
Zoo Plzeň pomáhá chránit největší antilopy světa 

 

Plzeňská zoologická zahrada dlouhodobě podporuje záchranný program západního poddruhu 

antilopy Derbyho v Senegalu.  Západní poddruh antilopy Derbyho je Mezinárodní unií na ochranu 

přírody klasifikován jako kriticky ohrožený. Jeho počet byl ve volné přírodě při posledním sčítání v 

roce2006 odhadován na méně než 200 kusů. Díky odchytům, které se uskutečnily v roce 2000, byl v 

přírodních rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu založen chov těchto antilop v lidské péči. 

Původních 6 zakladatelů (jeden samec a 5 samic) se do dnešního dne rozrostlo na více než zvířat. 

Nemalý podíl na tomto úspěchu má tým odborníků ze spolku Derbianus Conservation působící 

na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, který tuto populaci řídí již od 

roku 2003. 

Zoo Plzeň je řádným členem spolku Derbianus Conservation. Členové týmu z Derbianus Conservation 

přijíždějí každý rok do Zoo Plzeň za účelem organizace Dne s antilopou, který v roce 2017 proběhl 5. 

srpna. V rámci této akce členové spolku návštěvníky informují o existenci kriticky ohrožené antilopy v 

Senegalu, její ekologii, potřebách a stavu populace. Vzdělávací akce zaměřená na všechny věkové 

kategorie ovšem nabízí i doprovodný program pro děti. Na každém stánku je možné nechat dětem na 

obličej nakreslit oblíbené zvíře, vybarvit omalovánky s motivem antilop Derbyho, případně zakoupit 

propagační předměty s touto kráskou africké savany.  

Výtěžek z prodeje předmětů s antilopou a stejně tak z facepaintingu je určen na záchranný program v 

Senegalu. V roce 2017 spolek zahájil přípravné práce na projektu "Zpátky domů", kdy budou vybrané 

antilopy Derbyho přemístěny zpět do národního parku Niokolo Koba, kde by pro tento účel měla pro 

antilopy Derbyho vzniknout nová obora. Plzeňská zoo rovněž podpořila projekt na obojkování antilop 

v letech 2018-2020, a to nákupem triček. 

 

The Pilsen zoo supports a Conservation program for the western sub-species of the Derby eland which 

was classified as critically endangered by the International Union for Nature Conservation. The 

number of animals in nature was estimated to less than 200 in 2006. In 2000, some of these 

antelopes were caught and so conservation programme started in reserves Bandia and Fathala in 

Senegal. The five females and one male group have grown up to more than 100 animals. A small 

team of specialists from the Faculty of Tropical AgriSciences Czech University of Life Sciences Prague, 

known as the NGO Derbianus Conservation, has a great contribution to this success. The NGO has 

been managing this population since 2003. 

The Pilsen zoo is regular member of the NGO Derbianus Conservation. Members of Derbianus come to 

the Pilsen zoo every year to organize “the Day with the Antelope”, where they inform visitors about 

the problematics. The program which was held August 5th 2017, was also focused on children. Profit 

from face-painting and sale goes to this conservation project in Senegal. In 2017, the NGO Derbianus 

Conservation has started the preparation of the "Back Home" project. The aim of the project is to 

conduct the pilot translocation of captive-born Derby elands from the reserves back to the Niokolo 

Koba national park.  



 

 


