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Exotick! prírastok v bratislavskej zoo:

odha!uje Chalupová s t"m, 
#e v zoo majú momentálne 
7 dikdikov. 

Milu$ké zvieratá sú zná-
me aj ako najmen%ie antilo-
py na svete a #ivia sa rast-
linnou stravou. Sú to pre-
va#ne no$né #ivo$íchy, no 
cez de& sa vo svojom v"be-
hu nahá&ajú, alebo odpo$í-
vajú v tráve. „'asto sú pla-
ché, ale i ve!mi zvedavé. V"-
borne spolupracujú s cho-

vate!mi, najmä na%e star%ie 
jedince sú u# na chovate!ov 
zvyknuté. Mlá(atká sú hra-
vej%ie, ale aj bojazlivej%ie. 
Piko!kou je, "e ke# sme im 
nasadili kríky ríbezlí, celé ich 
zo"rali,“ uzavrela Chalupo-
vá s t"m, #e v !udskej sta-
rostlivosti sa do#ívajú a# 
14 rokov. Ke(#e chovatelia 
pre rozko%níka meno e%te 
nevybrali, mô#ete im s t"m 
pomôc) aj vy! 

Medzi $u#mi je dikdik
ob$úben% aj pre rozko!n% v%zor.

Zdravé novorodeniatko 
robí rados& celému 

kolektívu.

Máte návrh na meno 
pre rozko!ného dikdika?   

Po!lite nám ho na 
tip@novycas.sk

DIKDIK KIRKOV
hRad: párnokopytníky
h'e$a#: turovité
hD("ka tela: 52 - 72 cm
hV%!ka: 31 - 41 cm
hHmotnos&: 3 - 6 kg
hD("ka "ivota: 3 - 5 rokov 
vo vo"nej prírode, viac ako 
10 rokov v zajatí
hProstredie: v#chodná 
a juhozápadná Afrika, polo-
pú!te a suché savany, suché 
husté krovinaté lesy
hPotrava: listy kríkov, tráva, 
byliny, puky a plody
hSpôsob "ivota: trvale 
v pároch, no$ná aktivita, 
teritoriálny
hPo)et mlá#at: 1
hD("ka gravidity: 6 mesiacov
hPredátory: ma$kovité !elmy

Vyberte 
meno 
rozko!nému 
dikdikovi!

Mlá(atko sa narodilo 
8. marca otcovi Shercháno-
vi a mami$ke Bagire. Pre je-
ho meno sa v bratislavskej 
zoo zatia! defi nitívne ne-
rozhodli. Exotick" názov 
dikdik je v%ak pre tieto zvie-
ratká celkom prízna$n". 
„Dostali ho po domorodom 
pomenovaní alarmujúceho 
zvuku ‚zik-zik‘, ktor% vydáva-
jú, ke# sa cítia v ohrození,“ 
prezradila hovorky&a brati-
slavskej zoo Zuzana Chalu-

pová s t"m, #e dikdiky sú 
sú$as)ou zoo od roku 2017. 
Tie, ktoré #ijú vo vo!nej prí-
rode, ob"vajú savany s hus-
t"m porastom a s roztrúse-
n"mi stromami v"chodnej 
a juhozápadnej Afriky. „Vo 
vy%%ích trávnat"ch poras-
toch nachádzajú dostatok 
potravy aj vhodn" úkryt. 
Ke(#e sú malé, musia #i) 
viac skryto ako iné antilopy 
a ve!ké kopytníky, inak by 
ich predátor !ahko ulovil,“ 
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BRATISLAVA - Najmen!ia antilopa na svete! Aj takto je 
ozna)ované zvieratko dikdik Kirkov, ktoré je sú)as&ou 
bratislavskej zoo 4 roky. Pochádza z V%chodnej Afriky 
a svojím rozko!n%m vzh$adom si právom získal v!et-
k%ch zvieracích obdivovate$ov. Minul% t%"de* sa v!ak 
rodinka dikdikov rozrástla o nového )lena. Pri poh$ade 
na jeho nevinn% v%raz sa nejednému )loveku roztápa 
srdce. Ke#"e ho chovatelia e!te nepomenovali, o tom, 
ako sa bude vola&, mô"ete rozhodnú& vy!


