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V

Z ÚDOLÍ SLONŮ

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.

T

amara pochází také ze srílanské
Pinnawaly a narodila se v roce 2005.
V době svého příjezdu do Prahy nebyla
ještě pohlavně zralá. Pohlavní cyklus se
jí nastartoval asi po necelém roce a půl.
V té době v pavilonu slonů žil ještě samec
Mekong, který ale o Tamaru nikdy neprojevoval
zájem. Její příležitost tak nadešla až s příchodem
nového sloního samce Ankhora v létě roku 2014.

P

rvní říje, které mohli v zoo využít a spojit Tamaru s Ankhorem,
připadla na dobu před Vánocemi. V tomto ročním období sloni
tráví většinu času uvnitř pavilonu, proto ošetřovatelé hodně přemýšleli,
zda Tamaru s Ankhorem ve vnitřním prostoru spojit. Vzhledem ke
zkušenostem Ankhora jako chovného samce a s přihlédnutím k jeho
mírné povaze se ale nakonec rozhodli, že jim nebudou bránit. Toto
rozhodnutí se ukázalo jako správné, Ankhor se s Tamarou opakovaně
pářil. Teprve po čtyřech měsících mohli ošetřovatelé na základě krevních
rozborů s určitostí oznámit, že hned první páření bylo úspěšné a Tamara
je březí.

B

ěhem březosti bylo nutné sledovat Tamařinu hmotnost a dbát
na co nejmenší váhové přírůstky. Takové opatření je nutné nejen
kvůli slonici, ale i proto, aby mládě nebylo příliš velké a při porodu
nevznikly problémy. Tamara porodila v pátek 7. října 2016 po osmé
hodině večer. Byla březí 658 dnů a její porod chovatelé již očekávali,
a to nejen vzhledem k předpokládanému termínu, ale i v souvislosti
se změnami hormonálních hladin. Sameček Rudolf vážil 80 kg a hned
vzápětí začal pít. K porodu došlo za přítomnosti slonice Janity a jejího
slůněte Maxe.

Další výrazný mezník nastal
27. 3. 2020, kdy Tamara porodila
historicky první samičku slona
indického, která byla počata
a narozena v pražské zoo.

J

aká vlastně Tamara je a co ráda dělá? Baví ji koupání
a potápění. Mezi její oblíbené pochutiny patří jablka,
nepohrdne však ani mrkví nebo melouny. Ráda objevuje
chuť českých stromů, jako je dub či habr. Potravu si ale
dokáže pěkně pomalu vychutnávat, žere s rozvahou a nehltá.
Tamara je psychicky citlivější slonice, která dává najevo
svou nervozitu tak, že začne otevírat tlamu, jako kdyby
zívala. V těchto momentech nechce přijímat ani odměny,
kterými se ji snaží její chovatelé uklidnit či povzbudit.
Například jablko je pak schopna nosit i několik minut
v tlamě, než ho vyplivne nebo sežere. V některých situacích
dokáže být ale také dost tvrdohlavá a pak dává svým
chovatelům pěkně zabrat. Přesto je velmi přátelská
a postupem času začala být sebejistější a klidnější.

