapír  
jihoamerický
Tapirus terrestris

LICHOKOPYTNÍKSAVCI
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Tapír jihoamerický obývá nížinné tropické lesy Jižní Ameriky. Dává před-
nost nížinám a bažinatým lesům poblíž vodních toků, kam se v případě 
nebezpečí může ukrýt. Tapíři jsou samotářská zvířata. Samice rodí jed-
no mládě, které má tmavě hnědou srst s bílými skvrnami a pruhy. Mlá-
dě zůstává se samicí další rok, než se osamostatní. Stejně jako ostatní 
lichokopytníci jsou tapíři býložravci. Na pastvu vychází v noci, kdy vy-
hledávají rostlinnou potravu, jako je listí ze stromů a keřů, různé plody, 
popřípadě i vodní rostliny.

I přes svůj mohutný 
vzhled je dobrý plavec, 
který se dokáže  
potápět.

Krátká, štětinatá 
hříva mu poskytuje 
částečnou ochranu 
před kousnutím  
jaguára.
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býložravec

denní

hory

1-2 mláďata 

10 let

Urial bucharský
Ovis orientalis bocharensis

SUDOKOPYTNÍKSAVCI
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U uriala bucharského je vyvinu-
ta pohlavní dvojtvárnost, kdy na 
první pohled poznáte rozdíl mezi 
dospělým samcem a samicí. Sam-
ci mají tmavou hřívu a impozantní 
zatočené rohy, které dosahují až 
metrové délky.
Urial bucharský (poddruh ovce 
kruhorohé) se ve volné přírodě vy-
skytuje v Tádžikistánu, Turkmeni-
stánu a Uzbekistánu. Jejich počty 

Nedaleko lidských stanů
v Íránu a v Pákistánu, 
někdy ještě výš a dál,
běhá ovce urial.

Místní lidé hladoví
občas jednu uloví,
tak už jich je jenom pár
krásných, vzácných urial.

jsou ale nestálé. Na konci 80. let 
se odhadovalo, že ve volné přírodě 
přežívá jen asi 1 000 zvířat. Popula-
ce přitom stále klesá a v některých 
oblastech jsou počty urialů velmi 
nízké. V současné době se velikost 
populace odhaduje na pouhých 
250 jedinců a urial bucharský tak 
patří mezi nejvíce ohrožené velké 
savce na naší planetě.

Urial bucharský patří 
mezi nejvíce ohrožené 
velké savce na naši 
planetě.
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býložravec

denní

pouště a stepi

1 mládě  

30 až 40 let, 
až 50 let v lidské péči  

Velbloud  

dvouhrbý – domácí
Camelus bactrianus

SUDOKOPYTNÍKSAVCI
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Velbloudi jsou dobře přizpůsobeni 
životu v suchém a teplém prostře-
dí střední Asie. Ve svých hrbech 
shromažďují zásoby tuku na horší 
časy. Při dostatku zelené potra-
vy a vlhkého vzduchu vydrží bez 
vody 40 až 45 dní. Když je vel-
bloud žíznivý, dokáže vypít až 110 
litrů vody během 10 minut. Talí-
řovitá chodidla s nášlapnými mo-

zoly znemožňují boření do písku  
a chrání je před zraněním na ka-
menité půdě. Tlamu a nozdry 
dokáží velbloudi uzavřít, takže 
během písečné bouře se do nich 
nedostane písek. Dokáží i zamezit 
ztrátám tělních tekutin. Zvýší svou 
tělesnou teplotu (až o 7 stupňů 
Celsia), takže se nepotí.  

Při chůzi zvedá velbloud 
současně nohy na téže 

straně těla, tzn. je  
mimochodníkem.

Dvouhrbému 
velbloudu 

se také říká drabař.
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býložravec

denní

savany, řídké lesy

1 mládě 

20 let v přírodě,
až 25 let v lidské péči  

Zebra bezhřívá
Equus quagga borensis

SAVCI LICHOKOPYTNÍK
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zebra Burchelova zebra Burchelova

zebra Hartmannové

zebra Grevyho

zebra bezhřívá zebra bezhřívá

zebra Hartmannové

zebra Grevyho
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Tato zebra své jméno získala díky hřívě, která u dospělých zvířat může 
úplně vymizet. Barvu těla má zebra od okrové až po špinavě bílou,  
s širokými černými pruhy. Pruhování směřuje až ke kopytům.
Žije na savanách i v křovinatých oblastech východní Afriky, zejména  
v Keni, Ugandě a Súdánu, a to do nadmořské výšky 4 500 m. V roce 
1918 se předpokládalo, že je tento poddruh zebry stepní v přírodě zcela 
vyhuben. Nové výzkumy však potvrdily opak. I přesto se jedná o velmi 
ohroženou zebru, jejíž počty ve volné přírodě rychle klesají.

Hříva mizí až u dospělých zvířat 
- ve třech letech věku zvířete.

Kopyto je 
vlastně nehet 
prostředníčku - 
evolucí dokonale 
přizpůsobený  
k běhání .
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býložravec

denní

savany, travnaté oblasti

1 mládě 

až 25 let v přírodě,  
i přes 30 let v lidské péči 
(rekord v dožití je 40 let)

Žirafa Rothschildova
Giraffa camelopardalis  

rothschildi

SAVCI SUDOKOPYTNÍK
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Žirafa žije v Africe a je nejvyšším suchozemským savcem na světě. Na 
poměrně malé hlavě má krátké výrůstky pokryté srstí, které se nazývají 
osikony. Žirafy patří mezi zvířata s nejkratší dobou spánku, spí několi-
krát denně, ale jen na pár minut. Většinou odpočívají ve stoje, někdy 
si lehají a krk ohnou dozadu. Více než dvanáct hodin denně tráví žirafy 
přijímáním potravy. I přes svou velikost těla žerou poměrně málo. Za 
den spotřebují 60 až 70 kg čerstvých rostlin. Jazyk žiraf má šedomodrou 
barvu a je dlouhý až 45 cm.  

Při pití musí 
žirafa široce 
roztáhnout 
přední nohy.
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SAVCI

všežravec

denní

otevřené lesy  
s travinným podrostem

2-3 mláďata 

až 25 let v lidské péči

Majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi

PTÁCI PĚVCI



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?
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Majna Rothschildova žije ve volné přírodě pouze na ostrově Bali v Indo-
nésii a patří mezi nejvzácnější a nejohroženější pěvce na světě. Majna 
je v přírodě kriticky ohrožena vyhubením kvůli ztrátě přirozeného pro-
středí a nelegálnímu lovu pro chov v klecích jako domácí mazlíček.

V 90. letech byla  
v důsledku nadměrného 
lovu ve volné přírodě 
úplně vyhubena. Díky 
chovu v zoologických 
zahradách a 
soukromým chovům 
se naštěstí podařilo 
majny do volné přírody 
na Bali zpátky 
navrátit.



82

SAVCI

všežravec

denní

primární deštné lesy

4-7 mláďat 

až 15 let v lidské péči

Bažant Edwardsův
Lophura edwardsi

PTÁCI HRABAVÍ



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?
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Tento druh bažanta byl pojme-
nován podle německého ornito-
loga Alphonse Milne-Edwardse, 
který ho objevil v přírodě v roce 
1896. Bažant Edwardsův žil pou-
ze ve Vietnamu, kde se vysky-
toval ve vlhkých horských lesích 
do nadmořské výšky 600 m. Ve 
volné přírodě je však pravděpo-
dobně vyhuben. Naposledy byl 
spatřen v roce 2000. Na světě 
přežívá pouze díky chovu v lid-
ské péči v zoologických zahradách  
a u soukromých chovatelů. 

Nohy má uzpůsobené  
k vyhrabávání potravy.

Samec je zbarven do tmavě 
modra a typická je pro něj  
i bílá chocholka na hlavě.  
Samice je hnědá.

Edwardsovi bažanti
dnes už skoro nežijí
v lesích v jižní Asii.

Jejich tátu, jejich mámu
lidé ještě před pár lety
vídávali ve Vietnamu.
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SAVCI

masožravec 

denní

otevřená krajina  
a nížinné lesy

2-3 mláďata 

30 až 40 let v přírodě
i přes 50 let v lidské péči

Orel královský
Aquila heliaca

PTÁCI DRAVCI



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?

85

Orel královský obývá otevřené krajiny s osamocenými stromy, a to od 
střední Evropy po Mongolsko. V říjnu migruje za teplem, v březnu se 
vrací. U nás poprvé zahnízdil v roce 1998 na Břeclavsku. Od té doby  
u nás vzácní orli hnízdí pravidelně a jejich počty pomalu narůstají.
Živí se obratlovci, a to malými až středně velkými savci a ptáky. Ptáci 
však tvoří pouze malou část jejich jídelníčku.

Pro svou 
majestátnost si orel 
vysloužil přídomek 
„královský“, ve 
většině cizích jazycích 
dokonce povýšený na 
„císařský“.
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SAVCI

masožravec

denní

pobřeží, zalesněná  

krajina poblíž řek

1-3 mláďata

asi 25 let v přírodě

Orel východní
Haliaeetus pelagicus

PTÁCI DRAVCI



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?
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Orel východní (kamčatský) obývá východní pobřeží Ruska, na zimu se 
stěhuje na sever Japonska, Koreje a Číny. Dává přednost otevřené za-
lesněné krajině v blízkosti vod nebo skalním útesům nad mořem. Živí se 
výhradně rybami, které loví na otevřeném moři nebo v řekách.

po
sl

ec

hni si

Bílý ocas, „kalhoty“ a ramena 
křídel, to jsou hlavní znaky 
orla východního.
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SAVCI

masožravec

denní

hory se skalnatým  
terénem

1-2 mláďata 

21 let v přírodě,  
až 45 let v lidské péči

Orlosup bradatý
Gypaetus barbatus aureus

PTÁCI DRAVCI



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?

89

Orlosup bradatý se vyskytuje už jen na několika horských místech Ev-
ropy, Střední Asie a Afriky. Orlosup obývá nadmořské výšky do 4 000 m  
(v Himálaji i výše), v zimních měsících sestupuje do nižších oblastí (500 
až 800 m). V minulosti byl tento impozantní dravec právě v Alpách člo-
věkem vyhuben. Od 80. let 20. století probíhá projekt návratu orlosupů 
bradatých do Alp, do kterého je zapojeno přes 35 evropských zoologic-
kých zahrad. Mezi nimi je i Zoo Liberec. 

Svůj druhový název získal 
dravec díky černému vousu na 

hlavě.

Oranžové zbarvení 
hrudníku a břicha 

je způsobeno 
třením o vápenaté 

skály s oxidem 
železitým.
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SAVCI

masožravec

denní

mokřady se slanou  
i sladkou vodou

2-4 mláďata

30 až 40 v lidské péči

Pelikán skvrnozobý
Pelecanus philippensis

PTÁCI VESLONOZÍ



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?
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Pelikán skvrnozobý žije na území jižní a jihovýchodní Asie, kde se vy-
skytuje v mělkých i hlubokých mokřadech se slanou i sladkou vodou. 
Typickým znakem pro pelikána jsou skvrny po celé délce zobáku a zbar-
vení peří v různých odstínech šedi. Patří mezi menší druhy pelikánů  
s hmotností do 5 kg. Samice bývají o trochu menší.  

po
sl

ec

hni si

Pelikáni žijí a hnízdí  
v koloniích, často složených  
i z dalších druhů vodních 
ptáků, jako jsou například 
volavky a kormoráni .
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SAVCI

masožravec

denní

moře a jeho pobřeží

1-2 mláďata 

15 až 20 let v přírodě,  
30 let v lidské péči

Tučňák Humboldtův
Spheniscus humboldti

PTÁCI TUČŇÁCI
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Najdi a spočítej všechny tučňáky

Rešení najdeš na další straně
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SAVCI

16 :)



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?
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Tučňák Humboldtův je dnes jedním 
z nejohroženějších druhů tučňáků. 
Hnízdí pouze na západním pobřeží 
Jižní Ameriky, na skalách a úte-
sech v Peru a v Chile. Tam obývá 
na ryby bohatý Humboldtův proud. 
Patří k nejteplomilnějším tuč-
ňákům, a to je také důvod, proč  
v liberecké zoo přečkává zimu 
mimo svůj venkovní bazén.

Dospělé ptáky poznáte podle bílého 
proužku na hlavě a černého 

podkovovitého pruhu na hrudi .
Tučňáci nejsou schopni létat. 

Křídla tučňáků se změnila  
v elastické ploutve, které jim 

umožní dokonalý pohyb ve vodě.

Jejich nohy jsou 
sice opatřeny 

plovacími blánami, 
ale při plavání 

jimi jen udržují 
potřebný směr.

po
sl

ec

hni si
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SAVCI

masožravec

noční

lesy a skalnaté oblasti

2-4 mláďata

okolo 20 let v přírodě,  
až 60 let v lidské péči

Výr velký  

západosibiřský 
Bubo bubo sibiricus

PTÁCI SOVY



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?
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Ve volné přírodě se tento poddruh 
výra velkého vyskytuje v lesnatých 
a skalnatých oblastech Evropy  
a Asie.
Samice váží až 4,2 kilogramů, 
samci mohou být i o půlku lehčí. 
Aktivní je především za soumraku 
a v noci, kdy vylétá na lov malých 
až středně velkých savců a ptáků. 
Občas uloví i obojživelníky, plazy, 
ryby a hmyz.

Výr velký 
západosibiřský je se 
svojí délkou těla přes  
70 cm a s rozpětím 
křídel kolem 170 - 188 cm 
patrně největší sovou 
světa.
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SAVCI

všežravec

denní

tropické deštné lesy

4-7 mláďat

až 50 let v lidské péči

Zoborožec vrásčitý
Aceros corrugatus

PTÁCI SROSTLOPRSTÍ



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?
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Pro zoborožce 
vrásčitého je  

charakteristický 
velký zobák,  

převážně černé 
opeření , bílý ocas 
a modré kroužky 

kolem očí .

Zoborožec vrásčitý žije v dešt-
ných lesích jihovýchodní Asie.  
V přírodě vytváří páry či men-
ší hejna obvykle do 30 jedinců 
(na Borneu pozorováno hejno  
o 70 zoborožcích). Samice snáší 
vejce, na kterých sedí zazděná  
v dutinách stromů, aby tak líhnou-
cí se mláďata ochránila před pre-
dátory. 
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Želvy patří mezi plazy - i když se neplazí, protože mají nohy. Plazi 
stejně jako savci a ptáci dýchají ................... 
Zakroužkuj všechny plazy a z písmen poskládej tajenku.

p h l

ík

d

a
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m i
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SAVCI

všežravec

denní/noční

polopoušť, step

13-31 mláďat  
ve snůšce

až 150 let

Želva ostruhatá
Centrochelys sulcata

PLAZI ŽELVY



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?
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Tato největší pevninská želva obývá suché stepi a polopouště na okra-
ji Sahary. Den tráví většinou schovaná v úkrytu ve skalních štěrbinách 
nebo norách, které si sama vyhrabává. Na zadních končetinách jí vyrůs-
tají tzv. ostruhy, rohovinové výrůstky, podle kterých získala želva své 
druhové jméno. Ostruhy jí umožňují vyhrabávat nory.

Želvy shání potravu ráno nebo večer. V období dešťů, které připadá 
na červenec a srpen, jsou aktivní i přes den. Na podzim si hloubí nory, 
rozmnožují se a požírají velké množství suché vegetace. Přes zimu pak 
upadají do období snížené aktivity.

V Senegalu je želva ostruhatá nazývána „ngom“  
a místní lidé věří , že jim želva umístěná do zahrady 

přinese štěstí a plodnost.
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SAVCI

převážně býložravec

noční

tropické lesy

1-2 mláďata

15 až 25 let  
v lidské péči

Scink šalamounský
Corucia zebrata

PLAZI ŠUPINATÍ



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?
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Scink tráví většinu života v korunách stromů v nížinných tropických 
lesích Šalamounových ostrovů. Díky dlouhým prstům, silným drápům  
a dlouhému chápavému ocasu může obratně šplhat po kmenech a vět-
vích. Život v korunách stromů a noční aktivita z něj činí záhadné stvoře-
ní, o jehož chování se v přírodě příliš mnoho neví. 

Scinkové šalamounští žijí v rodinách tvořených kromě rodičovského páru 
a jeho mláďat i dalšími příbuznými jedinci. Samice rodí po 6 až 8 měsí-
cích obvykle jedno, výjimečně dvě mláďata. Ta dospívají velmi pomalu. 

Scink šalamounský je endemitem 
Šalamounových ostrovů v Tichém 
oceánu. Na každém ostrově se 
mezi sebou zvířata liší vzhledem 
(např. barvou nebo velikostí).
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SAVCI

masožravec

denní

tropický deštný les

až 3 mláďata  
ve snůšce

15 až 20 let  
v lidské péči

Varan modrý
Varanus macraei

PLAZI ŠUPINATÍ



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?
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Varan modrý žije pouze na ostrově Batanta v Indonésii, kde obývá stro-
mové patro deštného lesa. 
Zhruba dvě třetiny štíhlého těla tvoří ocas, který varanovi umožňuje 
pohyb na větvích a kmenech stromů.
O biologii a chování tohoto ještěra se mnoho neví, jelikož byl objeven 
poměrně nedávno, a to německými vědci v roce 2001. Jeho nejbližším 
žijícím příbuzným je varan smaragdový (Varanus prasinus). 

 

Základní zbarvení 
varana je černé s 
modrými šupinami, 
tlama a břicho jsou 
téměř bílé.
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obojživelníci
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Doplň čísla jak se vyvýjí žába
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SAVCI

býložravec

denní

tropické deštné lesy

1 mládě 

? let

hmyz, plži

noční

tropické lesy

až 1500 vajíček  
ve snůšce

až 10 let v lidské péči

Parosnička srdíčková
Dyscophus guineti

OBOJŽIVELNÍCI ŽÁBY



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?
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Parosnička srdíčková je obyvatelem deštných a bažinatých lesů Mada-
gaskaru, a to do nadmořské výšky 200 metrů. Většinu dne tráví zahra-
baná v podrostu.

Parosnička srdíčková je zavalitá žába s širokou hlavou a oranžovočerve-
ným zbarvením. Typický je pro ni černý pruh, který se táhne od očí po 
boku až k zadním nohám. Parosničky patří k několika málo druhům žab, 
které mají ústa opatřena zuby. Samečci jsou menší než samičky, mají 
rezonanční měchýřek a zduřeniny na vnitřní straně předních nohou.

Když se cítí ohrožena, 
postaví se na všechny 

čtyři končetiny, 
nafoukne se

a zastraší svého 
protivníka výstražným 

zbarvením. 

Může vylučovat mírně 
jedovatý kožní sekret 
a vystřikovat ho do 
vzdálenosti několika 

centimetrů.



112

SAVCI

hmyz, plži

denní

deštný les

až 10-20 vajíček
ve snůžce

až 15 let v lidské péči

Pralesnička strašná
Phyllobates terribilis

OBOJŽIVELNÍCI ŽÁBY



Co žere? Líbí se mi?Kdy je vzhůru?
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Pralesnička strašná získala svůj druhový název díky silně jedovatému 
kožnímu sekretu, který obsahuje alkaloid batrachotoxin. Ten patří mezi 
nejprudší známé jedy. Neexistuje proti němu žádná účinná protilátka. 
Žába dokáže vytvořit takové množství toxinu, které by usmrtilo 8 až 10 
lidí. Jed získává z potravy, kterou tvoří hmyz (mravenci) a další členov-
ci. Stejně jako ostatní šípové žáby je i pralesnička strašná neškodná, 
pokud je chována stranou zdrojů své přirozené potravy.

Pralesnička strašná 
upozorňuje na svoji 

nebezpečnost výstraž-
ným zbarvením. Vytváří 
několik barevných forem 
od žluté, kovově zelené 

až po oranžovou.

Její kožní jed je dodnes 
využíván indiány na 

napouštění hrotů šípů 
do foukaček. Proto jí také 

říkají šípová žába.
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zahraniční projekty
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My ze Zoo Liberec zakládáme 
takzvané korálové školky, ve 

kterých korály množíme.  
Z rozmnožených korálů pak 

vytváříme nové korálové 
útesy.

ZÁCHRANÁŘSKÉ PROJEKTY VE SVĚTĚ

Korálová školka
Indonésie

Ochrana mořského ekosystému

Korálové útesy 
jsou domovem medůz, 

rejnoků, žraloků, krevet, 
krabů, mořských želv  

a tisíců ryb, které jsou 
zdrojem potravy milionů 

lidí na celém světě.

Náš ostrov Balai  
je bohužel plný plastových  

odpadků, které zaplavují naše řeky  
a moře a nacházíme je pak v žaludcích 

ryb, želv i ptáků. Ostrov se proto 
snažíme pravidelně  
od všudypřítomných 

 odpadků uklízet.

Korálů na naší  
planetě každým  

dnem ubývá.
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ZÁCHRANÁŘSKÉ PROJEKTY VE SVĚTĚ

Kukang
Indonésie
Ochrana outloně váhavého

Pytláci a prodejci často 
outloňům vytrhávají 

zuby, aby nemohli své 
nové majitele pokousat. 

Outloni pak často umírají.

Naši sousedé obvykle 
outloně odchytávají z volné 
přírody a prodávají je dalším 

domorodcům jako domácí 
mazlíčky.

Kukang je náš domorodý 
název pro outloně 

váhavého.

Outloni patří 
 do lesa 

 a ne do klece!

Tato noční poloopice  
s jedovou žlázou patří 
mezi nejohroženější 
primáty na světě.
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ZÁCHRANÁŘSKÉ PROJEKTY VE SVĚTĚ

Repatriace
Alpy

Návrat orlosupa bradatého  
do přírody

V minulosti člověk tohoto 
velkého dravce v Alpách 

úplně vyhubil. Naštěstí díky 
jeho chovu v zoologických 
zahradách se nám ho daří 
do přírody pomalu zase 

navracet. Odborně se tomu 
říká REPATRIOVAT.

Tato dvě tříměsíční 
mláďata orlosupů 

vylíhnutá v zoo neseme 
do připraveného hnízda, 
které je nahoře v horách 

v strmých skalních 
stěnách.

Celý jeden měsíc sem  
budeme malým orlosupům nosit 
potřebnou potravu, kterou by 
mláděti za běžných okolností 
přinášeli rodiče. Poté začnou 

mláďata pomalu létat a budou 
schopna si veškerou potravu 

obstarat sama.

Až se osamostatní, my 
je budeme už jen  

z dálky tiše pozorovat 
a přát jim mnoho 
štěstí do života ve 

volné přírodě.
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HISTORIEZÁCHRANÁŘSKÉ PROJEKTY VE SVĚTĚ

Save-elephants
Afrika
Ochrana slonů

Napříč Afrikou  
umírá pod palbou  
pytláků 100 slonů  

každý den. Naprostá většina  
z nich přichází o život  

kvůli svým klům,  
tzv. slonovině.

Cvičíme psy, kteří umí  
v přístavech, na letištích nebo 

na cestě vedoucí  
z pralesa vyčenichat slonovinu, 

upytlačená zvířata  
i náboje do pušek.

Tento včelí úl jsem postavil  
s pomocí českých ochranářů. Úl 
chrání moje zemědělské políčko 
před slony, kteří mi na něm často 
spásají úrodu. Sloni se včel bojí,  

a tak se raději polím vyhnou. 
Já potom nemusím slony vyhánět 

nebo jim ubližovat.
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ZÁCHRANÁŘSKÉ PROJEKTY VE SVĚTĚ

Talarak
Filipíny

Ochrana zvířat a přírody

V našem záchranném centru 
Talarak chováme mnoho 

ohrožených druhů z Filipín – 
zoborožce, výry, sambary  

i prasata visajánská.  
V budoucnu bychom je 

rádi navrátili zpět do volné 
přírody.

Na ostrově Negros sázíme 
stromy, abychom vytvořili 
nový les a mohli ohrožená 

zvířata ze záchranného 
centra vypustit zpět do 

volné přírody.

Zvířata ve volné 
 přírodě tu téměř 

nepotkáte. Většina 
pralesa byla na našem 

filipínském ostrově 
Negros vykácena kvůli 

zemědělství. Všude jsou 
jen pole s cukrovou 

třtinou.
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HISTORIEZÁCHRANÁŘSKÉ PROJEKTY VE SVĚTĚ

Ztichlý les
jihovýchodní Asie
Ochrana zpěvných ptáků

 Díky zoologickým zahradám  
v Evropě stavíme v Indonésii 
nová záchranná centra, kde 

zabavené ptáky z černých trhů 
léčíme a vypouštíme pak zpět do 

do volné přírody.

Pěvci končí v malých 
klíckách na černých trzích, 

kde se prodávají jako 
domácí mazlíčci.

Každý den pytláci loví  
v pralesích Indonésie ohromné 

množství zpěvných ptáků a naše 
lesy utichají! 
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Foto: Theo Pagel  

Ztichlý les – Krize pěvců 
v jihovýchodní Asii

Každým dnem mizí z lesů jihovýchodní Asie obrovské množství ptáků. 
Stovky druhů a miliony ptačích jedinců se stávají předmětem obchodu. 
Indonéské lesy tak pomalu utichají.   

Přírodní rozmanitost
Velké Sundy jsou jednou z biologicky 
nejrozmanitějších oblastí světa. Mimo 
jiné zde nalezneme více než 850 
ptačích druhů. Většina z nich je ale 
ohrožena z důvodu nadměrného lovu 
a ztráty přirozeného prostředí. 

Business
Kultura chování ptáků a pořádaní 
pěveckých soutěží se postupem času 
proměnila ve sport a masivní průmysl, 
který živí nejenom lovce a prodejce, 
ale i dodavatele klecí a doplňků. 

Pěvecké soutěže
Soutěží zpěvného ptactva stále 
přibývá. Během jednoho týdne se 
jich v Indonésii koná více než tisíc 
a majitelům vítězných pěvců přináší 
nemalé zisky. Hodnota výhry může 
šplhat až do výše průměrného 
indonéského ročního platu.  

Tradice 
Příčiny současné krize jsou hluboce 
zakořeněné v tradici chovu zpěvných 
ptáků jako domácích mazlíčků. Čím 
více jich místní obyvatelé doma 
chovají, tím větší prestiž ve svém okolí 
získávají.  

Sumatra 

Java  

Malaysia 

Borneo  

Sulawesi  

                                                                                                   
Foto: Theo Pagel  Foto: iStock  Foto: iStock   

www.silentforest.eu  
Naskenuj QR kód a získej svou kampaňovou kartu!
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POMÁHÁME PŘÍRODĚ

Pomoci může opravdu každý z nás! 

Palmový olej

S palmovým olejem se dnes setkáme 
téměř v každém druhém výrobku. Po-
užívá se pro výrobu potravin, kosme-
tiky, krmiv pro domácí mazlíčky i bio-
nafty. Kvůli plantážím palmy olejné se 
každý den vykácí deštné lesy o rozloze 
132 fotbalových hřišť a umírá mnoho 
rostlin i živočichů. Na pokraji vyhube-
ní se tak ocitají tygři sumaterští, oran-
gutani nebo nosorožci jávští. Palmový 
olej je problém! Buďme zodpovědní 
a nekupujme výrobky s palmovým 
olejem. 

Zbytečné odpady

Za rok člověk vyprodukuje na 300 kg 
odpadů. Naše planeta se doslova topí 
v plastech. Plastové znečištění zasa-
huje do vzduchu, který dýcháme, do 
půdy, na které pěstujeme potraviny  
i do vody, kterou pijeme. Právě voda, 
řeky a zejména oceány jsou místem, 
kde je plastová krize nejviditelněj-
ší. Jen v oceánech přibyde každou 
minutu nákladní vůz plný plastů. Po-
kud nezakročíme, bude v roce 2050  
v mořích více plastů než ryb. Nevy-
tvářejme zbytečný odpad a vzniklý 
odpad třiďme. Nosme vlastní tašky  
a sáčky na nákup a vyhněme se výrob-
kům ve zbytečných obalech. 
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POMÁHÁME PŘÍRODĚ

… i malé činy mohou mít velký efekt

Produkty z daleka

Opravdu potřebujeme jablka z Nové-
ho Zélandu, jogurt z Německa, hrač-
ky z Asie, růže z Afriky nebo jahody 
v lednu? Zaměřme se na regionální 
produkty a konzumujme sezónní ze-
leninu a ovoce vypěstované v našem 
okolí. Omezíme znečišťování ovzduší 
způsobené dovozem výrobkům přes 
půl zeměkoule. Jezme naše ryby. Ně-
které druhy exotických ryb navíc patří 
k ohroženým a vymírajícím druhům 
(pangasi, tuňáci). 

Plýtvání vodou 

Vody je na světě sice víc než dost, 
avšak drtivá většina nemůže být vyu-
žita jako pitná. Zhruba 97,5 % množ-
ství vody je ve slané formě, tedy je 
nevhodná ke spotřebě. Ze zbylých  
2,5 % jsou více než dvě třetiny zmra-
zeny v ledovcích. Zásoby pitné vody, 
která může být využita ke spotřebě, 
tak představují méně než 1 % celkové-
ho množství. A nejen proto je plýtvání 
vodou velkým problémem zejména do 
budoucna. Šetřeme vodou a zasta-
vujme vodu při čištění zubů. Vypí-
nejme vodu při mytí vlasů - ušetříme 
až 150 litrů vody za měsíc. Zalévej-
me zahradu vodou dešťovou.  

Pomozme chránit přírodu na celém světě  
a chovejme se ohleduplně a šetrně k životnímu prostředí. 
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SADY

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ  
CENTRUM LIDOVÉ SADY

CENTRUM PRO ZVÍŘATA V NOUZI
ARCHA

MĚSTSKÉ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ 
VÝCHOVY DIVIZNA

Patříme k sobě



DIVIZNA
Středisko ekologické 

výchovyARCHA
Centrum pro zvířata v nouzi

Liberec-Ostašov

PAVILON OPŮ

PAVILON SLONŮ
PAVILON ŽIRAF

PAVILON TROPŮ

PAVILON ŠELEM

KONTAKTNÍ ZOO - dětské hřiště

VSTUP DO ZOO
ZOO  ENTRANCE  

LIDOVÉ SADY
správa Zoo Liberec

management Zoo Liberec

RESTAURACE FORMANKA

 
ZOOEXPO

EXPOZICE
VETERINÁRNÍ PÉČE

STEZKA ČESKÝ LES

směr BOTANICKÁ ZAHRADA

RIEGROVA ulice

FIBICHOVA ulice

Občerstvení / Refreshments

Toalety / Toilets

Prodej suvenýrů / Souveniers shop

Alternativní východ / Alternative exit

Informace / Information

První pomoc / First aid

Parkoviště / Parking

Kuřácká zóna / Smoking area

VÝCHOD
MAIN EXIT

MAPA 
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