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Co: Narodziny nosorożca indyjskiego

Gdzie: Warszawskie ZOO
Kiedy: 16 marca 2018 r.
Narodziny nosorożca indyjskiego (pancernego) to ważne wydarzenie – nie tylko dla naszego ZOO,
ale dla całej społeczności ogrodów zoologicznych zrzeszonych w międzynarodowych organizacjach
EAZA (pol. Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) i WAZA (światowy
odpowiednik EAZA), gdyż jest to gatunek zagrożony, objęty europejskim programem hodowlanym
dla ginących gatunków EEP. W Polsce ten gatunek rozmnaża się tylko w Warszawskim ZOO.
Młody nosorożec urodzony 16.03.2018 r. i jego matka czują się dobrze - mają nad nimi
pieczę doświadczeni opiekunowie zwierząt. Samczyk często ssie matkę Shikari, która jest
bardzo troskliwa i opiekuńcza. Chociaż waży 40 kg to jednak to noworodek, więc należy mu się
szczególna troska i ograniczenie kontaktów z otoczeniem. Zobaczyć młodego będzie można
dopiero jak pogoda na to pozwoli i będzie mógł wyjść z mamą na spacer po wybiegu. Czekamy
zatem na słońce i temperatury zdecydowanie powyżej 0 stopni Celsiusa.
To już trzeci nosorożec pancerny urodzony w Warszawskim ZOO i trzeci samczyk. Liczyliśmy po
cichu na samiczkę, bo w populacji europejskich ogrodów zoologicznych jest nadwyżka samców…,
ale trzeci chłopiec też jest naszą dumą i powodem do radości.
Wcześniej urodzone młode w Warszawskim ZOO:
1. Byś I- ur.25.12.2012, wyjechał do Francji 30.09.2014 do LA TESTE
2. Byś II - ur.23.10.2014, wyjechał do Francji 04.04.2017 do LA FLECHE
Obaj starsi bracia naszego młodego nosorożca pojechali do Francji, a były to miejsca wskazane
przez koordynatora tego gatunku. Nie wszyscy wiedzą, że zwierzęta, które podziwiamy w ZOO
wcale nie pochodzą z „natury”. Oczywiście pierwsi mieszkańcy ogrodów zoologicznych musieli być
zaczerpnięci z natury, jednak już od bardzo wielu lat się tego nie robi. Od wielu pokoleń ogrody
zoologiczne na całym niemal świecie wymieniają się między sobą przychówkami, czyli narodzonymi
we własnych kolekcjach zwierzętami w ramach organizacji WAZA i EAZA. Żeby te kolekcje mogły
prawidłowo funkcjonować, a prezentowane w nich okazy były pełnowartościowe genetycznie,
ogrody zoologiczne muszą ze sobą współpracować.
Każdy cenny, zagrożony wyginięciem gatunek zwierząt mieszkających w ogrodach zoologicznych
ma swojego koordynatora, czyli osobę, która posiada wszelkie dane na temat ilości oraz struktury
wiekowej i płciowej konkretnych okazów w poszczególnych placówkach. Każde zwierzę jest ściśle
zidentyfikowane, posiada swój rodowód i historię. Na tej podstawie koordynator dobiera pary lub
skład stad przeznaczonych do rozmnażania, mając na uwadze, by zwierzęta nie były ze sobą
spokrewnione. I właśnie decyzją koordynatora Byś I i II zostały wysłane do Francji, gdzie u boku
nie spokrewnionych z nim samic będą walczyć o przetrwanie własnego, niezwykle cennego
i zagrożonego wyginięciem gatunku. Nosorożce pancerne są zapisane w czerwonej księdze
w kategorii VU, czyli gatunku narażonego na wyginięcie w skutek niszczenia naturalnego
środowiska i nielegalnych polowań w celu pozyskania rogu. Azjaci wierzą, że krew i róg nosorożca

mają cudowną moc, przynoszą siłę, zdrowie, witalność i ochronę przed złymi mocami. Za te ludowe,
bezpodstawne wierzenia zwierzęta płacą ogromną cenę. W Indiach żyje ponad 3,5 tys. tych
zwierząt. Pierwszy nosorożec indyjski trafił do Europy w 1513 roku jako dar dla króla Portugalii.
Obecnie w europejskich ogrodach zoologicznych znajduje się około 230 przedstawicieli tego
gatunku i żadne z nich nie pochodzi z wolności.
Pamiętajmy, że ZOO to między innymi bank genów, żelazna rezerwa na wypadek gdyby
poszczególne gatunki miały zostać w naturze wytępione, co się już niestety niejednokrotnie
wydarzyło. Dlatego też przetrzymywane w nich zwierzęta musza być idealne, zdrowe, zdolne do
samodzielnego życia i przejawiania charakterystycznych dla danego gatunku zachowań. To nic
nadzwyczajnego, że okazy wyhodowane w ogrodach zoologicznych zasilają wolnożyjące populacje
lub są reintrodukowane, czyli wypuszczane w miejsca swego dawnego występowania. Tak było
w przypadku galopujących po mongolskich stepach koni przewalskiego, afrykańskich antylop
bongo, czy choćby naszych, dobrze znanych żubrów. Gdyby nie „zapasy” z ogrodów zoologicznych,
już nikt dzisiaj nie mógłby podziwiać tych zwierząt na wolności. Aby system mógł prawidłowo
funkcjonować, poszczególne ogrody zoologiczne muszą ze sobą współpracować i stąd też
idea powstania takich organizacji jak WAZA – Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych
i Akwariów oraz jego bardziej, lokalna bo europejska wersja – EAZA. Oczywiście Warszawski Ogród
Zoologiczny jest członkiem obu tych organizacji.

#chronimyGINĄCEgatunki.
Kontakt prasowy:
Anna Karczewska, tel.: 22 619 69 09, kom. 508 98 98 87, fax 22 619 58 98, e-mail: a.karczewska@zoo.waw.pl
Warszawskie ZOO jest czynne we wszystkie dni roku, zawsze od godziny 9.00.
Adres: ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa
www.zoo.waw.pl;
www.facebook.com/WarszawskieZOO
Zwiedzanie Willi Żabińskich – tylko z przewodnikiem po umówieniu terminu (tel. 603059758) lub bez rezerwacji w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca o godz. 11.00 i 13.00. Więcej informacji: www.zoo.waw.pl/willa.html

Miejski Ogród Zoologiczny, założony w 1928 r., w bieżącym roku obchodzi okrągły jubileusz 90-lecia.
Na powierzchni 40 ha eksponowanych jest ponad 12 000 zwierząt, należących do 543 gatunków, z których 47 jest
objętych programami ratowania zwierząt zagrożonych wyginięciem. Są wśród nich zarówno zwierzęta żyjące w Polsce wydry, niedźwiedzie brunatne, czy bociany, jak i liczne okazy egzotyczne – słonie afrykańskie, żyrafy Rothschilda, nosorożce
indyjskie, gibony, różne gatunki ptaków, gadów i tropikalnych ryb. Szczególną uwagę warto zwrócić na rezydencję goryli
i szympansów, Ptaszarnię z Halą Wolnych Lotów, Hipopotamiarnię czy odremontowane Akwarium z panoramiczną
ekspozycją Amazonii. Większość zwierząt można oglądać na wybiegach, a zimą – wewnątrz pawilonów (na terenie ZOO
znajduje się 10 obiektów, które umożliwiają komfortowe zwiedzanie o każdej porze roku). W centrum Ogrodu znajduje się
plac zabaw i polana piknikowa. Na terenie Ogrodu zlokalizowane są punkty gastronomiczne, bezpłatne toalety oraz sklepiki
z pamiątkami czynne przez większą część roku. Pawilony są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W ZOO obowiązuje
zakaz palenia tytoniu.

