TISKOVÁ ZPRÁVA
INTELIGENTI Z AFRIKY CHTĚJÍ FUŠOVAT NAŠIM ELEKTRIKÁŘŮM DO ŘEMESLA
Olomouc, 29. listopadu 2018

Je tomu zhruba měsíc od jejich přestěhování do pavilonu Kalahari v olomoucké zahradě. „Se svým
novým bydlením se však tyto inteligentní šelmy už začaly patřičně seznamovat,“ popisuje šéf
zimoviště afrických zvířat Pavel Vidlář. V čase, kdy pavilon postrádá přítomnost návštěvníků či
zaměstnanců, mají cca 16 hodin na to, aby nastudovali cokoliv, třeba i údržbářskou příručku ČKD
pro elektrikáře. Koneckonců umí zacházet i s drobným nářadím. Prozatím je tento pár plachý, ale
patřičně nás prověřuje, a pokusem o demontáž elektrozařízení si patrně chtěl zajistit větší
soukromí. Řeč není o nikom jiném než o medojedech kapských.
CHOV V ZOO OLOMOUC
Medojed je chován v zoo velmi zřídka. Na celém světě se jedná jen o 16 institucí. V celé Evropě pouze
potom o 6 zařízení, z toho 3 české zoo. V Zoo Olomouc mohou návštěvníci od 5. října hledat a najít
čtyřletého samce Akina (Bojovník) a tříletou samici Kali (Energie), kteří, alespoň věříme, v brzké době
vytvoří chovný pár, neboť se jedná o geneticky cenné jedince, jelikož pochází z míst svého
přirozeného výskytu v Africe.
OBECNÉ INFORMACE
Původ označení pochází z latinského mellivora - mel (med) a voro (žeru, hltám). S touto kunovitou
šelmou bychom se tváří v tvář mohli setkat nejen v Africe ale také v částech jižní Asie. Samci mívají
oproti samicím až dvojnásobnou váhu cca 15 kg. Volná kůže v krční oblasti medojeda chrání nejen
proti bodnutí žihadlem, ale také i při napadení, kdy se díky ní podobně jako medvěd malajský dokáže
vymanit ze sevření a otočit se až o 180°. Svalnaté přední končetiny má obdařené drápy dlouhými až 5
cm. Pomocí nich dokáže během pár minut vyhrabat díru velkou tak, že ji může použít jako svůj úkryt.
Jedná se o zvíře aktivující převážně v noci. Mláďata zůstávají s matkou déle než rok, během kterého
je naučí lovit. Medojed je všežravec, loví ptáky, plazy, savce, nepohrdne mršinou, pochutná si i na
ovoci a má rád med, u nás je pro něj zatím největší pochoutkou drůbeží maso ve všech podobách,
případně morčata. V zajetí se může dožít až 26 let, ve volné přírodě podstatně méně.
ZAJÍMAVOSTI
Medojed je velmi nebojácné a silné zvíře. Jsou známé případy, kdy zaútočil i na několik lvů. Do
skladby jeho jídelníčku patří i smrtelně jedovatí hadi - zmije útočná či kobra. Pokud ho paralyzují
jedem, medojed sice na pár minut upadá do stavu podobajícího se smrti, ale většinou uštknutí
přežije. Medojed použitím výměšku análních žláz dokáže zdárně omráčit blanokřídlý hmyz. Úzce
spolupracuje (mutualismus) s opeřencem medozvěstkou křiklavou. Ta svým křikem zvěstuje, že
nalezla včelí hnízdo. Navede jej k úlu, počká až medojed hnízdo rozbije, vyplení, a poté se k hostině
přidá, zbytky pláství jsou pro ni uspokojením z dobře vykonané spolupráce. Pozoruhodné je u
medojeda i období páření. Samice v říji se pozná neochvějně – páří se téměř nepřetržitě 1-2 dny.
https://www.youtube.com/watch?v=c36UNSoJenI
Vy chroničtí útěkáři, opusťte zaječí úmysly, upusťte nářadí a věnujte se… víte, čemu.
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