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Bratislavská zoomá v ruke tromfy
Keď sa logicky skĺbia veľkorysý priestor a množstvo druhov, užívať si budú môcť zvieratá aj návštevníci
Nováriaditeľkabratislavskej
zooplánuje zúročiť skúsenosti,
ktorézískalaprinavrhovaní
záhradv EurópeajUSA.

BRATISLAVA. Medveď Félix je jed-
ným z najznámejších obyvateľov
bratislavskej zoo. Narodil sa tu a už
20 rokov trávi v zastaranom výbehu
zo 60. rokov minulého storočia. Vy-
budovanie novej expozície pre med-
vede je jednou z priorít nového ve-
denia bratislavskej zoo.
Júlia Hanuliaková vlani vyhrala

výberové konanie o post riaditeľky
Zoo Bratislava spomedzi štyroch
kandidátov. V decembri 2020 tak na-
hradila Miloslavu Šavelovú, ktorá
zoo šéfovala 30 rokov.
Pozícia riaditeľky bratislavskej

zoo je pre ňu splnenýmsnom.
„Zoo Bratislava je pre mňa ako ro-

denúBratislavčanku špecifická tým,
že som s ňou vyrástla a že je to moja
zoo,“ hovorí Hanuliaková, ktorá plá-
nuje zúročiť skúsenosti, ktoré zís-
kala ako návrhárka zoologických
záhrad v USA aj v Európe.

Výnimočnázoo
Bratislavská zoo je výnimočná

rozlohou aj rozmanitosťou svojich
biotopov. Veľkosť obdobných mest-
ských zoologických záhrad býva pri-
bližne 20 hektárov, tá bratislavská
má 96 hektárov. Popri riečke Vydri-
ci, ktorá cez ňu preteká, sú tu lužné
lesy a mokrade, nachádza sa v nej
neporušený Karpatský les a súčas-
ťou zoo sú aj staršie záhradkárske
oblasti so starými sadmi. Terén za-
hŕňa dolinu aj kopec s výhľadmi na
Bratislavu. Prechádzka po areáli do-
slova pohladí dušu, pravda, keď do-
kážete ignorovať, že niektoré zvie-
ratá nežijú v ideálnych podmien-
kach. To poslednemenované sa však
budemeniť, sľubuje nová riaditeľka.
„Takéto kvalitné krajinné pro-

stredie je dosť nevídané v rámci zo-
ologických záhrad. To, čo zoo v Bra-
tislave chýba, je vízia a je tu veľmi
veľa nevyužitého potenciálu,“ ho-
voríHanuliaková.

NovývýbehpreFélixa
Nové chovné zariadenie pre tri až

štyrimedvede plánuje vybudovať na
mieste súčasnej zubrej zvernice,
vedľa modernej expozície vlkov.

Snahou bude nielen vytvoriť prírod-
né prostredie, čo sa týka rastlín
a krajiny, ale aj prírodnú zmes zvie-
rat, tak aby zvieratá jedného druhu
mali interakcie aj s inými druhmi,
ako v prírode. Napríklad do výbehu
kmedveďom plánujú umiestniť vy-
dry, zatiaľ čo pre vlky vybudujú prie-
chody tak, aby mohli navštevovať
svojichmedvedích susedov.
Medvede hnedé sa dožívajú v za-

jatí 40 rokov. Félix je podľa Hanulia-
kovej zdravý, veľmimilý, aj keď skôr
plachý medveď. Nebojí sa však ľudí,
na tých je zvyknutý, ale divokej prí-
rody. „Keďmunapríklad skočí do vý-
behu žaba, tak sa z toho celý roztra-
sie. Bude to preto preňho možno aj
šok, keď ho premiestnime do nové-
ho veľkého výbehu. Ale veríme, že sa
mubude páčiť.“
Finálnu verziu nového chovného

zariadenia plánujú zverejniť krátko
pred spustením novej návštevnej
sezóny koncom marca. Náklady na
jeho vybudovanie odhadujú na mi-
lión eur s tým, že hotový by mohol
byť do dvoch rokov.

Vlkyužžijúv novom
Hanuliaková už pred pár rokmi

navrhovala pre bratislavskú zoo vý-
beh pre vlky. Tie dovtedy žili v dl-
hých, úzkych kotercoch na konci zo-
ologickej záhrady, kam len málokto
zašiel.
Rozhodujúce pre výbeh, v ktorom

budú vlky spokojné, bol výber mies-
ta. Takého, ktoré by čo najviac ko-
rešpondovalo s prostredím, v akom

žijú vo voľnej prírode. „Vybrali sme
miesto, ktoré už vtedy bolo krásne
a len sme ho prispôsobili vlkom, tro-
chu viac sme ho rozvlnili a vytvorili
v ňom viac rôznorodosti a pohľadov
a oplotili ho,“ spomína Hanuliako-
vá.
Vlky si tumôžu hĺbiť nory a aj keď

sa tu nachádza nová chovná stanica,
riaditeľka predpokladá, že keď nie-
kedy vlčica vrhne mladé, urobí to
v lese, ukrytá, mimo dohľadu náv-
števníkov aj chovateľov. „Keď jed-
ného dňa mladé ich matka vyvedie
von, bude to úžasný deň,“ teší sa. Za
túto expozíciu získala v roku 2019
zoo ocenenie Biely slon ako za naj-
lepšiu expozíciu otvorenú v Českej
a Slovenskej republike.

Karpatský les
Nové chovné zariadenie pre med-

vede bude súčasťou kolekcie Kar-
patský les, keďže samotná zoo sa
rozprestiera na kopcoch Malých
Karpát. Okrem neho ju budú tvoriť
výbeh pre vlky, výbeh pre zubry,
veľký zmiešaný výbeh pre kopytní-
ky a menšie výbehy a voliéry pre
zvieratá ako kuny, jazvece, rôzne
vtáctvo.
Plánom je zrevitalizovať cestu od

domu ľudoopov až k bývalej jazdiar-
ni a venovať ju karpatským zviera-
tám. Súčasťou by mali byť aj pries-
tory, kde by návštevníci mohli po-
zorovať živočíchy, ktoré v zoo voľne
žijú, ako napríklad užovky, rôzne
spevavce či vzácne druhy chrobá-
kov.
„Chceli by sme skomponovať ten-

to zážitok ako krásnu prechádzku
v prírode, ale zároveň aj náučný
chodník v prírode Karpatského lesa,
ktorého súčasťou zoo je,“ hovorí ria-
diteľka. Časom by tu mohlo vznik-
núť aj Karpatské safari.
Zvieratá, ktoré sú symbolmi slo-

venských lesov – rysy, vlky, medve-
de, zubry či rôzne druhy kopytníkov
by mali tvoriť zhruba 20 percent
všetkých druhov zvierat v zoo. Ok-
rem tých druhov, ktoré už zoo cho-
vá, by mohli pribudnúť aj nové dru-
hy. Dôležité však bude aj omladiť
existujúce chovy – medvede, ale aj
chovnú svorku vlkov.

Afrika, IndonéziaajMadagaskar
Keďže zoo má silne zastúpenú

zbierku afrických zvierat, ďalšou
prioritou je vznik samostatnej sek-
cie venovanej Afrike a vytvoriť
expozície venované Madagaskaru,
juhovýchodnej Ázii, Austrálii, Juž-
nej Amerike vrátane amazonského
pralesa alebo stolovýchhôr.
Zoo už totiž chová druhy z týchto

exotických destinácií, len ich expo-
zície sú nekoncepčne usporiadané,
prípadne nežijú vo výbehoch, kde
ich možno vidieť, ale v rôznych
chovných zariadeniach mimo ve-
rejnej časti zoo. „Keď len budeme
pekne prezentovať tie zvieratá, kto-
ré tu už máme, tak naša zoo sa bude
zdať oveľa bohatšia a dvakrát väč-
šia,“ tvrdí riaditeľka. Zoo podľa nej
doteraz žila svojím vlastným živo-
tom a starostlivosťou o zvieratá, ale
tak trochu chrbtom k návštevníko-
vi.

Chovateľskéúspechy
Bratislavská zoo je veľmi úspešná

v chove kopytníkov. Darí sa jej nie-
len v chove ohrozených púštnych
antilop, najmenších antilop na sve-
te, dikdikov, ale aj obrovských zub-
rov. Koncom minulého roka sa sa-
mica zubra európskeho Prémia
úspešne pridala k voľne žijúcemu
stádu v rezervácii vo východných
Rodopách v Bulharsku.
Koordinátori medzinárodných

chovných programov by radi do bra-
tislavskej zoo umiestnili aj ďalšie
kopytníky ako antilopy kudu a bon-
ko, ale aj nosorožce.

JanaLiptáková

Surikaty. MedveďFénix žije v morálnezastaranomvýbehu.

Chceli by sme
skomponovať

tento zážitok ako
krásnu prechádzku
v prírode, ale zároveň
aj náučný chodník
v prírode Karpatského
lesa, ktorého
súčasťou zoo je.

JúliaHanuliaková,
riaditeľka Zoo Bratislava
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