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DVOJČATA U LEMURŮ BĚLOČELÝCH!
V pavilonu opic je pěkně živo. Nejen kosmani zakrslí mají dvojčata, ale o mláďata se postaral i chovný pár lemurů
běločelých. “V těchto slunných dnech jsou dvojčata lemurů k vidění už ve venkovním výběhu. Po nesnadném
začátku po narození dne 27. 4. 2022 a nutném umístění v zázemí se jim nyní již daří výborně a můžeme se o radost
z nich podělit s návštěvníky. Samečkovi se již vybarvuje hlava do bílé barvy, samička ji má hnědou,” sděluje
zooložka Ing. Jitka Vokurková.

CHOV V ZOO OLOMOUC
V olomoucké zoo jsme se s prvními lemury mohli setkat již v roce 1989. K dnešnímu dni se zde narodilo celkem 44
mláďat.

OBECNÉ INFORMACE
Lemuři běločelí obývají výhradně ostrov Madagaskar. Jejich polupace v přírodě stále klesá. Za poslední tři generace
(24 let) klesla o 30%. V pralesích severovýchodního Madagaskaru byla pro jejich ochranu před lovem zřízena
rezervace Betampona, vysazeni byli i na ostrůvek Nosy Mangabe. Lemuři jsou významnými zahradníky, neboť
roznáší semena rostlin, a tím přispívají k obnově flory na Madagaskaru. Samice bývají hnědé, případně hnědošedé,
zato samci se pyšní bílým zbarvením hlavy. Žijí ve skupinách složených z rodičů a mláďat různého věku. Na péči
o narozené potomky se podílí celá rodina. Porody mláďat jsou naplánovány tak, aby se v době jejich narození
nacházelo dostatek kvalitní potravy, matky nestrádaly a měly dostatek mléka. Toto období nastává na začátku
období dešťů. Mláďata nosí matka na sobě, na boku v oblasti slabin. Lemuři mívají problémy s termoregulací. Za
chladného počasí se k sobě tisknou, aby se zahřáli. Po ránu se snaží ohřát co největší plochu těla slunečními paprsky,
sedávají otočení k vycházejícímu slunci s rozpaženými horními končetinami. Živí se zejména lesními plody, ovocem,
semeny a výhonky stromů, listím, či hmyzem.

ZAJÍMAVOSTI
Staří Římané nazývali duchy zemřelých "lemuros“. První Francouzi, kteří na Madagaskaru přistáli a uslyšeli naříkavé
plačtivé hlasy, připomínající lidský nářek, dali jejím původcům právě toto jméno. Slovo "lemur" tedy znamená
"noční putující duch".
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