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Bílí jeleni býli privezeni do stredn} Evropy kolem rokul1780
Z jihozápadních oblastí Asie. V Ceské republice je doposud I
zachována výjimecne kvalitní populace. Ve správe I

s celkovým poctem více

parku~Žleby s navazujícími

míst~m pro odpocinek. Za vodo- ~
rek 'Doubrava a Hostacovka lež~obora iI!

v roce 1972, v níž je vzácná

Na jejím okraji. jen 5 ,minut chuze ze zám~~, je dobre
prístupný objekt ukázkové oburky, kde se mimo jiné dozvíte
vše o mrnulostí,soucasnosti í dal~ích plánech na zachováni

pro príští genérace.
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V areálu ukázkové oburky mužete zhlédnout

expozici našich dravcu a sov, vodní ptáky, kuno- '1
vité šelmy, cernou zver, muflony, danky a další II

zvírata. I~
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Denne ve 12.00 a 15.30 hod. uvidíte ukázku letu a"výcviku

dravcu a sov doplnenou výkladem o historii a soucasnosti
sokolnictví, ochrane dravcu, problematice odc]:Jovu dravcu
a sov v zajetí. Program je doplnen prikrmováním bílých
jelenu a výkladem o chovu bílé jelení zvere CR.

Hezkou vzpomínkou pak muže být vlastní tot0gra~l~
s dravcem na rukavici:

I
V kvetnu a cervnu pripravujeme P9utavý program pro školy,
doplne'llÝ o šermírské vystoupení.

8
Soucás;tí .práce v ukázkové oburc~ je i provoz stanice p~o~
handiqapQvané dravce a sovy.
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Akce mimo oburku:.Prednášky pro žáky základních škul.Biologická ochrana letišt
. Vypouštení dravcu a sov do prírody.Provoz stanice pro handicapy.Výcvik dravcu pro TV a film
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