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PRVOODCHOV ŠTĚKAJÍCÍHO JELENA
Dnes se narodilo mládě muntžaka! Informace je „čerstvá“ pár minut, proto pozornost upřeme k mláděti
předešlému, které si tyto parné dny pro změnu zvolilo k prvnímu představení se návštěvníkům. 13.
června přišla chovatelka se zprávou, že se narodilo mládě u muntžaků malých, kteří sdílí výběh
s pandami. Radost velká, ale měla několik „ale“. Jedná se o první mládě jedné z našich samiček, a také
první mládě od doby, co přišel tento druh do naší zoo. Napoprvé totiž není ani zdaleka jasné, zda se
odchov podaří. Navzdory okolnostem má ale malý muntžak už třetí týden života za sebou a v těchto
dnech se ukázal nejen nám ale i návštěvníkům. „Zda se jedná o samce či samičku, zatím nevíme. Důvod
je jednoduchý. Stejně jako srnci mají i muntžaci mláďata odkládacího typu. Mládě leží nehnutě v trávě,
v našem případě v přístřešku, a čeká, až se k němu vrátí matka, aby se napilo. Když na malé srnče
sáhnete, kvůli pachu, který na něm ulpí, se k němu už matka nevrátí a v lepším případě se srnčata ocitají
v záchranných stanicích. Úplně zbytečně. A vzhledem k prvoodchovu jsme do toho nechtěli matce
mluvit,“ udává na vysvětlenou zoolog MVDr. Jan Kirner.

CHOV V ZOO OLOMOUC
Muntžaky chová olomoucká zoo od roku 2020.

OBECNÉ INFORMACE
Muntžak malý je mimořádně zajímavý druh jelenovitého sudokopytníka. Přirozeně obývá horské lesy
v jihovýchodní Číně a na ostrově Tchaj-wan. Druhů muntžaků je dohromady 13, některé z nich byly
objeveny až během 90. let minulého století v odlehlých oblastech jihovýchodní Asie. Nepřirozeně se ale
vyskytuje i na Britských ostrovech, kde byl člověkem vysazen a dobře se mu tam daří.

ZAJÍMAVOSTI
Samcům z velmi dlouhých „lodyh“ vyrůstají krátké nevětvené parůžky. K archaickým znakům muntžaků
patří dlouhé špičáky v horní čelisti (samci je mají výrazně větší), pomocí kterých bojují o přízeň samic.
Teritoria si muntžaci značí sekretem infraorbitální žlázy pod okem, který otírají o větvičky keřů. Proto je
přítomnost keřů nezbytná i ve výbězích. Pokud muntžaci nemají možnost sekret otírat, může dojít k ucpání
žlázy a zdravotním komplikacím. Když se muntžak cítí ohrožen, vydává zvuk připomínající štěkot psa. Proto
se jim také říká „štěkající jelen“.
Tak si těchto podivných jelínků povšimněte, až se budete rozplývat nad krásou pand.
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