Zubří pohrobek
Táborská zoologická zahrada oslavila na konci roku 2015 návrat
ztracené dcery. Z hodonínské zoo dorazila čtyřletá samice zubra
evropského Karla. Ta se na jihu Moravy narodila zubřímu páru
Karlovi a Tamaře, kteří se do Hodonína dostali v roce 2011 právě
z táborské zoologické zahrady.
Životní cesta samice, která v říjnu 2015 oslavila své čtvrté
narozeniny, se zkomplikovala ještě před jejím narozením.
Neobvyklé bylo už to, že se narodila čtrnáctileté jalovici. Zubři
bývají březí většinou mnohem dříve.
Stáří prvorodičky se nakonec ukázalo jako zanedbatelný
detail. Zubří sudičky totiž pro nový přírůstek přichystaly jiný
osud podobající se příchodu na svět uherského a českého
krále a vévody rakouského Ladislava Holce z rodu Habsburků.
Ten se narodil až čtyři měsíce po smrti svého otce, českého,
uherského a německého krále a rakouského vévody Albrechta
II. Habsburského, takže je známější pod přízviskem Ladislav
Pohrobek.
Také zubří samice Karla se narodila až po smrti svého otce.
Krátce po této smutné události si pracovníci hodonínské
zoologické zahrady všimli, že se samici Tamaře zvětšuje břicho
a také více jí. V říjnu pak vedle ní našli zdravé mládě, které se
tak stalo posmrtným dárkem od zubra Karla. I proto nese jeho
jméno.
Možná právě osud pohrobka zaujal lidi natolik, že pro něj
hlasovali v soutěži o Nej… mládě 2012 v soutěži BabyZOOM, kde
se Karla dlouho držela na druhém místě.
Osud si však pro Karlu připravil ještě jednu krutou ránu. Krátce
před návratem do původního domova rodičů – táborské zoo –
přišla i o svou matku Tamaru.
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Zubřice Karla se do zahrady v Táboře vrátila z hodonínské zoo. Foto: Jiří Mikoláš
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Příjezdem do ZOO Tábor jakoby se tohle prokletí zlomilo.
Určitý náznak byla už samotná cesta, která proběhla velmi klidně
a nečekaně rychle. Karla se do svého nového domova evidentně
těšila.
Další radostná zpráva přišla na přelomu roku, kdy se o Karlu
začala zajímat rodina Neumanů, která už před tím v ZOO Tábor
adoptovala hned čtyři jiná zvířata. „Loni v létě jsme slavili výročí
svatby a hledali jsme užitečnější dárek než nějakou bonboniéru.
Po výletu do znovu otevřené táborské zoo bylo jasno – podpoříme
zdejší chov,“ vysvětluje motivaci Jan Neuman s tím, že napřed si
vybrali čtyři menší zvířátka, za každého člena rodiny jedno.
„Na podzim jsme navštívili ještě další české zoo, nejvíc se nám
však líbilo právě v Táboře, kde jsme opět obdivovali spokojená
a dobře živená zvířata v krásných velkých ohradách. Po reportáži
v televizi o novém zdejším přírůstku, jsme se rozhodli naši
´rodinku´ rozšířit,“ doplňuje adoptivní rodič Neuman a slibuje,
že zoo hodlá celá jejich rodina podporovat i v budoucnu.
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