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1 Na rozdíl od afrických příbuzných se nosorožec indický vyznačuje jediným
rohem, průměrně dlouhým 20 centimetrů. Protože většina jedinců v lidské
péči má příbuzné v úspěšném chovu v zoologické zahradě ve švýcarské
Basileji, musí být genetická rozmanitost populace v zajetí zvyšována
dovozem jedinců z volné přírody.
2 V současnosti Ol Pejeta hostí tři z pěti žijících nosorožců Cottonových.
Zvířata jsou přísně střežena před pytláky a pravidelně je sledován jejich
zdravotní stav.
3 Mezi tradiční chovatele nosorožců dvourohých patří berlínská zoologická
zahrada. V říjnu 2014 se v ní narodila hned dvě zdravá mláďata. Zoo vede
plemenné knihy pro africké druhy nosorožců.
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dvourohého sáhla v roce 1993: na celé obrovské ploše původního
areálu rozšíření se ztrácelo ne více než 2 300 exemplářů.
Asijští nosorožci čelí nebezpečí vyhubení ještě déle než jejich afričtí příbuzní. Nejznámější z nich, nosorožec indický
(Rhinoceros unicornis), se nedá pro svůj vzhled přehlédnout: kůže

Stav žijících druhů nosorožců ve volné přírodě a v lidské péči (Khan 1989, IUCN 2015, WWF 2015)
druh

nosorožec indický
(Rhinoceros unicornis)
nosorožec jávský
(Rhinoceros sondaicus)
nosorožec sumaterský
(Dicerorhinus sumatrensis)
nosorožec dvourohý
(Diceros bicornis)
nosorožec tuponosý
(Ceratotherium simum)
nosorožec Cottonův
(Ceratotherium cottoni)
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4 Početnost
nosorožce
dvourohého
se v období
1960 – 1995
snížila
v důsledku
pytláctví
o plných
98 %. Díky
systematické
péči včetně
opakovaných repatriací dosahuje zmiňovaný lichokoptyník
v soukromé
rezervaci
Ol Pejeta ve
střední Keni
jedné
z nejvyšších
populačních
hustot na
celém černém kontinentu.
V poslední
době čítá
jeho tamější
populace na
sto kusů,
přičemž nosná kapacita
prostředí
dosahuje
nanejvýš
120 jedinců.
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