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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.               
 

 

 
Pandora má od minulého týdne ženicha 
 
Panda červená, která je v Zoo Brno od loňského října a pochází ze Zoo v Norsku, 
má od minulého týdne budoucího ženicha. Roční Samec Huan byl do zahrady 
transportován ze Zoo Linz a zatím se v Brně aklimatizuje. Zvířata jsou 
v oddělených expozicích, které spolu sousedí a umožňují jim oční a pachový 
kontakt. 
 
Téměř pro každý druh, tedy i pro pandu červenou platí, že je složitější sehnat 
samičku. Přesto se na konci loňského roku podařilo kurátorům brněnské zoo, po 
komunikaci s koordinátorem chovu pand, získat samičku Pandoru z Norska a do 
osmi měsíců ji dopárovat samcem z Rakouska. „Pohlavní dospělosti dosahuje tato 
šelma v roce a půl a my doufáme, že v novém výběhu, který máme v plánu 
vybudovat v nejbližších měsících, se bude Pandoře a Huanovi líbit a budou se 
rozmnožovat.“, říká ředitel Martin Hovorka. 
 
Panda červená (Ailurus fulgens), je šelma rozšířená v jižní Asii. Jejím domovem 
jsou horské lesy v podhůří Himaláje a v jižní Číně. Pandy v přírodě nevytvářejí stálé 
páry, jsou to noční samotáři, ale vyhledávají se jen v době rozmnožování, a to 
podle pachu. Své teritorium si vyznačují trusem a dorozumívají se kvičením. 
Spáření se odehrává na zemi a pár se po něm okamžitě rozchází. Samice dokáže 
odložit porod mláďat až do vhodné situace třeba i o týden, možná i víc. Po 114 až 
145 dnech březosti se samici rodí 1 až 2 mláďata, výjimečně až 4.  
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teritorium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porod
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezost
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