Hrošíky v bratislavskej ZOO
Naše hrošíky
V bratislavskej ZOO sa narodil 6. mája 2011 samček hrošíka libérijského (Hexaprotodon
liberiensis). Mláďatko je zdravé a životaschopné.
Otcom je samec Paul, narodený 17. 5. 2007 v ZOO Berlín. Paula sme
doviezli do našej ZOO, keď mal rok. Vtedy bol ešte veľmi mladý na
párenie, preto sme museli počkať, kým pohlavne dozrie. V prírode sa
samce začínajú páriť medzi 7 – 8 rokom života, ale v ZOO dospievajú
skôr a to vo veku 2,5 – 4 rokov. S našimi dvomi samicami sa Paul
zoznamoval cez bariéru. Paul má veselú povahu, rád sa hrá s chovateľmi
na „schovávačku“ a v bazéne s obľubou robí „vrtule“ – otočí sa na bok
a začne sa krútiť dokola na jednom mieste.
Matkou mláďatka je naša staršia samica Dina, narodená 22. 12.
1982 v ZOO Dvůr Králové, ktorá prišla do našej ZOO v roku 1984.
Dina je skúsená matka, porodila u nás už sedem mláďat – z toho päť
bolo samičiek a dvaja samčekovia. Všetky mláďatá starostlivo
prirodzene odchovala a predposledná sa narodila 22. 4. 2006
samička Dimba, ktorá zostala v našej ZOO. K Dimbe sme zatiaľ
samca nepripúšťali a ešte nemala mláďa, ale do budúcna s ňou
počítame ako s chovnou samicou. Dina bola v mladosti tvrdohlavá a odmietala spolupracovať
s chovateľmi. Dnes je však už oveľa pokojnejšia a ochotne spolupracuje. Dimba má povahu po
matke, je pomerne tvrdohlavá, náladová, ale aj hravá. Rada sa v bazéne hrá na „kosatku“ – oprie sa
prednými kopýtkami o stenu bazéna, zadnými sa odrazí a vymrští sa nad hladinu vody hore
bruchom. Naše hrošíky sa často v bazéne hrajú aj s plastovými loptami a pneumatikami.
Paula s Dinou sme minulý rok spojili v čase ruje samice, pričom vekový
rozdiel im neprekážal a párenie bolo úspešné. Rovnako bez problémov
prebiehala gravidita samice a aj pôrod, ktorý sa 6. mája 2011 začal
o 10.50 h a o 11.25 h bolo mláďatko na svete. Mláďatko často
navštevuje mamin „mliečny bar“ a rýchlo priberá. Prvýkrát sme malého
samčeka odvážili 12. mája a už 6 dní po narodení vážil 9,42 kg.
18. mája 2011 sme váženie zopakovali a hrošíča opäť pribralo na
krásnych 11,50 kg.

Základné fakty o hrošíkoch libérijských
Hrošík libérijský (Hexaprotodon liberiensis) je párnokopytník
a obýva tropické dažďové lesy a lesné močiare západnej Afriky.
Žije samotársky, samce a samice sa stretávajú len v čase párenia.
Samica po 187 – 214 dňoch gravidity porodí jedno, výnimočne
dve mláďatá. O mláďa sa stará len samica. Pôrodná hmotnosť
mláďatka je približne 5 - 7 kg. Matka mláďa dojčí 6 – 8
mesiacov, ale už ako 2 – 4 mesačné začína prijímať aj tuhú
potravu. Priemerná dĺžka života hrošíka je viac ako 40 rokov.
Hrošíky sa v prírode živia vodnými rastlinami, čerstvými listami z mladých stromov a kríkov,
opadaným ovocím, bylinami a trávami. Ich nepriateľom je hlavne človek, ale mladé zvieratá sa
stávajú korisťou leopardov.

Dĺžka tela: 1,5 – 1,7 m
Dĺžka chvosta: 28 cm
Výška v kohútiku: do 1 m
Hmotnosť: 250 kg
Zaujímavosti o hrošíkoch
• Hrošík libérijský je podstatne menší ako jeho bratanec hroch obojživelný a nie je tak
viazaný na život vo vode ako jeho mohutnejší príbuzný.
• Mláďatko hrošíka nevie hneď po narodení plávať a matka
ho to musí najskôr naučiť. „Plavecký kurz“ trvá pár
týždňov a mláďatko je schopné plávať vo veku 4 – 6
týždňov.
• Hrošík je takmer bezsrsté zvieratko bez pachových
a potných žliaz. Má však mazové žľazy, ktoré neustále
vylučujú biely zásaditý sekrét, ktorý chráni kožu pred
stratou vody, pred slnkom a má tiež dezinfekčnú funkciu
(pri poraneniach).
• Hrošíky je možné často vidieť s otvorenou papuľou – je to varovanie nepriateľa. Ukazujú
svoje nebezpečné zuby, aby odstrašili predátora.
• Párenie hrošíkov môže prebiehať na suchu aj vo vode.
• Hrošík má štvordielny žalúdok.
• Svoje teritórium si hrošík značkuje močom a trusom. Trus rozmetáva do značnej
vzdialenosti rýchlym pohybom krátkeho chvostíka, ktorý meria približne 28 cm.
• Nozdry hrošíka sú položené nižšie ako oči a uši, a nie sú vyklenuté ponad lebku. Chrbát je
klenutý smerom dolu k hlave – ľahšie sa mu prediera cez
húštiny.
• Hrošíky sa ochladzujú vo vode, alebo v bahne, ale často sa
aj ohrievajú slnením.
• Majú svalové záklapky v ušiach a v nose = adaptácia na
pobyt vo vode.
• Čeľuste sú spojené až vzadu, preto ich dokážu tak naširoko
roztvoriť.
Ohrozenie a ochrana hrošíkov
Devastáciou dažďových pralesov, lovom, intenzívnym poľnohospodárstvom a sústavnými vojnami
počet týchto mini - hrošíkov neúprosne klesá. Hrošíky prichádzajú postupne o svoj domov.
V prírode žilo začiatkom 90-tych rokov 20. storočia odhadom len 2000 - 3000
jedincov. V súčasnosti presný počet nie je známy, ale odhadom žije v prírode už
len okolo 400 jedincov.
V roku 1992 zriadila Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií
Európsky záchranný program pre tento ohrozený živočíšny druh, ktorý
koordinuje ZOO Bazilej (Švajčiarsko). Hrošík libérijský je zaradený do prílohy
II Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich
živočíchov a rastlín (CITES) a do prílohy B Nariadenia Rady (ES) č. 338/97
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
V Medzinárodnom červenom zozname ohrozených druhov IUCN je označený skratkou EN =
ohrozený druh.

Jedálny lístok pre hrošíky v ZOO
Zelenina a ovocie: mrkva, cibuľa, kaleráb, šalát, kapusta, reďkvička, uhorka, cvikla, jablká, melóny,
hrozno, banány
Zoogranule
Ovos a jadro
Tráva
Seno
Zelené listy stromov
Kŕmi sa 2 x denne a dospelý hrošík skonzumuje za deň 3 kg zeleniny a ovocia.
V Bratislave, 17. 5. 2011
Mgr. Silvia Pirošková
Vedúca oddelenia vzdelávania a propagácie
ZOO Bratislava

