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Mezinárodní den Tygrů v ZOO Tábor oslavily stovky lidí
1. 8. 2016, Tábor – Stovky lidí oslavily v sobotu spolu s tygrem ussurijským Rockym
Mezinárodní den tygrů. ZOO Tábor pro velké i malé návštěvníky připravila bohatý program.
„Na Mezinárodní den tygrů přišlo do zoo kolem 800 návštěvníků a po celý den bylo hezké
počasí bez deště. Návštěvníci si tak připravený program užili. Nejvíce je lákalo komentované
krmení Rockyho, který na kartonové maketě zvířete ukázal, jak tygři běžně loví ve
volné přírodě,“ řekla ošetřovatelka Zuzana Gabrielová.
Kromě komentovaných krmení byla připravena i řada her a úkolů pro malé návštěvníky. Děti si
mimo jiné mohly vyzkoušet výrobu tygřích hlav z papírových talířů.
„Velký zájem o Mezinárodní den tygrů nás velmi potěšil, neméně zajímavé akce připravujeme
v ZOO Tábor i v nejbližší době – například už v sobotu 13. srpna oslavíme narozeniny lva
Simby,“ prohlásil mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka. „Podobné akce jsou důležité i proto, že
upozorňují na ohrožené druhy zvířat a na potřebu jejich ochrany,“ dodal Sušanka. Právě na
ochranu ohrožených druhů se ZOO Tábor zaměřuje.
Tygr ussurijský je největší kočkovitou šelmou planety a je považován za krále sibiřské tajgy.
Přestože je obávaným lovcem a nemá v přírodě přirozeného nepřítele, člověk jej dokázal téměř
vyhubit.
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 takřka 70 živočišných druhů. Generálním partnerem je lídr
developerské výstavby v ČR EKOSPOL.
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Vybrané akce ZOO Tábor v roce 2016

13. 8. – Světový den lvů – narozeniny lva Simby
26. 8. – Mezinárodní den psů – soutěž o nejhezčího voříška
22. 10. – Den stromů
31. 10. – Halloween
5. 12. – Mikulášská nadílka
prosinec – Advent v ZOO Tábor
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