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ZOO Tábor přivítala dalšího bretaňského skřítka,
ošetřovatelé ho musí krmit kojeneckou lahví
27. 4. 2016, Tábor/Praha – Jehňátko ovce ouessantské, které se v ZOO Tábor narodilo na
začátku letošního roku, dostalo dalšího malého kamaráda na hraní. V minulých dnech se totiž
stádo nejmenšího ovčího plemene na světě, jimž se proto v angličtině přezdívá bretaňský
skřítek, rozrostlo o další přírůstek. Jde už o třetí jehně narozené od začátku roku. Nejmladší
jehňátko ale po narození neprojevilo zájem o mléko od své matky, ošetřovatelé táborské
zoologické zahrady ho proto museli začít krmit kojeneckou lahví.
„Jehňátko nebylo krmeno mateřským mlékem, museli jsme ho proto krmit pomocí kojenecké
láhve. I v noci jsme k němu vstávali pravidelně každé tři hodiny. Nejprve mléko plné živin
odmítalo, ale nyní už ho přijímá bez problémů,“ uvedla zástupkyně vedoucího ošetřovatele
Ivana Nováková.
Ovce ouessantské jsou nejmenším ovčím plemenem na světě, v dospělosti dorůstají maximálně
do výšky 50 centimetrů a váhy 18 kilogramů. Jsou tak velmi dobře adaptovány na tvrdé
klimatické podmínky jejich domovského ostrova Ouessant ležícího v Atlantiku při pobřeží
Bretaně. Tento ostrov s velmi prostou vegetací je zmítaný silnými oceánickými větry a dešti
Původní obyvatelstvo Ouessantu chovalo tyto ovce po staletí, zejména pro jejich originální
černou vlnu. Do světa ale toto plemeno vyrazilo až v posledních sto letech. „Břehy svého
domovského ostrova tyto ovce opustily teprve na začátku dvacátého století a dodnes jsou v
chovech spíše raritou. V zoologické zahradě v Táboře máme v současné době osmičlenné
stádo,“ doplnil hlavní zoolog a manažer ZOO Tábor Ondřej Kott.
Zvířecí osazenstvo ZOO Tábor se letos utěšeně rozrůstá. Hned na Nový rok se narodilo
rovnou jedenáct mláďat koz domácí, kamerunské a kašmírské. Chvíli po nich přišel na svět
letošní první bretaňský skřítek, kterého nyní doplnilo další jehňátko. Prohlédnout si nové
přírůstky na vlastní oči mohou návštěvníci každý den od 9:00 do 18:00.
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ZOO Tábor je nejmladší zoologická zahrada v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od
insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Pro veřejnost byla
ZOO Tábor otevřena o měsíc později. Jen do konce roku ji navštívilo přes 50 tisíc lidí.
Otevřena je denně od 9:00 do 18:00. Hlavním posláním zahrady je chov a ochrana ohrožených
druhů zvířat. Aktuálně v ZOO Tábor žije přes 250 zvířat více než 60 živočišných druhů.
Rozlohou je největší zoologickou zahradou jižních Čech. Generálním partnerem je lídr
developerské výstavby v ČR EKOSPOL.

Vybrané akce ZOO Tábor v roce 2016

21. 5. – Máme rádi zvířata
2. 7. – Zahradní slavnost – 1. narozeniny ZOO Tábor
29. 7. – Mezinárodní den tygrů
13. 8. – Narozeniny lva Simby
26. 8. – Mezinárodní den psů – soutěž o nejhezčího oříška
22. 10. – Oslava Dne stromů
31. 10. – Halloween
5. 12. – Mikulášská nadílka
prosinec – Advent v ZOO Tábor
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