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BARIBALOVÉ SE PROBUDILI!
To, že medvědi tráví zimní měsíce spánkem, je pro mnohé známé. Kdy se ale probouzí, návštěvníci netuší. A tak
přinášíme dobrou zprávu pro všechny obdivovatele těchto impozantních zvířat. Baribalové se probudili a jsou již
k vidění ve svém venkovním výběhu. „Medvěd dokáže v zimním spánku snížit spotřebu energie až o 75 %,
spotřebovává nahromaděné tukové zásoby. Někdy se probouzí až po 6 měsících. U nás upadají do zimního spánku
začátkem zimy, a budí se právě v tomto období,“ dodává zooložka Ing. Jitka Vokurková.

CHOV V ZOO OLOMOUC
První pár medvědů baribalů získala olomoucká zahrada na počátku 90. let přímo z Kanady. Současný chovný pár
tvoří samec Mino, pocházející ze soukromého chovu v Belgii, kde se také v jarních dnech roku 2011 narodil a samice
Tracy. Ta se narodila v roce 2012 v Severní Americe, zemi přirozeného výskytu baribalů, kde byla coby opuštěné
mládě předána tamní záchranné stanici. 4. ledna 2017 jsme přivítali na svět jejich první mláďata, současně i první
medvíďata tohoto druhu odchovaná v naší zahradě.

OBECNÉ INFORMACE
Mezi baribaly existuje více poddruhů, lze jej tedy potkat v černém, hnědém, či bílém zbarvení, v oblastech Severní
Ameriky až po Mexiko. Jeho původní populace čítala přes 2 miliony jedinců, v důsledku lovu a ničení životního
prostředí po evropské kolonizaci jeho stavy klesly asi na 200 000 jedinců. V současné době se díky částečné ochraně
odhadují na cca 800 tisíc. Ročně se uloví asi 30 000 baribalů pro trofeje a kožešinu. Baribal se živí převážně
rostlinnou stravou. Často rozhrabává ztrouchnivělé pařezy, hledá v nich hmyz a larvy. Do korun stromů se vydává
pro ptačí vajíčka, či pro oblíbenou pochoutku-med divokých včel. Jelikož hnízdo asi nevykouří, mnohdy žere med
spolu se včelími larvami i včelami samotnými, které si jej chrání. Dokáže i skvěle plavat. V řekách loví ryby. Také loví
kamzíky běláky, a to tak, že je nažene na okraj skály, odkud je shodí. Začátkem zimy se poohlíží po vhodném místu,
kde by ji přečkal. Jedná se o brlohy v jeskyních, pod vyvrácenými stromy nebo si díru vyhrabe sám. U medvědů je
běžná tzv. utajená březost. Vývoj zárodku se na několik měsíců zastaví a mláďata se rodí až v zimě v brlohu.
Vzpřímený postoj u baribalů neznamená hrozbu, medvěd jen monitoruje situaci.

ZAJÍMAVOSTI
Mládě baribala, které si ochočil americký prezident Theodor Roosevelt, se stalo předlohou pro plyšového medvídka
zvaného Teddy Bear. Samička Winnie z londýnské zoo se stala předlohou pro autora Medvídka Pú.
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