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Silent forest

S ILENT

FOREST

Každým dnem mizí z lesů jihovýchodní Asie obrovské množství různých druhů pěvců. Stávají
se předmětem obchodu, a to jak za účelem chovu, tak pro plytkou lidskou zábavu (pořádání soutěží zpěvných ptáků). V malých klíckách, ve kterých jsou ptáci drženi, mnoho z nich nepřežije
více než několik dní. Ty nejžádanější druhy již z mnoha ostrovů a území vymizely úplně a ocitají
se tak na pokraji vyhynutí. Je tedy nejvyšší čas zasáhnout, než lesy zcela utichnou!

VLAJKOVÉ DRUHY
Pojďme se s nejznámějšími druhy této kampaně seznámit, říkáme jim vlajkové druhy. Vypočítej
příklady, připiš k nim písmenka podle nápovědy a zjisti, jak se jmenují.
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1+4=
5–4=
3+3=
3+4=
9–8=
4+4=
9–6=
6+3=
5+5=
10 – 8 =
5+6=
6+6=
3+7=
6+4=
6+7=
7–6=
8+1=
1+9=
3–2=
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6

2+7=
6–3=
1+5=
2+8=
8–5=
7+7=
1+3=
8+7=
8+8=
9–7=
2+6=
9+7=
6–4=
3+5=
8+9=
7+5=
1+4=
7–6=

1

Rothschildova

je endemický druh ostrova Bali, to znamená, že žije pouze na
tomto ostrově. Všichni jedinci žijící v současnosti ve volné přírodě jsou odchovaní v lidské péči, nebo to jsou jejich potomci.

2

velký

je největší z čeledi špačkovitých pěvců. Přežívá pouze na několika posledních ostrovech.

3

krátkoocasá

je ve volné přírodě druh téměř vyhynulý. Od roku 2007 nebyla ve volné přírodě pozorována, pouze několik jedinců bylo
zaznamenáno na ptačích trzích.

4

dvoubarvý

je endemický druh ostrova Sumatra. V důsledku jeho hlučného chování a stále se zvyšujícího odlesňování se stává snadným cílem lovců.

5

korunkatý

vlivem nadměrnému lovu na mnoha místech jihovýchodní
Asie již zcela vymizel.

6

bělořitá

je rozšířena v téměř celé jihovýchodní Asii. Vyskytuje se
v nejméně 14 poddruzích, některé z nich jsou silně ohroženy
vyhynutím.
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Jak můžeme pomoci? Například doneste svůj starý (ale stále funkční) dalekohled do zoo. Nasbírané dalekohledy poskytneme dětem v Asii. Přispějete tak k jejich vzdělání a povědomí o tamní přírodě a její
ochraně. Také nákupem předmětů vyrobených pro kampaň Přispějte k ochraně pěvců jv. Asie. V Zoo
Brno je najdete v obchodu se suvenýry „U tygra“.
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Silent forest

P RINC

(pohádka z Indonézie)

A PTÁČEK

„Já jsem nejkrásnější
na světě, nikdo není krásnější než já!“ říkal si
Česal si vlasy, hladil svůj obličej a usmíval se pyšně, tento ješitný .
Princ měl v

svého milovaného

každé ráno před

.
.

. Ten byl vskutku nádherný, měl obdivuhodné zlato-zelené

„Jsem úžasný, nebo ne?“ ptal se princ ptáčka.
Ptáček byl princův nejlepší přítel, pokaždé když opouštěl palác, bral si ho v
neopustil. Princ si také s

s sebou. Nikdy jej

o čemkoliv vykládal – o tom, jak jej rozzlobil jeho sluha, o tom,

jak dokázal ulovit jelena a podobně. Ačkoliv

neodpovídal,

měl dojem, že mu rozumí.

Byl to jeho věrný přítel, kamarád v radosti i starostech.
Jednoho dne přišla zpráva ze severního království. Tamní král hledá ženicha pro svou krásnou
dceru. Ucházelo se o ni mnoho mužů, ale
Tyto zprávy se dostaly také k
poradil

všechny odmítla. I ten nejbohatší princ dostal

. Ten byl hned rozhodnutý ucházet se o princezninu ruku. Král

, aby se tak nechvástal a nebyl pyšný na svůj vzhled.

hezkého muže, možná bude chtít také muže ctnostného.
si jistý, že

možná nebude chtít jen

ignoroval otcovu dobrou radu, byl

ho bude chtít jen pro to, jak skvěle vypadá. Lidé bývají zpravidla ohromeni, když

jej vidí poprvé, pravděpodobně bude i
se vydal na dalekou
ním se

.

. Kromě dalších zavazadel si s sebou vzal i

posadil a dal si oběd. Když krmil

ženou?“

, zeptal se ho: „Ó,

si však dál zobal svoje zrní a byl zticha.

si s ním povídal.
myslíš, že se

. Unavený cestová-

, myslíš, že se

pokračoval v cestě,

stane mou ženou?“

si zase zobal zrní a zdálo se, že

něco naznačit? Kdykoliv

mluvil o

,

Ale když mluvil o jiných věcech, poslouchal velmi pozorně. Kdyby
velká smůla. Nejkrásnějšímu
sebedůvěry a myslel si, že

stane mou

nesl v

jakoby nic. To už se ale

a přitom

: „Ó,

neposlouchá.

,
začal

vůbec neposlouchal.
odmítla

, to by byla

by se lidé vysmáli! Princ uklidňoval sám sebe. Stále měl dost

podlehne jeho kráse. Dál pokračoval v cestě, až už byl skoro u bran

paláce. Ještě jednou se zeptal

: „Ó,

, myslíš, že se

naštval a zakřičel: „Ó,

, když mě

v kámen!“ Ptáček okamžitě ztuhnul a proměnil se v
byl pryč.

s

byl po čase znovu unavený a dal si pauzu. Znovu se zeptal

pochybovat. Chce mu tím

tak.

.

stane mou ženou?“

zase dělal

nebude milovat, proměníš se

. Princ byl šokován. Jeho milovaný

se začal omlouvat a moc si přál, aby se jeho milovaný kamarád vrátil, ale nestalo se

zůstal

.

se zarmoucen vrátil domů. Byl mrzutý a smutný po ztrátě nejlepšího přítele.
nevinný a jen kvůli princově sobeckosti se stal

byl úplně

. Nyní se to místo, kde se stal ptáček

,

jmenuje Batusangkar, což znamená „kámen v kleci“. To místo najdeme na ostrově Sumatra.
www.zoobrno.cz

Zooreport

3

CZ_detska priloha_2 2018_Sestava 1 1.8.2018 8:27 Stránka 4

Silent forest

Majnu nejvíce ohrožují pytláci, protože ji stále loví. V přírodě
už těchto ptáků zůstalo jen něco málo přes deset.
Pomozte majně nalézt cestu zpět z klece do přírody.

Najdi šest
rozdílů

Ptáci mají výborný zrak, ale před pytláky je nezachrání ani tento dobře vyvinutý smysl.
My si teď vyzkoušíme váš zrak a postřeh,
najdete mezi obrázky šest rozdílů?

1

Odpověď
najdete
v tajence.

1) Má žlutý nos ___
7

2

1

3) Má dlouhý ocásek a legračně
s ním pohupuje _______

2
3

4) Má červenou náprsenku

4

3

2) Má kropenaté bříško _____

________

5

5) Často ji vídáme na krmítku

6

6

7

_______

6) Staví si hnízdo ve tvaru
boudičky ________
5
4

7) Čimčarára, čím ta čára
______

S některými pěvci z jihovýchodní Asie jsme se již seznámili, teď jsou na řadě i ti naši. Znáte je?
Vyplňte křížovku a v tajence vám vyjde jméno našeho největšího pěvce. _ _ _ _ _ _ _
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www.facebook.com/ZooBrno

