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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 spolu se 
Stanicí mladých přírodovědců 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.               
 

 
 

První mládě roku 2014 je kiang východní 

 

První mládě roku 2014 v Zoo Brno se narodilo v úterý 14. ledna v noci. Je to 

kiang východní, již v prvních hodinách po porodu je aktivní a během dne ho 

mohou návštěvníci zahlédnout s matkou ve výběhu. 

 

V Brně chováme kiangy od roku 2000, kdy byl do zahrady přivezen jeden chovný 

pár z Berlína. O dva roky později k nim přibyla samice z Rigy a první mládě se 

narodilo v roce 2005. Letošní přírůstek, u kterého ještě nebylo zjištěno pohlaví, je 

čtvrtým v pořadí. V současnosti máme skupinu - jeden samec, tři samice a letošní 

mládě. 

Kiang východní /Equus kiang holdereri/ je větším druhem asijského osla a 

společně se zebrou Grévyho největším divokým zástupcem čeledi koňovitých. 

Obývá horské stepi Tibetské náhorní plošiny, Nepálu a severní Indie v nadmořské 

výšce až 5000 m. Březost trvá 11-12 měsíců a mláďata jsou odstavena v roce věku, 

kdy pohlavně dospívají.  
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