
 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC 
Darwinova 29, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček, Česká republika  

 

 

 

Telefon: 585 151 601 
GSM brána: 774 450 416 
E-mail: info@zoo-olomouc.cz 
Web: www.zoo-olomouc.cz 

 

Česká spořitelna, a.s. Olomouc 
Číslo účtu: 1805657389/0800 
IČO: 00096814 
DIČ: CZ00096814 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 4. 5. 2022 

QUETSAL NA TO ŠEL ZHURTA 

U samečka kosmana stříbřitého Quetsala, který nedávno přicestoval do olomoucké zoo ze Zoo La Lajita na 
ostrově Fuerteventura ve Španělsku, šel jakýkoliv ostych stranou. Naše samice se mu zalíbila na první pohled. 
„Věříme, že tento pár nebude dělat radost nejen sobě, ale i návštěvníkům a brzy se dočkáme jejich potomků,“ 
dodává zooložka Ing. Jitka Vokurková.  

 
 

CHOV V ZOO OLOMOUC 

Kosmany stříbřité chová olomoucká zoo od roku 2009. Celkem se jim narodilo 27 potomků.  
 
 
 

OBECNÉ INFORMACE  
Kosmani stříbřití náleží k drápkatým opicím a žijí ve východní Brazílii v oblasti Amazonky v tropických deštných 
lesích. Jejich ničení je příčinou toho, že dokáží žít v sekundárních lesích a na plantážích. Mají přeměněné nehty na 
drápky, pro svůj malý vzrůst bývají označovány jako marmosetky, což ve francouzštině znamená trpaslík. Žijí                 
v menších rodinných skupinkách v korunách stromů, kde většinou rodí jen dominantní samice, u podřízených 
samic, jejích dcer, nedochází ani k ovulaci. Péči o mláďata zajišťuje samec nebo další členové rodiny, samice je 
pouze kojí. Mláďata po porodu nosí na svých bedrech nejen otec, ale i sourozenci. Než se mládě ve věku deseti 
týdnů postaví na vlastní nohy, je už pořádný cvalík, váží zhruba polovinu toho, co otec. Stávají se častou kořistí 
hadů. 
 
 
 

ZAJÍMAVOSTI 
Nejoblíbenější druh potravy představuje pro kosmany stromová pryskyřice. Aby se k ní dostali, chytře a záměrně 
narušují svými ostrými řezáky kůru stromů. Mají k tomu i speciálně uzpůsobené čelisti, které se zužují do špičky. 
Vytékající šťávy pak chodí olizovat.  Rodina kosmanů se k takto narušeným stromům vrací. 
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