
Hroznýš královský

  

Hroznýš - samička Božena Blažková - byl v pondělí 24. dubna 2017 v 15.30 znovu
vypuštěn do 
terária ve vstupní hale Blažkova pavilonu místo činčil. 

      

10.10.2011 byl náš hroznýš vynesen z podzemní terarijní místnosti a slavnostně vpuštěn do
nového terária ve vstupní hale. Při této příležitosti byl změřen (2,2 m) a zvážen (9 kg). 

  

8.11. 2011 Krmení. Vloženy čtyři akomyši (bodlinatky Acomys dimidiatus).

  

21.11.2011 Krmení. Vloženo pět bodlinatek, jen dvě pozřel.

  

16.12.2011 Krmení. Menší morče. Po jeho spolknutí se had okamžitě začal svlékat. Košilka
uschována.

  

5.1.2012 Pokus o krmení. Vloženy tři bodlinatky A. cilicicus. Had je nechce.

  

12.1.2012 Krmení. Střední morče.

  

20.1. Vyhlašujeme soutěž a přijímáme návrhy dívčího/ženského jména z libovolného jazyka,
psané latinkou, klidně s diakritikou pro našeho hroznýše, jenž je samičkou. Z obdržených
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návrhů vybere komise katedry zoologie jedno jméno na konci února 2012. Navrhovatel daného
jména vyhraje hadí košilku – svlečenou kůži našeho hroznýše velikosti bezmála tři metry. Své
návrhy vhazujte přímo do terária k hroznýši – tam se neztratí.

  

2.2.2012 Krmení. Střední morče. Nad topnou desku instalována bouda z vany na maltu.

  

20.2. Po dlouhé době odpočinku vylezl had z boudy.

  

22.2. Na semináři katedry zoologie proveden výběr jména. Ze 45 návrhů byla v prvním kole
vybrána tři ženská jména a jedno příjmení, v užším kroužku pak jsme se shodli, že samička
dostane úplné jméno Božena Blažková, zkráceně Boženka. O terminu křtin budete informováni
zde.

  

15.3.2012 Králík 1100 g, napaden a pozřen ihned.

  

24.3.2012 Vyjmuta bouda, vložena další větev, vymuty trus a moč a svlečená kožka.

  

14.4.2012 svlékání; 16.4. 2012 defekace; 17.4.2012 čištění terária, výměna palem

  

26.4. krmení: střední morče, pozřeno ihned

  

2.5. výměna podestýlky (štěpka místo kůry), vážení: 9 kg. 3.5. Ve vaničce zanechala tuhou
moč.

  

23.5. krmení: ptáče; 25.5. moč; 29.5. ptáče; 12.6. uklizen trus, sežrala morče; 14.6. návštěva
mateřské školy, 15.6. slunění
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27.6. krmení: morče; 9.7. uklizeno trochu trusu a moč; 16.7. svlékání; 17.7. uklizena spousta
trusu a moč, vyměněna voda; krmení: morče;

  

9.8. krmení: králík; 15.8. uklizena spousta trusu a moč, vyměněna voda a květina; květina
poražena, odstraněna

  

7.9. slunění, odstraněn suchý trus, měření: 235 cm

  

18.9. krmení: morče

  

9.10. návštěva: menší hroznýš, byla to samička, nevšímaly si sebe.

  

13.10. krmení: morče - neuškrtila ho, ale přimáčkla k zemi; trhané svlékání

  

22.10. defekace - úklid

  

30.10. krmení: morče 268 g

  

14.11. defekace

  

3.12. krmení: morče 

  

10.12. krmení: morče, úklid, výměna vody;
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19.12. defekace, úklid;

  

23.12. vložena bouda nad topnou desku, hadice se schovala

  

22.1.2013 krmení holub

  

5.2. krmení morče

  

4.2. neúspěšný pokus o krmení holubem; odstraněna bouda, svlečka, moč

  

5.2. svlékání, defekace, vyčištění vaničky 

  

3.3. neúspěšné krmení holubem

  

13.3. ze zoo Ohrada přivezen pár hroznýšů, přidáni k Božence

  

17.3. defekace některého z hroznýšů; samec většinou leze po větvi a zkouší nadzvihnout mříž,
samice leží v bazénku

  

21.3. čištění terária včetně vaničky; noví hroznýši se natahují a snaží kousnout; opět neúspěšné
krmení holubem

  

28.3. defekace, vyčištění terária; instalace nové topné desky
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7.4. krmení morčaty (asi 750 g); nová samice zardousila všechny tři a spolkla dvě, samec spolkl
jedno, Boženka žádné

  

16.4. defekace, čištění vaničky, slunění Boženky

  

29.4. defekace, svlékání

  

15.5. odstraněna odkvetlá jabloňová větev, vložena kvetoucí větev šeříku; vpuštěno jedno
morče, zardousila ho Káťa, pak ji ovinul Škubánek, nevím, kdo ho spolkl

  

27.5. přivezeni potkani; vhozen jeden, zakousnut a rdoušen Káťou; vhozen druhý, po chvíli
naalezen, zakousnut a rdoušen Škubánkem; vhozen třetí, velký, pro Boženku, ta se moc
nevrušovala, takže potkan pobíhal po teráriu, a když Káťa ohledávala svého malého potkana,
kde má čumák, aby od něj začala polykat, běžel velký potkan kolem a ona ho zakousla a
rdousila, malého nechala ležet. Škubánek byl brzo hotov s polykáním malého potkana, začal
lozit po teráriu a blížil se malému pohozenému potkanovi, ale pak se zakousl do velkého z
druhé strany, než Káťa. Vlezl jsem dovnitř, pokoušel se Škubánka odtrhnout, po delší době
potkana pustil. Vzal jsem pohozeného malého potkana, mával s ním před Boženkou - nechtěla.
Mával jsem s ním před Škubánkem, po chvíli se zakousl. Polykal pomalu, Káťa byla mezitím
hotova s velkým potkanem a začala se zajímat o malého. Odstrkoval jsem ji, ale když jsem pak
na druhé straně sbíral hovínko, Káťa se zakousla do malého potkana a oba hadi se zamotali a
přetahovali o něj, nehohl jsem je odtrhnout, nevím, kdo ho nakonec spolkl.
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  ...  ...  3.9.2013 uhynula samička Káťa - následně zmražena pro praktika  4.9. vhozen jeden potkan, hned ho chňapla a brzo spolkla Boženka  18.9. vhozen jeden potkan, nikdo ho nechce, tak zase vyjmut; Škubánek je špatně svlečený,přidána horká voda, hned se koupe  23.9. vypuštěni dva potkani; malého hned sezobl Škubánek; Boženka je svlečená; vyměněnavoda; druhý potkan v úterý ráno netknutý vyjmut; Škubánek namazán indulonou  24.9. hroznýši sluněni 1/2 hodiny  25.9. Škubánek vyzvracel málo natráveného potkana  8.10. krmení: potkan -> Škubánek; odstraněn trus  10.10. Škubánek vyzvracel málo natráveného potkana; odstraněn  11.10. odstraněn trus, vypnuto topení  23.10. Boženka nehce morče; Škubánek spolkl myš  29.10. Škubánek měl průjmovitý trus  30.10. Boženka hned spolkla morče, Škubánek nechce myš  10.11. Božena - defekace; odstraněn trus, vyměněna voda  18.11. Božena - svlékání, krásně vcelku  5.12. Božena hned spolkla potkana; Škubánek nechce myš  15.12. Škubánek vrácen do velkého terária, vyměněna voda; stále nechce myš  21.12. Božena - krmení - malé morče  23.12. Škubánek - svlékání  27.12. Škubánek - krmení malé morče  30.12. Božena - defekace, odklizeno, vyměněna voda  2.1.2014 Škubánek - defekace, uklizeno, přidána bouda  9.1. odejmuta bouda, uklizen další trus, Škubánek sežral malé morče (a zajímá se o další),Božena nechce velké morče, syčí na mě  11.1. další defekace  12.1. uklizeno, Božena nechce morče, Škubánek má zájem, nenechám ho; nechají se obahladit a tahat  16.1. další defekace, uklizeno; Škubánek útočí an nohu, kořeny...  17.1. Den otevřených dveří, Boženka tahaná ven, pak leží na větvích - má kalné oči; Škubánekpasivní   25.1. Boženka se svlékla.   27.1. Boženka nechce morče. Vyměněna žárovka.  31.1. Škubánek spolkl to žluté, celkem velké morče. Božena nechtěla.   5.2. defekace  9.2. úklid trusu, výměna vody, Škubánek spolkl malého potkana, defekace do vody  11.2. výměna vody, defekace na souši, uklizeno; nahozen jistič osvětlení  13.2. další malá defekace do vody  20.2. vyměněna voda; Škubánek - svlékání - špičku ocasu má bez kůže, nemocnou; nabídnutovelké bílé morče  morče spolkl, asi čtyři dny ho smrdutě trávil; nestrávenou část zvrátil, částečně průjmovitádefekace; čištění dna, 2x čištění vody; ošetření ocásku antiseptikem;   březen: nechtějí žrát  4.4. asi Škubánek spolkl malého potkana; čištění vody; Božena nechce morče;  11.4. mírná průjmovitá defekace;  22.4. nahozen vypadlý jistič - neurčitou dobu nefungovalo vytápění terária  25.4. zjištěna stomatitida u obou hadů  28.4. ošetření u veterináře na Zlaté stoce: injekce antibiotik (Marbocyl) a vitamínů, výplachtlamy betadinem (jódem) a vybrání žmolků hnisu;  29.4.-4.5. hadi v původním teráriu v boudě nad topnou deskou, nevylézají; denně vytahováni aaplikována injekce antibiotik a výplach tlamy;  5.5. zřízena dvě malá terária v přístrojovně; do jednoho přenesena topná deska z velkéhoterária, ke druhému přiložena lampička se žárovkou; podestýlka vlhké hobliny; sklenice svodou;  Kontrola u veterináře: zlepšují se, ale antibiotika i dezinfekce tlamy nutno aplikovat dál; Boženarentgenována - kousek předního plicního laloku vyplněn, žádné hnisavé abscesy;  7.5. Škubánek, ač má pořád pořádnou díru v dásni vlevo nahoře, s chutí sežral středníhopotkana; Božena nechce, při manipulaci otevírá tlamu a syčí, někdy chrčí;  12.5. Škubánek sežral středního potkana: první útok neúspěšný, potkan uhnul, hroznýš sezakousl do vlastního těla (Ouroboros!); druhý pokus úspěšný, potkan kousnutý a škrcený,upadá do bezvědomí, následně hroznýš uvolnil stisk, hledal hlavu ke spolknutí a potkan seprobral, hroznýš musel škrtit znovu s hlavou v tlamě.  Kontrola u veterináře: stav stabilizován, antibiotika i dezinfekce vysazeny.  13.5. Vyměněna podestýlka - kukuřičná vřetena. Zakoupena UV lampa 150W. Střídána mezioběma hady.   16.5. Škubánek sežral středního potkana.  19.5. Boženka má zase něco nepěkného v tlamě - vypláchnuta jódem. Odstraněna trocha žlutémoči.   21.5. Do velkého terária vpuštěny činčily.  22.5. Koupel. Do velazky s teplou vodou vložena Božena. Nejdřív chtěla vylézt, pak si lebedila.Tak ji tam nechal v zamčené místnosti přes oběd. Po návratu prázná vanička, Božena stočenána velazce s morčetem, její terárium okupoval Škubánek, tak vrácena do jeho terárka.Škubánek podobně vykoupán, po hodině nalezen na podlaze. Přestal jsem svítit UV.  23.5. Škubánek sežral malého (100 g) potkana.  26.5. Š. defekace + moč; sežral kosa. Pije ze sklenice.  28.5. B. se svlékla. Odmítá potkana. Podrážděně syčí. Š. moč, odstraněna.  30.5. Š. sežral malého potkana (90 g). Trefil se zas až na potřetí.  8.6. Š. defekace, odklizeno. Z teraburzy přivezeni dva potkani, jeden hned sežrán.   11.6. Š. sežral dalšího potkana (140 g). Útočil už přes sklo.  13.6. B. - žlutozelená moč; Š. dvakrát utekl z terária; vypnul jsem mu topení.  16.6. Š. defekace (tuhá);  6.7. B. - žlutozelená moč;  8.7. Š. - morče 250 g;  11.7. Š. odstraněna moč; morče 275 g; nejdříve zaútočil na mne přes sklo a do podestýlky,nalepil si na dásně kousky kukuřičných vřeten, kroutil hubou ve snaze se toho zbavit; dlouhonemohl morče lokalizovat, pak se s ním zauzloval; nakonec vyšly pěkné fotografie polykání;  B. nechtěla, varovně syčí;  
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  16.7. Š. defekace: hovínko 10 g; střední morče 650 g;  21.7. Š. stále silně nafouklý; koupání obou;  do 26.7. Škubánek defekace - malé kompaktní šišky, oschlé; moč, odstraněno s částí plenivépodestýlky;  27.7. Š. čerstvá defekace, vlhké kompaktní šišky, 110 g, slabý zápach;   29.7. Božena svlékání, moč odstraněna s částí plenivé podestýlky; Š. utekl, nechávám ho mimoterárium;  4.8. Š. defekace, pevné šišky 95 g. Pořád utíká. Vykoupán, strčen do drátěné klece. Boženaozařována UV, utekla, vykoupána, strčena zpět.  6.8. Škubánek sežral střední morče (300 g, rozeta). Boženka sežrala střední morče (280 g) -první po dubnové nemoci a ještě mnohem delší pauze (21.12.13).  11.8. Š. - množství trusu. Ukazován dětem, je hodný. V prodejně nemají morčata ani většípotkany.   18. 8. B. utekla z terária.   do 30.8. B. defekace, moč, utekla z terária.  1.9. B. utekla z terária. Krmení morčaty: B. 368 g, Š. 306 g. Vrhají se na ně, až když morčatavyplaším a udělají prudký pohyb.    5.9. B. nakrmena - morče 300 g.  8.9. Š. má zakalené oči a mokrou pokožku. Vykoupán, přenesen z klece do skleněného terárias novou podestýlkou.   11.9 . B. defekace 215 g plus 20 g moč; vážení: B. 6,8 kg, Š.: 4,1 kg.  15.9. Š. se svlékl mimo terárium. Místy je trochu zkrvaven.   Pod inkubátorem nalezen trus pár dní starý.   19.9. Krmení: B. dostala morče 470 g, chytila ho hned, zakousla se mu do čumáku, takže pouškrcení ho mohla hned začít polykat. Š. dostal morče 360 g, dlouho nevěděl, že ho tam mánebo kde ho má, pak párkrát minul a nabral si do tlamy kukuřičnou podestýlku, pak ho ucítil vohybu těla na druhém konci terária a uškrtil ho bez zakousnutí. Má trochu odřenou tlamu,ošetřeno betadinem.   26.9. B. defekace, utekla. Š. moč.  29.9. Š. defekace; tlama ošetřena betadinem. Pak utekl. Krmení potkany: B. 330 g, Š. 120 g.  6.10. Š. utekl, na podlaze zanechal moč, zalezl do nejnepřístupnějšího kouta. Vytažen. Krmeníbodlinatkami, každý dostal dvě po 40 g. B. nejdřív minula, lehce se kousla, pak se oždibovalana hřbetě, kde měla pachovou stopu po myši. Na pohyb myši reagovala dalším, úspěšnýmúkolem. Druhou myš po půl hodině chytla dobře do tlamy, ale nemohla ji pořádně škrtit, muselase děsně ovinout kolem své hlavy. Š. minul a kousl se ošklivě do zad. Pak minul a nabral sipodestýlku, vytáhl jsem mu ji z tlamy. Potřetí trefil, zabil, spolkl. Druhou myš polykal rovnou poškrcení, bez rovnání od hlavy, tak jak ji zrovna měl v tlamě.  12.10. Š. utekl, v teráriu zanechal trochu trusu a moč. Krmení: B. morče 200 g, Š. potkan 60 g.Oba se hned správně trefili.   13.10. Š. utekl, už pravidelně leze do SZ rohu k topení; další potkan 60 g.  20.10. Měření provázkem: B. je dlouhá 225 cm; Š. je pevně obtočen kolem trubky topení v rohu.  23.10. koupání; B. výměna podestýlky.   24.10. B. se svlékla. Š. utekl k B., asi se pářili!  27.10. B. defekace: 30 g srst, 140 g normální exkrement. Stále utíkají.  8.11. Š. svlečený; krmení potkan 130 g; B. krmení morče 710 g.  16.11. Š. byl u B., asi se pářili; Š. krmení potkan 110 g; B. moč, koupání  18.11. B. defekace do vody, vymyto, nová podestýlka; Š. koupání, potkan 70 g.  24.11. oba defekace, výměna podestýlky  26.11. krmení potkany od ZFF: B. 260 g, Š. 200 g.    30.11. krmení potkany před učiteli. (2x150 g)  5.1.2015 B. svlékání; krmení potkany, B. 115, Š. 95 g  8.1. Š. moč; krmení potkany od ZFF, B. 320, Š. 300 g  2.2. Š. defekace, koupání, B. sežlala nemocného křečka  ... Š. svékání  23.2. Š. střední potkan  2.3. oba moč, odstraněna;  Š. má vlevo nahoře zánět dásně, čištěno jódem.  B. přenesena z klece s UV lampou do skleněného terária, Š. přenesem do klece s UV lampou.   7.3. B. větší morče  13.3. B. moč, Š. stále zánět L dásně, jód.  24.3.2015 Š. stále léčen jódem, čelisti málo opuchlé, hnis sražený, vybírán; Š. svlékání; B.dostala velkého potkana a Š. malého potkana, oba chytili okamžitě.  30.3. B. svlékání  10.4. Š. tlama vypadá dobře. B. exkrement 345 g těžký.  21.4. koupání  23.4. B. Acomys, polykala asi proti srsti. Š. možná Acomys - oba jsou volně v místnosti.  Využijeme starou českou pranostiku Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři a v pátek 24. dubna v9.45 vrátíme hroznýše Boženku Blažkovou do terária ve vstupní hale pavilonu B. - Vhodnápříležitost si Boženku pomuchlat.   7.5. vyměněna žárovka 150 W namísto shořelé zářivky  17.5. Božence vyměněna voda a odebráno seno, aby se pořád neschovávala; seno je zdrojemmůr pro gekona  18.5. B. drobná defekace, voda vyměněna; malý králík (3/4 kg), dlouze těžce polyká, pak leží vevodě  25.5. Š. svlékání  1.6. velká defekace  2.6. Š. střední potkan  7.6. a 13.6. Š. utíká  30.6. Š. střední potkan, B. střední morče  17.8. Š. morče 238 g, B. morče 295 g  30.8. Š. potkan 350 g, B. potkan 400 g  18.9. Š. svlékání  22.9. Š. morče 370 g, B. morče větší  2.10. B. svlékání;  11.10. Š. utekl, rozbil olfaktometr, defekace, moč  12.10. B. přemístěna z foyer do pracovny 252, namísto ní vypušteny činčily  13.10. Š. přemístěn do pracovny 252  16.10. Š. mrtev, zmražen; patrný hnisavý výtok z tlamy  27.11. B. morče  30.12. defekace, čištění; zářivka se složkou UV pouštěna od listopadu tři hodiny denně  2016
  

7.1. krmení: morče

  

22.1. defekace
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12.2. zbytková defekace

  

21.2. krmení: větší potkan

  

březen: defekace, svékání, výměna podestýlky

  

3.4. dva menší potkani

  

23.4. přemístěna do terária v hale

  

25.4. moč, odstraněna

  

26.4. defekace do vody

  

27.4. trus odstraněn

  

14.5. morče 660 g

  

31.5. defekace do vody, svlékání; chybí štafličky

  

2.6. vyměněna voda

  

8.6. jsou štafle; morče 400 g
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Hroznýš královský

  

29.6. morče 350 g střapaté, veřejné krmení (+ koupena želvička)

  

21.7. viděna starší defekace

  

22.7. svlékání

  

30.7. defekace do vody, výměna vody

  

23.8. pokus o krmení, trochu to zkoušela, ztratila zájem

  

26.8. krmení morče, okamžitý výpad

  

19.9. defekace do vody, svlékání s močí, čištění

  

11.10. krmení - střední morče; několik neúspěšných pokusů, asi že je jí chladno - zapnul jsem
topení na stálo

  

v pátek 14.10.2016 přenesen na zimu z terária ve vstupní hale Blažkova pavilonu do terarijní
místnosti a místo něj byly vpušteny činčily. 

  

do 25.10. defekace, vyčištěno

  

2.11. krmení - menší morče; filmování
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Hroznýš královský

  

9.11. Další menší morče; neškrceno, umačkáno o stěnu terária

  

14.11. defekace a moč; odstraněny;

  

17.11. další menší morče

  

26.11. odstraněn trus, přidána podestýlka, do terária vložena zářivka s UVB

  

22.12. krmení osmák

  

2.1.2017 defekace, uklizeno

  

24.1. krmení - větší morče

  

8.2. defekace, čištění

  

20.2. svlečka

  

27.2. krmení menší morče

  

3.3. krmení morče 222 g
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Hroznýš královský

6.3. defekace (srst), úklid podestýlky

  

10.3. defekace (měkký trus), odklizeno

  

14.3. krmení morče

  

20.3. krmení morče 250 g

  

27.3. uklizena moč

  

3.4. defekace, uklizeno

  

24.4. Boženka opět přenesena do velkého terária ve vstupní hale. 

  

9.5. krmení větší potkan, čistá voda

  

26.5. krmení střední potkan, čistá voda

  

30.5. Boženka ve škole v Písku

  

2.6. defekace
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