JANITA
DATUM NAROZENÍ

17. 10. 2004
MÍSTO NAROZENÍ

PINNAWALA, SRÍ LANKA
DRUH

SLON INDICKÝ
POČET DĚTÍ

2 (MAXMILIÁN A AMALEE)
V PRAŽSKÉ ZOO

OD 7. 10. 2012

MLSNÁ MAMINKA

Z ÚDOLÍ SLONŮ

V

pražském Údolí slonů je stádo tvořeno
dvěma staršími samicemi Gulab a Shanti
(přičemž Gulab je dominantní vůdkyně),
mladými slonicemi Tamarou a Janitou,
jejich dvěma syny Maxmiliánem a Rudolfem
a nejnovějšími přírůstky – dvěma sloními
holčičkami.

Z

e Srí Lanky pochází nejen Tamara, ale i Janita, která
je z této dvojice slonic ta starší a větší. Narodila se
17. 10. 2004 v Pinnawale a do Prahy se dostala 7. 10. 2012.
Po příjezdu působila sice klidněji než její družka Tamara,
ale přesto s ní bylo překvapivě těžší pořízení. Janita je
povahově vyrovnaná a sebevědomá slonice, která však
zpočátku reaguje na nové věci ostražitě a s nedůvěrou.
Po překonání počátečních zábran a odmítání ale vždy
nakonec zjistí, že se vyplatí s chovateli spolupracovat.
Poté co danou věc přijme za svou, se ukáže jako mírná
a spolehlivá. Janita si rychle zvykla na nové prostředí
i chovatele a brzy se naučila poznat, který z nich mívá
v kapse něco dobrého. Ze všeho nejraději má jablka
a banány, sloni však dostávají ovoce jen jako příležitostnou
odměnu. Potravu přijímá rychle, někdy až hltavě. S velkou
chutí žere větve, především dub, buk či habr. Velice ráda se
koupe a potápí.

V

roce 2014 se Janita spářila s tehdejším samcem Mekongem.
Chovatelé si nedělali velké naděje, že by zabřezla, protože byla
na samém prahu pohlavní dospělosti. Proto byli všichni příjemně
překvapeni, když se březost potvrdila. Během září 2014 chovatelé
zaznamenali zvětšování mléčných žláz a v prosinci, na základě hodnot
progesteronu v krvi, získali stoprocentní jistotu, že je Janita březí.
Období březosti bylo pečlivě monitorováno, ale naštěstí probíhalo
standardně.

Ch

ovatelé společně s kurátorem a veterinářem vypracovali
podrobný plán celého průběhu porodu, aby eliminovali
co nejvíce rizik, která u prvního porodu slonic hrozí. Samotný porod
nastal 5. dubna 2016 (byl to 639. den březosti). Většina porodů se
odehrává v brzkých ranních hodinách a nejinak tomu bylo i tentokrát.
V pondělí 4. dubna klesla hladina progesteronu na nulovou hodnotu,
takže chovatelé věděli, že porod nastane v nejbližších dnech. V noci
ze 4. na 5. dubna chování Janity nijak nenasvědčovalo, že by se
schylovalo k porodu. Přesto chovatelé ve 2.45 hodin zaznamenali
první kontrakce. Janita byla oddělena do porodního boxu a přesně
ve 3.01 hodin nastal dlouho očekávaný okamžik – narodilo se první
skutečně pražské slůně. Po krátké kontrole, ošetření a zvážení slůněte
Maxmiliána (104 kg) chovatelé přistoupili k postupnému navykání
Janity na novorozeného potomka. Vše probíhalo velmi hladce.

Z

Janity se postupně stala vzorná
a svědomitá matka. V dalších dnech
se matka i mládě postupně seznamovaly
s dalšími slonicemi – nejprve s Tamarou,
poté s Donnou a Sitou (ty už ale v pražské
zoo nejsou) a nakonec s Gulab a Shanti.

