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Další dvě zubří samice z německého Norimberku posílily
chovné stádo v ZOO Tábor. Čtveřice nyní čeká na
vhodného samce
17. 5. 2016, Tábor – Táborská zoologická zahrada přivítala v úterý 17. května krátce po poledni
další dvě samice zubra evropského, které se mají v budoucnu stát základem celého stáda. I tyto
samice patří, stejně jako ty přivezené před 14 dny z německého Usedomu, k takzvané nížinné
linii, která je nejvhodnější k vypouštění do volné přírody. Právě to bude hlavním cílem
zakládaného chovu zubrů v ZOO Tábor. Samice nyní budou čekat na vhodného samce, který
by je měl doplnit ještě letos.
Cesta zubřích samic nebyla tentokrát tak dlouhá, jako na začátku května. I tentokrát proběhla
bez větších problémů. „Zoologická zahrada v Norimberku se věnuje chovu právě takzvané
nížinné, neboli bělověžské linie věnuje. I tyto dvě samice tak jsou geneticky velmi
hodnotnými zvířaty, která jsou vedena v plemenné knize a patří ke genetické linii, která je
vhodná pro opětovné vypouštění do volné přírody,“ poznamenal hlavní zoolog ZOO Tábor
Ondřej Kott a dodal, že postupný návrat největších obratlovců Evropy, kteří byli odjakživa
nedílnou součástí místní přírody, je dlouhodobým cílem zoologů a ochránců přírody.
„Zubr evropský se ocitl na počátku 20. století na samé hranici vyhubení a do jisté míry
reprezentuje sepětí několika států v úsilí o záchranu tohoto impozantnímu druhu savce na
starém kontinentě. ZOO Tábor se nyní k těmto snahám připojuje a stává se první zahradou v
České republice, která se bude aktivně věnovat návratu zubrů do přírody,“ doplnil Kott.
Příjezd zubrů se v Táboře připravoval delší dobu. Kromě spousty administrativy kolem
samotného transportu bylo nutné vybudovat pro zubří stádo zcela nový výběh. Nově si zubři
užijí atraktivní prostor veliký až 5000 metrů čtverečních, jehož součástí je i malý lesík. ZOO
Tábor vybudování výběhu vyšlo na několik stovek tisíc korun.
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„Jsem rád, že se transport první dvojice zubrů obešel bez větších problémů. Se zubry máme
velké plány. Skupinu zubrů letos rozšíříme tak, abychom byli schopni odchovávat jedince
vhodné pro vypouštění do volné přírody. Na pečlivě vybraných místech by tak žili zubři
odchovaní v české zoo a ne jako dosud dovezení ze zahraničí. Nastartovat tento program
návratu zubra, který dlouhá staletí býval přirozeným vládcem českých lesů, do české přírody
je jedním z hlavních úkolů letošního roku,“ prohlásil ředitel ZOO Tábor Evžen Korec, jehož
developerská firma EKOSPOL dlouhodobě sponzoruje návrat zubrů do prostoru bývalého
vojenského prostoru u Milovic.
Táborští zubři se mají stát největšími v Česku odchovanými obratlovci, kteří by se vrátili do
volné přírody. ZOO Tábor bude na jejich vypouštění spolupracovat s předními odborníky,
mimo jiné i z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
„Tato takzvaná reintrodukce je zcela v souladu se strategií a posláním naší zoo, protože ZOO
Tábor se specializuje na chov a rozmnožování ohrožených druhů zvířat. To se netýká jen
zvířat žijících někde na druhém konci planety, ale i fauny mizící z české přírody,“ dodal
vystudovaný biolog Korec.
Zvířecí osazenstvo ZOO Tábor se letos utěšeně rozrůstá i přirozeně. 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 krátce na to následoval ještě jeden a před pár dny
je doplnilo další, letos už třetí, jehňátko. Táborská zoologická zahrada poté přivítala i pětici
mláďat nosála červeného. Prohlédnout si nové přírůstky na vlastní oči mohou návštěvníci
každý den od 9:00 do 18:00.
Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor je zároveň 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. Generálním partnerem je lídr
developerské výstavby v ČR EKOSPOL.
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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 voříška
22. 10. – Oslava Dne stromů
31. 10. – Halloween
5. 12. – Mikulášská nadílka
prosinec – Advent v ZOO Tábor

Kontakt pro média

Filip Sušanka
M: (+420) 606 688 787
T: (+420) 233 372 021
E: media@zootabor.eu
W: www.zootabor.eu

Sídlo: Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7

tel.: 233 37 20 21

