
 
 

 
 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
U SURIKAT VYROSTL BAOBAB! 

 

Olomouc, 29. listopadu 2018  

 

Křováci věří, že baobab nevyroste jako jiné stromy, ale že se znenadání vynoří ze země. A tuto 
pověst můžeme potvrdit. Jak jinak si vysvětlit přítomnost vzrostlého baobabu v pavilonu Kalahari, 
přímo ve výběhu surikat? Legenda však pokračuje a praví, že baobaby byly stromy, které si 
připadaly všední, ničím výjimečné. Bůh se však jejich neskromností rozhněval, vytrhl baobab ze 
země a vsadil ho do ní obráceně. A jeden z nich se teď nově ocitá i v Zoo Olomouc. „Pro surikaty je 
typické hlídkování na vyvýšeninách a patrně doznaly, že to k naší rozhledně mají daleko, tak jsme 
jim pořídili jejich vlastní. Dutinu kmene mohou využít k cestě, která vede až do samotné koruny 
baobabu,“ vysvětluje zoolog Libuše Veselá.   

 
PĚSTITELSTVÍ V ZOO OLOMOUC 
V Zoo Olomouc jsme baobaby niky nepěstovali. Ani před 2000 léty, kterých se takový baobab může 
dožít.  
 
OBECNÉ INFORMACE 
S baobaby se můžeme setkat na Madagaskaru, v Africe i Austrálii. Tento dlouhověký strom dosahuje 
výšky 5-30 m, průměr kmene se mění v závislosti na množství srážek. Kmen slouží jako zásobárna 
vody, během sucha se smrští až o několik cm. Těsně pod povrchem kmene se vyskytuje 
fotosyntetická vrstva, díky níž dokáže částečně využít energii slunce i v měsících sucha, kdy nemá 
listy. Pod touto vrstvou vedou tuhá vlákna, která dokáží samotné dřevo ochránit i před ohněm. 
Dlouhé kořeny se mohou táhnout do vzdálenosti až 90 m od vlastního stromu. Baobaby opylují 
především kaloni, přenos pylu zajišťují lemuři, lišajové, včely, aj.  
 
ZAJÍMAVOSTI 
Baobaby kvetou pouze 24 hodin. Tyto stromy je velmi nesnadné zabít. Lze spálit, sloupat kůru, ale 
oni vytvoří novou a pokračují v růstu. Když baobab umírá, zetlí zevnitř a zhroutí se, zůstává po něm 
jen hromada organické hmoty, takže si někteří myslí, že baobaby neumírají, ale prostě zmizí. Mají 
přezdívku Matka lesa.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=M9V9bVEDSVs  
 
„Upozornil jsem Malého prince, že baobaby nejsou keře, ale stromy veliké jako kostely, a že kdyby 
vzal s sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.“ Antoine de Saint-Exupéry 
 
Teď už konečně víte, proč tady nemáme slony. 
 
 
Iveta Gronská 
tisková mluvčí, marketing 

+420 608 101 325 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M9V9bVEDSVs

