SEZNAM ZVÍŘAT K ADOPCI V ROCE 2020
SAVCI

PTÁCI
labuť černá

2000 sovice sněžní

3000 adax núbijský

5 000

ara kaninda

3000 banánovec chocholatý

5000 alpaka

5000

arassari hnědouchý

7000 výr velký

3000 antilopa jelení

5000

arassari rudokostřecový

7000 zoborožec šedolící

3000 antilopa losí

6000

bažant diamantový

800

čáp bílý

RYBY A PARYBY

gibon lar

15000

1500 bodlok pestrý

1000 jaguár americký

25000

eklektus různobarvý

2500 nožovec velký

1000 klokan obrovský

7000

bažant sedlatý

3000 glyptoper velkoploutvý

800 klokan rudokrký

3000

holub Bartlettův

2000 jehla pruhovaná

1000 kočkodan zelený

5000

holub chocholatý

2000 jezero Tanganika

1000 koza kamerunská

1000

holub nikobarský

2000 klaun očkatý (Nemo)

1000 koza holandská zakrslá

1000

jeřáb mandžuský

2500 kanic tečkovaný

1000 lemur černý

5000

jeřáb panenský

2500 muréna hvězdovitá

2000 vari červený

5000

hrdlička čínská

1000 netopýrník dlouhoploutvý

1000 zebra Chapmanova

6000

křepelka korunkatá

1000 piraňa Nattererova

1000 lev jihoafrický

30000

kraska červenozobá

1000 vrubozubec paví

1000 veverka obecná

1000

ledňák modrokřídlý

3000 trnucha skvrnitá

3000 oryx jihoafrický

5000

toko Deckenův

3000 žralok černoploutvý

5000 ovce kamerunská

1500

majna Rothschildova

2000 keříčkovec žabí

1000 ovce ouessantská

1000

mandelík hajní

1500

vlk hřivnatý

6 000

nandu pampový

5000 gekončík noční

1000 přímorožec arabský

5 000

plameňák růžový

3000 hroznýš královský

1500 rys ostrovid

5 000

puštík brýlatý

4000 chameleon jemenský

1000 sitatunga západoafrická

5 000

puštík bělavý

3 000 kajmánek trpasličí

5000 surikata

5000

satyr Temminckův

1200 dlouhokrčka drsná

500 šimpanz učenlivý

30000

slípka modrá

1500 leguán kubánský

2500 tamarín pinčí

4 000

sojkovec lesní

2000 teju červený

3500 tygr ussurijský

50 000

sojkovec popelavý

2000 želva nádherná

500 velbloud dvouhrbý

10000

sojkovec rezavokřídlý

2000

sojkovec nádherný

2000 rosnička včelí

1000

sojkovec štětinatý

2000 žebrovník Waltlův

1000 korálový útes

PLAZI

OBOJŽIVELNÍCI

přímorožec beisa

5000

BEZOBRATLÍ
5000

Přihlášku k adopci můžete vyplnit elektronicky na www.zoo-hodonin.cz/adopce-zvirat nebo
přímo na pokladně zoo.

