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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo již 
dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i 

programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               
 

 

 
Dalším jarním přírůstkem je velbloudí slečna 
 
Na konci minulého týdne se v brněnské Zoo narodilo mládě velblouda 
dvouhrbého. Je to holčička a matkou je osmiletá samice Fatima, otcem samec 
Romeo. Porod proběhl spontánně ve výběhu a chovatelé mládě společně 
s matkou přesunuli do stáje. Malé velbloudě je vitální, ale matka ho zatím 
odmítá krmit. 
 
Chovatelé společně s veterinářem zahájili ihned umělou výživu. První tři dny 
dostávala samička umělé kolostrum a nyní pomalu přechází na kozí mléko. Byly 
odebrány vzorky krve, hematologický rozbor ukázal, že mládě je v pořádku a na 
podrobnější biochemický rozbor se nyní čeká. Chovatelé se snaží v samici probudit 
mateřské pudy, zatím jen s malými úspěchy. Fatima rodila již v roce 2012, ale 
mládě krátce po porodu uhynulo. Až nejbližší dny rozhodnou o tom, jestli je mládě 
natolik životaschopné, aby přežilo na umělé stravě nebo jestli se Fatima začne 
chovat jako správná matka.  V loňském roce se také narodilo mládě samici Majdě, 
ale mělo slabou imunitu a na následky infekce uhynulo čtrnáct dnů po porodu. 
Doba březosti u velbloudů dvouhrbých je 390-410 dnů a mládě váží asi 45 kg. 
Brněnská zahrada chová jednoho samce a tři samice. 
 
Velbloud dvouhrbý /Camelus ferus/ je nenáročný, rychlý a dokáže trpělivě snášet 
sucho, žár slunce i rozpálený písek.  Má na první pohled těžkopádné neohrabané 
tělo a pozoruhodný je způsob jeho pohybu, při kterém zvedá vždy obě pravé nebo 
levé nohy najednou, což se projevuje kolébavou chůzí. Normální cestovní rychlost 
velblouda je kolem 4 km/h, ale dokáže překonat i hranici 60 km/h.  
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