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Sebelepší atlas 
nenahradí setkání 
s přírodou tváří v tvář

Zoologické zahrady si dnes už 
místo na slunci vydobyly: podílejí 
se na záchranných programech pro 
ohrožené druhy živočichů z nej-
různějších částí světa, ale také 
na ochraně zvířat v místě jejich 
přirozeného výskytu v nejbližším 
okolí zoo – všemožně tak pomá-
hají udržovat biologickou rozma-
nitost. Významnou roli hrají také 
při ekologické výchově a osvětě, 
zaměřené především na nejmladší 
generaci. Sebelepší atlas nenahra-
dí setkání se zvířetem tváří v tvář.

Brněnská zoologická zahrada věnuje velkou 
pozornost druhům zařazeným do Evropských 
záchranných programů (EEP), druhům vedeným v  
evropských i mezinárodních plemenných knihách 
(ESB, ISB) i těm, které najdete v Červené knize IUCN. 
V programech EEP chová zvířata dvaceti druhů, mezi 
nimiž byli úspěšně odchováni například klokánek 
králíkovitý, takin indický nebo žirafa síťovaná. 

Brněnská zoologická zahrada se zabývá 
také chovem zvláště chráněných druhů naší 
a euroasijské fauny a zapojuje se do záchranných 

programů pro některé z nich. Spolu s Českým 
svazem ochránců přírody má Zoo Brno za sebou 
projekt monitoringu sýčků obecných na jižní 
Moravě, ve spolupráci s Agenturou ochrany příro-
dy a krajiny ČR zase monitorovala populace sysla 
obecného a chystá se založit chov, který má vést 
k jeho návratu do volné přírody. Již v roce 2002 
spolupracovala s dalšími evropskými zahradami 
na záchraně orla kamčatského. Pomáhala také 
při velké záchranné akci zoologických zahrad, 
díky níž přežily stovky želv orlícií bornejských, 
které byly v roce 2002 zabaveny v Hong Kongu. 
I proto se aktivně podílela na mezinárodní ochra-
nářské kampani na záchranu želv Shellshock. 
Účast v  této kampani vyústila ve spolupráci 
s dalšími českými zoologickými zahradami na 
projektu Kura Kura – želvy v ohrožení. Jeho cílem 
je zbudovat záchrannou stanici želv v Indonésii 
a přispět k zachování tamních velice cenných, 
ale ohrožených původních biotopů.  Letos se 
brněnská zoo podílí také na další mezinárodní 
kampani Zachraňme Madagaskar. Svérázným 
příspěvkem k této kampani bylo narození tří 
mláďat vzácného leguána madagaskarského, 
jehož se zatím podařilo odchovat jen dvěma 
evropským zoo. Úspěchy v odchovech plazů, 
například hroznýšovce kubánského, leguána 
nosorohého nebo leguána kubánského, zazna-
menávají brněnští chovatelé dlouhodobě.

Brněnská zoo klade tradičně, již od počátků své 
existence, velký důraz na výchovu a osvětu. V posled-
ní době se to projevuje i na budování nových eko-
systémově a zoogeograficky uspořádaných expozic. 
Jako dobrý příklad chci zmínit nový jedinečný soubor 
expozic severské zvířeny Beringia.

Rád bych Zoologické zahradě města Brna 
popřál, aby se jí v dalších letech dařilo jak na poli 
chovatelském, tak i v ochranářských programech, 
a aby se výsledky její práce projevily nejen příro-
dě samé, ale i ve spokojenosti návštěvníků.

Martin Bursík,
místopředseda vlády České republiky

a ministr životního prostředí

RNDr. Martin Bursík 
se narodil 12. srpna 1959 v Praze. V roce 1984 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy 

univerzity, obor ochrana životního prostředí. V roce 1989 se stal signatářem občanské iniciativy 
Hnutí za občanskou svobodu. Od počátku se angažoval v Občanském fóru, po jeho rozdělení 
v Občanském hnutí. V letech 1994 až 2002 byl činný ve výboru pro ochranu životního prostředí 
pražského zastupitelstva, kde mj. prosadil reformu městské policie, dobrovolná majetková 
přiznání zastupitelů a kontrolu veřejných zakázek a řešil problematiku dopravy a konfliktu zájmů 
a korupce. V roce 1998, kdy byl ministrem životního prostředí ve vládě Josefa Tošovského, přispěl 
k emancipaci tohoto ministerstva, které se stalo rovnocenným partnerem ostatním resortům. Po 
parlamentních volbách v roce 1998 pracoval až do roku 2005 jako konzultant v oblasti energetiky 
a ochrany životního prostředí a ředitel konzultační kanceláře Ecoconsulting, s. r. o. Od září 2005 
je předsedou Strany zelených. V červnu 2006 byl za tuto stranu zvolen poslancem Parlamentu ČR. 
Je spoluautorem nového zákona na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Řídil 
expertní tým ministerstva životního prostředí pro přípravu koncepce ekologické daňové reformy. 
Místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí byl jmenován 9. ledna 2007.

Příhovor

RNDr. Martin Bursík
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Lachtani cvičí rádi 
Současnou skupinu lachtanů jihoafrických 

(Arctocephalus pusillus) tvoří v Zoo Brno samec 
Bagoun a samice Gejša a Bobina. Bagoun se naro-
dil v roce 1993 v belgické Zoo Antverpy, kde se mu 
říkalo Uto. Do Brna, kam byl původně deponován, 
jsme jej dovezli v roce 1998 a v roce 2002 jej brněn-
ská zoo získala darem, neboť Zoo Antverpy ukončila 
chov tohoto druhu. Gejša byla odchycena ve volné 
přírodě Namibie a do Brna se dostala roku 1993 jako 
přibližně jednoleté mládě. Bobina, narozená roku 
1998 v Zoo Praha, je dcerou legendárního Gastona. 
Pražská zoo ji do Brna deponovala roku 2000. 

Brněnská zoo původně chovala lachtany 
tmavé (Zalophus californianus). Jejich bazén byl 

postaven v roce 1970 na jižním vrcholu Mniší 
hory v těsné blízkosti současně dostavěné budovy 
terária. Svému účelu však sloužil jen něco přes 
rok. Na kopci byla totiž k dispozici jen užitková 
voda, která se ukázala ze zdravotního hlediska 
pro lachtany nevhodná. Dále byl bazén ze tří 
stran přístupný veřejnosti a zvířata neměla dosta-
tek klidu. V roce 1971 se lachtani přestěhovali do 
expozice u právě dostavěné veterinární ošetřovny. 
Později došlo k druhové změně na lachtany hřiv-
naté (Otaria byronia) a od roku 1993 v tomto 
prostoru chováme lachtany jihoafrické.

Expozici lachtanů jihoafrických dominuje 
venkovní bazén se dvěmi odpočinkovými ostrůvky. 
Bazén je hluboký přibližně 1,8 m, má tvar písme-
ne L, přičemž delší strana měří 11 m, kratší 6 m, 
šířka činí 5 m. Břeh zaujímá plochu zhruba 25 m2. 
Část bazénu je celodenně zastíněna. Betonové 
stěny a dno jsou upraveny tmavě zeleným nátě-
rem. Lachtani mají k dispozici i vnitřní ubikaci, 
kde jsou dva menší bazénky.

I krutou zimu 2005/06 trávili lachtani nej-
raději venku – i přes možnost pobytu ve vnitřní 
ubikaci. V ní jsme je pro jistotu nechávali po celý 
den, když teplota klesla pod -20 °C. Při silných 
mrazech se u lachtanů mírně zvedla spotřeba 
krmiva, krmnou dávku jsme v té době oboha-
covali o další vitamíny a minerály. Lachtany 
krmíme jednou denně konzumními mořskými 
rybami – makrelami a sledi. Zvířata preferují 

ryby v délce kolem 30 cm. Samec jich denně 
zkonzumuje zhruba 8 až 12 kg, každá samice 
zhruba 4 až 6 kg. Kromě odpoledního hlavního 
krmení dostávají lachtani ráno několik ryb s vita-
minovými přípravky. Pravidelně berou vitamin 
B 1, občas v kapslích rybí tuk, vitamin A, D, E, 
jednou za tři dny multivitaminové tablety. 

Přibližně od konce dubna do června probíhá 
lachtaní říje. Samec bývá v této době nebezpečný, 
může i zaútočit na člověka. Samice jsou bázlivěj-
ší. V odpoledních hodinách se vyhřívají na břehu 
se samcem. V jeho blízkosti jsme loňského roku 
častěji pozorovali mladší Bobinu. Pravděpodobně 
docházelo i k páření, oba zůstávali často těsně 
přitisknuti k sobě. Graviditu jsme však zatím 
nepozorovali.

Jednou denně, při krmení ve 13.30 h, 
absolvují lachtani společné cvičení, při němž je 
přítomen vždy jen jeden ze tří chovatelů. Učí je 
několika základním cvikům. Míra jejich zvládnutí 
je u jednotlivých zvířat různá. Všichni tři vyskakují 
z vody na povel a vylézají na podstavec, Bagoun 
a Gejša navíc podávají ploutev. Gejša se také opí-
rá o cvičitele, Bobina jezdí po břiše. Cvičení lach-
tanů má blahodárný vliv na fyzickou i psychickou 
kondici zvířat, ale zajímá i baví také návštěvníky 
zoo. V budoucnu hodláme vystoupení lachtanů 
zahrnout do komentovaného krmení.

Simona Blahoňovská,
revírník na úseku Šelmy

Upozornění

   Lachtani jihoafričtí

Samec Bagoun
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Zoo Varšava 
prožívá boom

Varšavská zoologická zahrada, založená 
roku 1928, v době svého vzniku zaujímala plochu 
dvanácti hektarů a byla domovem pro přibližně 
500 zvířat většinou reprezentujících polskou fau-
nu. Největším chovatelským úspěchem z počátku 
historie zoo bylo narození samičky slona indic-
kého Tzuniky v roce 1937. Dodnes je to jediný 
slon narozený v polských zoologických zahradách. 
Během druhé světové války byla zahrada stejně 
jako celá Varšava zcela zničena. V roce 1946 
orgány města rozhodly zahradu obnovit a dva 
roky poté byla varšavská zoo znovu otevřena 
pro veřejnost. 

Opravdový rozkvět však začal až v osm-
desátých letech, kdy město zoologickou zahra-
du zahrnulo do nových plánů svého rozvoje. 
Vyrostlo pak mnoho nových pavilonů a výrazně 
se zlepšily životní podmínky chovaných zvířat. 
V současné době zaujímá Zoo Varšava plochu 
40 hektarů a lze říci, že zažívá ekonomický 
boom. Mnoho věcí se mění k lepšímu, posled-
ní z nejstarších klecí a zastaralých ubikací 
jednou provždy zmizely. Místo nich se objevil 
nový pavilon plazů, ptačinec, Fantastická zoo, 
pavilon slonů a Australský výběh. Nejnověji 
dokončenými stavbami jsou pavilon bezobrat-
lých a výběh jaguárů. Zoo Varšava nyní chová 
přibližně tři tisíce zvířat více než pěti set druhů, 
ve své sbírce má jako jediná v Polsku dva samce 
nosorožce indického.

K 80. výročí založení zahrady v březnu 2008 
chystáme nové ubikace pro šimpanze a gorily. 
V brzké budoucnosti postavíme nový výběh pro 
hrochy a velké akvárium pro žraloky.

 Zoo Varšava je obzvláště hrdá na úspěchy 
při chovu některých druhů zařazených do Evrop-
ských záchranných programů, kterých v této zoo 
probíhá 38. Pravidelně odchováváme gepardy 
a psy hyenovité. Stále doufáme v odchov stáda 
slonů afrických. Před rokem a půl nám přineslo 
radost narození samečka mravenečníka velkého, 
který následně odešel do Zoo Tel Aviv v Izraeli.

Varšavskou zoo navštíví každoročně 
600 000 návštěvníků. Organizujeme také výuku 

pro školy, přednášky pro studenty, akce pro děti 
s handicapem a také různé výstavy.

Jsme členy několika mezinárodních 
organizací včetně Evropské asociace zoo 
a akvárií (EAZA). Podílíme se na všech jejích 
kampaních a samozřejmě i na kampani na 
pomoc Madagaskaru, vyhlášené na období 
2006/2007. Neustále se snažíme rozvíjet 
a zlepšovat úroveň našich chovů a úspěšně 
implementovat a plnit směrnice EAZA. V září 
letošního roku proběhne v naší zoo výroční 
konference této asociace. 

Dr. Jan Maciej Rembiszewski,
ředitel Zoo Varšava

Představení

Sloni afričtí Mravenečník velký (mládě s matkou)

Gepardice s šesti koťaty
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Záchranná stanice 
přijala zvířata 
téměř padesáti druhů

Záchranná stanice pro handicapované 
živočichy v Zoo Brno během roku 2006 přijala 
198 zvířat 48 druhů. Bylo mezi nimi 34 zvířat 
zahrnutých mezi ohrožené druhy a 18 jedinců 
náležejících k druhům silně ohroženým. Uzdra-
vená zvířata většinou sami vypouštíme v místě 
jejich nálezu.

Nejčastější příčinou zranění divoce žijících 
zvířat je srážka s automobilem, u dravců popá-
lení elektrickým proudem. Taková zranění bývají 
bohužel neslučitelná s životem. Některá zvířa-
ta mohou být postřelená, časté je pokousání 

drobného ptáka nebo třeba mláděte veverky 
kočkou... Do stanice se dostanou také zvířata 
zdravá, jen vyhládlá a stresovaná, když třeba 
uvíznou někde v městské zástavbě, či mláďata 
ještě neschopná samostatného života. 

K silně ohroženým živočichům přijatým naší 
stanicí patřili například dva bobři evropští. Jed-
noho z nich „zadrželi“ strážníci 7. 5. v silničním 
tunelu v Brně-Husovicích a dovezli ho do zoo. 
Zvíře nebylo zraněné, jen dezorientované, takže 
jsme je mohli po dvou týdnech pobytu v zoo a po 
konzultaci s ochranáři vypustit v oblasti Mušov-
ských jezer. Předtím veterinář bobrovi implanto-
val vysílačku a odebral mu vzorky na identifikaci 
DNA. Druhého bobra nám 20. 8. z Břeclavska 
dovezli zoologové z České zemědělské univer-
zity v Praze. Při výzkumu divoké bobří populace 
nalezli zraněného jedince, měl zřejmě od soka 
pokousaný kořen ocasu. Po ošetření v zoo jsme 
bobra nechali v karanténě, uzdraveného pak 
vrátili ochranářům z pražské univerzity, kteří 
si spolupráci se zoo pochvalovali. Bobra pak 
vypustili v místě odchytu. Na jejich žádost také 
tomuto bobrovi veterinář naší zoo implantoval 
vysílačku a odebral vzorky na identifikaci DNA. 
Dalšími silně ohroženými zvířaty, přijatými naší 
stanicí, byli netopýři hvízdaví a netopýři rezaví 
(celkem devět kusů), čtyři krahujci obecní, dvě 
sovy pálené a dvě žluvy hajní.

Uzdravená zvířata většinou sami vypouš-
tíme v místě jejich nálezu. Některé dravce 
předáváme záchranné stanici v Bartošovicích 
na Novojičínsku, která se na jejich záchranu, 

léčbu a navracení do přírody specializuje. V roce 
2006 jsme přijali 25 dravců tří druhů. Z 15 
poštolek obecných jsme zpět do přírody vrátili 
osm jedinců, ze čtyř krahujců obecných vychut-
nali opětovnou svobodu všichni, ze šesti káňat 
lesních jsme vypustili tři. Sov jsme přijali deset. 
Byli to dva kalousi ušatí (jeden vypuštěn), šest 
puštíků obecných (tři vypuštěni) a dvě sovy 
pálené (obě jsme vypustili). 

Bobr pochodující po ulici či koupající se 
v zahradním bazénu už téměř přestává být 
vzácností – tito hlodavci se úspěšně vracejí 
do naší přírody a hledají si nová teritoria. 
Mnohem vzácnější je zastihnout uprostřed 
města jezevce lesního, jehož stěží zastihneme 
i v lese, protože většinu života tráví v podzemí. 
Z učňovské školy v Brně na Opuštěné ulici jsme 
19. 4. dostali echo, že se v budově vyskytuje 
neznámé zvíře, prý mýval. Zaměstnanci školy 
ho původně považovali za zloděje, protože dvě 
předcházející noci někdo opakovaně vyvolal 
poplach zabezpečovacího zařízení. Později ve 
sklepě spatřili čtyřnohého tvora, báli se k němu 
přiblížit a zavolali pro pomoc do záchranné 
stanice. Po převozu jezevce do zoo veterinář 
zvíře vyšetřil a nezjistil žádné zranění, pouze 
jistou malátnost, která vzbudila podezření, že 
šelma mohla spolknout otrávenou návnadu. 
Jezevci se v zoo vrátily všechny síly a 8. 5. jsme 
jej předali lesníkům, kteří pro něho vyhledali 
vhodné místo na vypuštění. 

Lesníkům předáváme i srnčí zvěř, v roce 
2006 jsme přijali čtyři srnce evropské. Větši-

Vypouštění čápa bílého   

Obrázky ze Zoo Brno
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nou to ale byli jedinci vážně zranění po střetu 
s automobilem a později uhynuli. Usmrcena 
musela být i srna, která se do zoo dostala slepá. 
Onemocnění očí vyvolává u srnčí zvěře pastva 
na kulturách řepky olejné.

Kuriózním příjmem byl krtek obecný. Stalo 
se poprvé, že nám jeden ze zahrádkářů, kteří 
se jinak raději po krtkovi oženou rýčem, přinesl 
toto zvířátko. Bylo ale těžce zraněné, přední 
tlapa byla rozdrcená a sepse se šířila do orga-
nismu. Krtek musel být utracen. 

Ze dvou přijatých čápů bílých jsme jednoho 
vypustili, druhý zůstává v zoo a je připraven 
pro vypuštění. První čáp vypadl 19. 7. z hnízda 
na komíně ve Vlasaticích na Břeclavsku. V hníz-
dě byla celkem tři mláďata, a protože tehdy 
panovala velká vedra, ochlazovala se častým 
máváním křídel. Přitom jedno mládě vypadlo 
a občané je dopravili do zoo. V záchranné stanici 
mládě pravidelně přijímalo potravu, a tak jsme 
je mohli 3. 8. vypustit na strniště u Vlasatic, 
kam staří čápi vodili odrostlá mláďata a učili 
je lovit myši. Třetí mládě se tak mohlo vrátit  
ke své rodině a my věříme, že na podzim s ní 
odlétlo do teplých krajů.

Když uniknou ze zajetí, končí v záchran-
ném centru i exoti. Většinou se jedná o různé 
druhy papoušků a dále o fretky. Přijali jsme 

i chameleona jemenského, který 2. 9. spadl 
ze stromu na ulici Souběžné v Brně-Juliánově. 
Z neznámých důvodů nám 30. 7. žena z brněn-
ské Košinovy ulice donesla želvu pardálí, kterou 
našla na své zahrádce. Přitom musela vědět, 
že sousední zahrádku obhospodařuje vášnivý 
chovatel exotických plazů, který si také pro 
želvu, jejíž cenu lze odhadnout na 20 000 Kč, 
druhý den do zoo přišel. Většinou to tak bývá, 
že poté, co se sám přihlásí a prokáže vlastnictví, 
majiteli zvíře vrátíme. O chameleona se nikdo 
nepřihlásil, a tak ještěr skončil v naší expozici. 
Nikdo se také nepřihlásil o surikatu, která se 
2. 6. zatoulala do prodejny Eurocar. Uvažovali 
jsme, zda nejde o stejného jedince, který byl 
v naší zoo odcizen v listopadu 2005. Nakonec 
jsme ale genetické testy udělat nenechali. Byly 
by velmi nákladné a stejně by se surikata, ať 
už příbuzná, či nikoli, nezařadila do fungující 
rodiny, kde jsou vnitřní vztahy vyrovnané a kde 
se pravidelně objevují mláďata.  

Nejčastěji přijímanými exempláři byli, stej-
ně jako v předcházejících letech, ježci – jejich 
přísun kulminuje na podzim, kdy se v přírodě 
objevují mláďata z opožděných vrhů. Celkem 
jsme přijali 47 ježků (16 jsme jich vypustili, 19 
jich v zoo přezimovalo a 27 uhynulo). Druhým 
nejčastěji přijímaným zvířetem byli rorýsi obecní 

(z 18 přijatých se do přírody vrátilo 12). Násle-
dovali drozdi zpěvní, poštolky obecné, puštíci 
obecní a veverky obecné.

Eduard Stuchlík

Vypouštění sovy pálené   

Obrázky ze Zoo Brno

Vypouštění volavky popelavé  
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Studenti fakulty 
výtvarných umění 
vystavili snímky ze zoo

Zoologická zahrada města Brna a kabinet 
fotografie Fakulty výtvarných umění Vysokého 
učení technického v Brně připravili pro kon-
ferenční místnost Stálé akvarijní výstavy na 
Radnické ulici výstavu fotografií Zvířata v Zoo 
Brno objektivem studentů Fakulty výtvarných 
umění. Expozice byla otevřena od 11. ledna 
tohoto roku do konce února.

Vystavené snímky vznikaly během letní-
ho semestru 2006 jako školní práce studentů 

zmíněné fakulty. Ti se nejprve museli seznámit 
s nezvyklým a pro většinu z nich i exotickým 
prostředím brněnské zoologické zahrady a poté 
se samostatně nebo ve skupinkách pokoušeli 
svými objektivy zachytit přírodní rámec zoo, 
její návštěvníky a především pak její zvířecí 
obyvatele.

Při opakovaných návštěvách pracovali 
s konceptem i experimentem, nejvíce však jejich 
tvorbu ovlivnila momentální inspirace vyvěrající 
z pozorování životních projevů zvířat.

Mezi studenty nebyl nikdo, kdo by se 
fotografii věnoval „na plný úvazek“, jejich 

studijními programy jsou jiné umělecké obory. 
Přesto, a nebo snad právě proto, prokázali vel-
kou schopnost soustředit se na úkol a při čekání 
na rozhodující okamžik uměli být vytrvalí jako 
praví lovci beze zbraně.

Záběry vysoké profesionální úrovně 
mohou být s úspěchem použity v propagač-
ních materiálech zoologické zahrady, která 
má zájem s fakultou v tomto směru i nadále 
spolupracovat. 

 Mgr. Irena Armutidisová, 
                              vedoucí kabinetu fotografie 

Fakulty výtvarných umění VUT v Brně
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Tapíří pár Neny a Ťapi
Samici tapíra jihoamerického jsme do Brna 

dovezli 22. listopadu 2006 z lotyšské Rigy. Když 
se náš zoolog v Rize ptal, zda má tapířice nějaké 
jméno, odpověď zněla: „Neny.“ Později se sice 
ukázalo, že neny není jméno, nýbrž lotyšský 
zápor, přízvisko se ale v Brně rychle ujalo. Mladé 
tapířici byl v té době přibližně jeden rok, její 
váhu jsme odhadovali na 150 kg. Všichni o ní 
hned od začátku říkali, že je to velký mazel, je 
totiž velice přítulná téměř ke každému, kdo se 
k ní přiblíží. Během cesty byla ochotná žrát, jen 
když ji zoologové krmili z ruky. Zdá se být ještě 
přítulnější než samec Klarnet, který se – také 
ve věku zhruba jednoho roku – dostal do Brna 
v září 2005 z polského Gdaňsku a jemuž se 
vzápětí začalo říkat Ťapi. 

První dva týdny po příjezdu do Brna strávila 
samice izolovaná v karanténě, kde jsme ji postupně 
otužovali, protože v Rize žila celodenně ve vytápě-
né stáji, v Lotyšsku už totiž v listopadu mrzlo. Po 

přechodu do expozice chodila zprvu na procházky 
sama, tedy jen na odstavný dvorek, zakrátko ale 
už s Ťapim vyrazila do výběhu. Tam se nyní oba 
nenuceně procházejí, a když spatří návštěvníka, 
běží blíž a přátelsky na něj cení zuby.  

Tapíři žijí ve společném výběhu s marami, 
kapybarami a nanduy. Výběh je prostorný, je 
v něm dost velké jezírko. Teď už jenom chybí, 
aby se mezi osazenstvem objevili i malí pru-
hovaní tapírci...

Pár tapírů jihoamerických, v popředí samice Neny

Na Safari otvírá vrata 
automat

Ve stájích na Safari se momentálně 
nachází devatenáct zvířat, jsou mezi nimi 
především čtyři žirafy a dále pak zebry, pako-
ně a pštrosi. Jejich expozice na nejvyšším a od 
správní budovy nejvzdálenějším místě zoo 
se večer a v noci, když už tam nejsou žádní 
chovatelé, nejhůře kontroluje. Proto zahrada 
již řadu let usilovala o zřízení elektronické 
požární signalizace. Závěrem loňského roku 
se záměr podařilo uskutečnit. Stáje nyní hlí-
dá několik desítek čidel reagujících buď na 
kouř, nebo na teplotu. Když některé čidlo 
vyvolá poplach, musí ostraha zoo do určité-
ho časového limitu dorazit do stájí a zjistit 
skutečnou situaci. Pokud tam ve zmíněném 
termínu nedorazí a nevypne bezpečnostní 
signál, všechna vrata od stájí se automatic-
ky otevřou a zvířata mohou před požárem 
uniknout do výběhu.

Horké novinky

Vlk arktický

Samec Ťapi

Změna poddruhu 
ve výběhu vlků

Již během stavby nového výběhu vlků, 
který byl veřejnosti otevřen v roce 2004, jsme 
chtěli chovat vlky arktické (Canis lupus arctos). 
V té době ale nebyli k dispozici, a tak jsme si 
pořídili vlky kanadské. Arktický poddruh, který se 
vyznačuje bílým vybarvením srsti po téměř celém 
těle již od mládí jedince, se nám podařilo získat 
až v závěru minulého roku. Dvě samice vlka 
arktického jsme do Brna dopravili z francouzské 
Zoo Amnéville 16. listopadu a máme naději, že 
samce nám poskytne Zoo Paříž. Původní pár vlků 
kanadských (Canis lupus occidentalis) zatím čeká 
v zázemí na transport do jiné zoo. (red)

Samec Ťapi
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Sýčkům v Česku hrozí, 
že vyhynou

Zoologická zahrada města Brna uspořádala 
23. listopadu 2006 další odborný seminář zamě-
řený na využití potenciálu zoologických zahrad 
při ochraně ohrožené fauny České republiky. 
Tentokrát se jednalo o sýčka obecného – ptáka, 
který je v současnosti pravděpodobně naším 
nejohroženějším druhem sovy. 

Ze setkání vyplynulo, že momentálně je 
nejdůležitější zajistit sýčkům vhodné životní 
podmínky v místech jejich současného výskytu. 

V prvé řadě je třeba udržovat nízký travní porost, 
aby se sýčci snadno dostali k potravě – v terénu 
porostlém keři a vysokými bylinami se hlodavci, 
ale i hmyz, před sýčky ukryjí a sovy pak nemají 
dostatek potravy pro sebe nebo svá mláďata. 

Sýčkům bychom také měli vytvářet bez-
pečná místa pro hnízdění. Toho lze dosáhnout 
vyvěšováním speciálních budek. Konstrukce 
a umístění budky musí sýčkům zajistit, že vejce 
nebo mláďata nebudou ohrožena kunou nebo 
kočkou. Úhynům, které nastávají po vniknutí 
sýčků do komínů a ventilátorů, lze zamezit 
instalací mřížek na větrací otvory. Ze zahra-
ničních studií také vyplývá, že významným 
negativním faktorem snižujícím  početnost 
populace sov je silniční doprava. Sovy totiž 
na podzim a v zimě loví v příkopech u silnic 

drobné hlodavce, kteří se tam přemístili z roz-
oraných polí. Při přelétání mezi příkopy se sovy 
srážejí s automobily a hynou. Toto nebezpečí 
lze při současném rozvoji dopravy bohužel jen 
obtížně eliminovat.   

Jednou z diskutovaných možností posíle-
ní divoké populace sýčků je také vypouštění 
mladých ptáků odchovaných v zajetí, například 
v zoo či v záchranných stanicích. K tomu je však 
nutný souhlas orgánů státní ochrany přírody, 
který může být chovatelům vydán na základě 
posouzení metodiky odchovu a dokonalého 
zvládnutí náročného procesu vypouštění. Mladí 
sýčci, kteří by byli vypuštěni do volné přírody 
nedostatečně připraveni, totiž nemají podle 
dosavadních zkušeností z jiných evropských 
zemí mnoho šancí na přežití. 

O zachování sýčků obecných ve volné příro-
dě společně usilují čeští a rakouští ornitologové, 
kteří na jihu Moravy a v přilehlé části rakouské-
ho Weinviertelu pracují na projektu Interreg III A, 
dotovaném Evropskou unií. Ornitologové chtějí 
podrobně zmapovat výskyt sýčků v okolí státní 
hranice, ale zejména koordinovat ochranná 
opatření a propagaci ochrany sov. 

Z dosavadních zkušeností zmíněných 
ochránců lze usoudit, že zachování biologické 
různorodosti přírody je společným zájmem 
laické i odborné veřejnosti na obou stranách 
hranice. A to je dobrá zpráva nejen pro sýčky, 
ale také pro všechny další druhy živočichů 
a rostlin, do jejichž života negativně zasáhly 
změny utvářející současnou středoevropskou 
kulturní krajinu.

Mgr. Libor Opluštil,
Český svaz ochránců přírody, 
základní organizace Břeclav 

Hlava sýčka obecného

Odpovědnost

Budka pro sýčky obecné

Sýček obecný

Fo
to:

 Li
bo

r O
plu

šti
l



11

Malá žirafa dostala 
jméno Julie

Samice žirafy síťované Janette porodila 
v noci ze 7. na 8. prosince zdravé mládě. Jeho 
přibližná porodní výška a váha činily 175 cm 
a 60 kg. Malá samička dostala jméno Julie.

Juliin otec Jamie se narodil v únoru 2000 
v britském Whipsnade Wild Animal Parku, matka 
přišla na svět v listopadu 2001 v Zoo Dvůr 
Králové. Kromě tohoto páru zoo chová také 
Janettinu starší sestru Janin, která byla – na 
rozdíl od Jamieho i Janette – odchována uměle. 
Otce mláděte získala brněnská zoo v roce 2002 
výměnou za samce Isiola pocházejícího také ze 
Dvora Králové. Výměna geneticky obohatila jak 
brněnský, tak i whipsnadeský chov. Potvrzení 
plodnosti Jamieho i schopnosti Janette zabřez-
nout a postarat se o mládě je z chovatelského 
hlediska velmi významné a podtrhuje smysl 
výše zmíněné výměny.

Březost žiraf trvá přibližně 15 měsíců, její 
příznaky byly u Janette patrné poslední dva 
měsíce před porodem, den před ním bylo vidět 
značně zvětšené vemeno se čtyřmi struky. Mládě 
přišlo na svět v samostatném boxu společné 
stáje u výběhu Safari. Žirafy rodí vstoje, než 
se mládě poprvé dotkne země – v případě zoo 
opatřené podestýlkou – musí absolvovat pád 
ze zhruba dvoumetrové výšky. Když ráno cho-

vatelé mládě spatřili, bylo již matkou očištěné 
a podle jeho dobré kondice se dalo usoudit, 
že již pilo mateřské mléko. Krmení probíhalo 
od začátku pravidelně, matka však při něm 
vyžadovala klid, nesnášela přítomnost člověka, 
kojení jsme pozorovali jen z větší vzdálenosti, 
z galerie. I blízkost žirafího samce ji rušila, 
proto jsme Jamieho, který se stále zvědavě 
dobýval k mláděti, ustájili v nejvzdálenějším 
boxu. Matka s dcerou se poprvé vydaly na krát-
kou procházku na odstavný dvorek začátkem 
ledna, kdy vládlo nezvykle teplé počasí. Další 
pobyty na čerstvém vzduchu závisely na vývoji 
povětrnosti. Nesmělo mrznout, nesmělo být 
větrno a terén nesměl být kluzký.

Žirafy žijí v subsaharské Africe, v savanách 
řídce porostlých stromy a keři. Vyskytují se v nej-
méně devíti poddruzích, které se v minulosti 
mohly na styku areálů křížit. Zoologické zahrady 
se snaží o čisté chovy jednotlivých poddruhů, 
v čemž jsou české zahrady úspěšné až na 
jedinou výjimku: k odchovu jednoho křížence 
došlo před lety bohužel právě v Brně. V českých 
zahradách se vyskytují jen dva poddruhy, žirafy 
Rotschildovy a žirafy síťované, ty druhé chovají 
jen brněnská a královédvorská zoo. 

První žirafy přišly do Zoo Brno v roce 1976. 
Byly to žirafy Rotschildovy, samec Igor a samice 
Linda, narození v Zoo Praha téhož roku. V roce 

1978 se k nim, opět z Prahy, přiřadil samec 
Max, který žel po dvou letech uhynul. Původní 
pár zůstával v zoo bez potomků do roku 1983, 
kdy uhynula Linda. V roce 1987 zahrada zís-
kala ze Zoo Dvůr Králové březí samičku žirafy 
síťované Valiku. První mládě se jí narodilo 12. 
7. 1988, avšak žilo jen do následujícího dne. 
Protože se nepodařilo sehnat Valice partnera, 
byl k ní připuštěn Igor. V roce 1990 Valika 
porodila druhé mládě, tento kříženec po dvou 
letech odešel do polských Katovic. V roce 1991 
se Valika dočkala samce stejného poddruhu, 
kterým byl Dhaifu, získaný ze Stuttgartu. 
Valika ale příštího roku uhynula a Dhaifu žil 
v Brně sám do roku 1998. Tehdy odešel jako 
geneticky vhodný jedinec ke čtyřem samicím 
do Dvora Králové – podle dohody obou zahrad 
měla brněnská zoo dostat podíl z odchovů, což 
se také stalo. Když se v roce 2000 na Mniší 
hoře objevil mladý pár Isiolo a Janin, který 
později doplnila i Janinina mladší sestra Jane-
tte, pro Brno to znamenalo záchranu chovu 
žiraf síťovaných. 

 Eduard Stuchlík

Budoucnost

Mládě žirafy síťované, samička Julie   




