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Úvodní slovo
Zoo Brno a veterinární
fakulta budou společně
zachraňovat mořské želvy
Na plnohodnotný život mají zvířata stejné
právo jako lidé. Rozdíl mezi nimi je však zásadní:
zvířata žádnou svou činností „cílevědomě“ život
lidí neohrožují, zatímco lidské aktivity, mnohdy
snad i dobře zamýšlené, mají na ostatní obyvatele naší planety katastrofální dopad. Míst, kde lidé
doposud přímo či nepřímo neovlivnili rovnováhu
vztahů v přírodě, je dnes málo – pokud vůbec
ještě existují.
Jak dalece může běžná lidská činnost zasáhnout do života zdánlivě panenské přírody, jsem se
přesvědčil na opuštěném ostrůvku v Tichomoří, na
místě vzdáleném několik hodin plavby od posledního obydleného místa na východ od Kalimantanu.
Příliv použitých plastových obalů dosahoval takového objemu, že čtyři lidé měli denně několik
hodin plné ruce práce s jejich sběrem a likvidací.
Plasty devastující tichomořské pláže odhodili
turisté stovky kilometrů odtud. Zde, na ostrůvku,
jehož lze obejít za dvě hodiny, stejně jako na
mnoha jiných místech planety, svádějí původní
flóra a fauna nerovný boj s lidskou přítomností…
Profesionálové v oblasti chovu a ochrany
zvířat zaměřují pozornost na přímou podporu
zachování přírodních druhů a společenstev. Jsem
upřímně rád, že myšlenka ochrany zvířat přímo
v jejich přirozeném prostředí neskončila v brněnské zoologické zahradě jen jako trendové heslo.
Soustředěně, s mimořádnou trpělivostí – neboť

realizovat cokoliv ve vzdálené Asii je neuvěřitelně komplikované – se tato zahrada zapojila
do projektu Kura Kura, jehož cílem je ochrana
mořských želv v Indonésii.
Velice si vážím výzvy vedení Zoo Brno k mé
osobní účasti na tomto projektu formou konzultační spolupráce při budování veterinární ošetřovny a odborného zajištění jejího provozu. Celý život
se věnuji veterinární péči o zvířata všech možných
skupin, a především jsem si oblíbil své šupinaté
kamarády plazy. Vybudování profesionální základny, která je schopna zajistit potřebou veterinární
péči poraněným a nemocným mořským želvám,
je výzva, kterou jsem s radostí přijal. Máme už
za sebou několik významných etap projektu
Kura Kura. Schváleny jsou veškeré potřebné
dokumenty, připraveny jsou venkovní nádrže
pro pacienty, dostavěny místnosti veterinární
ošetřovny a zázemí pro studenty a dobrovolníky.
Přepravují se technologie zajišťující přečerpávání
a rozvod mořské vody i některá základní vybavení
pro veterinární ošetřovnu. Čeká nás dovybavení
veterinárního pracoviště základními přístroji
a nástroji, dodání nezbytného zdravotnického
materiálu a zahájení provozu. Věřím, že poslední
přípravné etapy budou v dohledné době zvládnuty
kromě jiného i díky pochopení mnoha organizací,
kolektivů a jednotlivců, kteří projekt pomáhají
finančně podpořit.
Karetám obrovským, karetám pravým
i dalším poraněným a konfiskovaným druhům
želv bude poskytnuta náležitá veterinární péče.

Profesor Zdeněk Knotek vede praktickou výuku endoskopie
na univerzitě v Bangkoku (rok 2015)
Rehabilitace navazující na chirurgický zákrok proběhne po dobu nezbytně nutnou a želvy budou
opět navráceny do jejich přirozeného prostředí.
S vědomím toho, že podle míry odpovědného
přístupu ke zvířatům lze hodnotit úroveň lidské
společnosti, se brněnská zoologická zahrada
a brněnská veterinární fakulta pustily do práce
na jednom projektu…
Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.,
přednosta Kliniky chorob ptáků, plazů
a drobných savců
Fakulty veterinárního lékařství
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Zdeněk Knotek
promoval v roce 1982 s vyznamenáním na Vysoké škole veterinární v Brně, obor všeobecné
veterinární lékařství. Poté pracoval ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně a v Ústavu
chovu, plemenitby a genetiky zvířat Vysoké školy veterinární v Brně. V letech 1993 až 2003 byl
odborným asistentem, docentem a později profesorem na I. interní klinice Fakulty veterinárního
lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Od roku 2003 je přednostou Kliniky
chorob ptáků, plazů a drobných savců na zmíněné fakultě a radou Sekce chorob malých zvířat.
Od prosince 2007 do ledna 2014 působil jako řádný profesor Veterinární univerzity ve Vídni.
V roce 2015 byl jmenován mimořádným profesorem Purdueho univerzity v USA.
Od roku 2000 je členem prezídia Evropské asociace veterinárních lékařů zvířat žijících v zoo či v přírodě (EAZWV), v letech 2006 a 2007
byl viceprezidentem této asociace a v období 2007 až 2008 jejím prezidentem. V roce 2009 obdržel osvědčení Diplomate of the European College
of Zoological Medicine se specializací pro herpetologii. Je aktivním členem mezinárodní komise v Asociaci veterinářů plazů a obojživelníků ARAV
(Association of Reptilian and Amphibian Veterinarians). Přednáší a vyučuje na veterinárních univerzitách v Evropě, USA a Asii.

3

Upozornění

Před expozicí Zoo Brno v obchodním domě Olympia probíhaly dětské soutěže

Projekt Kura Kura
jsme představili v Olympii
Expozice propagující stavbu střediska pro
záchranu mořských želv na ostrově Nusa Penida
v Indonésii vyrostla na centrálním kurtu před
vstupem do multikina obchodního domu Olympia
v Modřicích.
Pracovníci Zoo Brno tam na dobu od 3. do
18. července 2015 postavili informační stánek
s výstavou, jejíž hlavní idea by se mohla vyjádřit
heslem Zachraň si svou želvu! Návštěvníci Olympie si tu mohli mj. prohlédnout i živé exponáty
– tři želvy pardálí a majnu Rothschildovu, ptáka
z čeledi špačkovitých, který pochází z ostrova Bali
a patří k nejohroženějším živočichům.

Zaměstnanci Zoo Brno s fretkou domácí a užovkou červenou
mezi návštěvníky Olympie
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Výstava představila Indonéské souostroví
jako oblast s druhou největší biodiverzitou na
světě (hned po brazilských pralesích) a informovala o tamních záchranných programech, často
zaměřených na želvy, které patří k nejohroženější
součásti indonéského přírodního bohatství. I když
jsou legislativně chráněné, indonéské želvy se často
stávají předmětem lukrativního nezákonného obchodu, směřujícího na nenasytný čínský trh. Z přírody
proto rychle mizejí (v Číně už byly téměř všechny
želvy vybity). Hlavním smyslem akce v Olympii bylo
upozornit veřejnost na to, že Zoo Brno společně
s indonéskou nadací Yayasan Kura Kura Nusa Penida
buduje záchrannou stanici mořských želv na ostrově
Nusa Penida v Indonésii.

Prostřednictvím indonéské ochranářská organizace BKSDA bude stanice přijímat želvy zabavené
nelegálním obchodníkům. Ty bývají ve velmi špatném
zdravotním stavu – s četnými povrchovými i hlubokými
poraněními. Ve stanici o ně bude pečovat veterinární
lékař a po rehabilitaci a rekonvalescenci pracovníci
stanice vyléčené želvy vypustí do moře. Indonéskému
veterináři budou pomáhat čeští i indonéští studenti
veterinárního lékařství. V současné době už bylo na
Nusa Penidě vybetonováno dvanáct rehabilitačních
bazénů a staví se ubytovna pro personál a veterinární ošetřovna. Ve stanici vzniká i osvětová část, kde
se budou pořádat přednášky a semináře pro místní
obyvatele i turisty na téma ochrany indonéské přírody.
Jelikož stavební práce nemohou být financovány z rozpočtu zoologické zahrady, krajský úřad jí
vydal osvědčení k uspořádání veřejné sbírky, platné
od 1. února 2015 do 1. února 2018. Indonéským
želvám může každý pomoci zasláním dárcovské SMS
ve tvaru DMS ZACHRANZELVU na číslo 87 777 nebo
přispěním na účet 267825941/0300.
Výstavu v Olympii provázely každou středu od
15 do 17 h a každou sobotu od 14 do 17 h zábavné
soutěže pro děti a různá umělecká vystoupení. Pracovníci zoo také v tu dobu přinášeli kontaktní zvířata
(fretku domácí, ježka bělobřichého a užovku červenou),
která si lidé mohli pohladit. Také mohli ihned přispět
na záchranu indonéských želv obnosem vhozeným do
pokladničky. Celkem se v ní objevilo 52 922 korun,
32,68 eur, 7,1 kuny, 5 rublů, 2 zloté a 1 USD cent.
Obdobnou propagaci projektu Kura Kura – Želvy
v ohrožení chystá Zoo Brno i do jiných obchodních
domů. 
(red)

Propagaci projektu Kura Kura na centrkurtu v Olympii doplňovala umělecká vystoupení. Na
snímku závěr strhující exhibice páru z Taneční školy Danza Brno

Představení

Pohled na hřeben Broumovských stěn, tvořící tzv. kuestu, v níž se střídají šikmé vrstvy odolných a méně
odolných hornin

Modrásek očkovaný na živné rostlině, krvavci
totenu (Sanguisorba officinalis)
Nepřístupné skalní oblasti a vysoké skalní
věže jsou významné především pro výra velkého
(Bubo bubo) a sokola stěhovavého (Falco peregrinus), pro jejichž ochranu byla vyhlášena ptačí oblast
Broumovsko. Sokol se do zdejší krajiny vrátil po
téměř padesátileté absenci a nyní tu hnízdí v počtu

několika párů. Z dalších druhů ptáků můžeme ve
skalních městech pozorovat krkavce velké (Corvus
corax) a přirozená hnízdiště poštolek obecných
(Falco tinnunculus) či kavek obecných (Corvus monedula). O dřívější těžbě písku v okolí Broumovských
stěn svědčí drobné písníky. Některé z nich jsou
domovem vzácné ropuchy krátkonohé (Epidalea
calamita). Pro tuto neskákající drobnou žabku je
Broumovsko jednou z nejvýchodnějších oblastí
výskytu. Broumovsko je také krajinou s relativně
vysokým podílem luk a pastvin, soubory těchto
bylinných biotopů pokrývají přibližně čtvrtinu plochy
CHKO. Na mnoha místech se tak lze setkat s rozmanitými druhy motýlů, například s modráskem
očkovaným (Maculinea teleius) a modráskem bahenním (Maculinea nausithous). Luční biotopy jsou
také často využívány chřástalem polním (Crex crex)
a křepelkou polní (Coturnix coturnix). Dna chladných
roklí mezi skalními bloky bývají tvořena suťovými
a blokovými labyrinty a pseudokrasovými jeskyněmi. Nejdelší z nich, Teplická jeskyně, dosahuje
délky přes 1 km. Pseudokrasové terény na území
CHKO jsou významné nejen plošným rozsahem,
ale i extrémními mikroklimatickými podmínkami
(vysokou vlhkostí a nízkými teplotami vzduchu
za nedostatku slunečního záření), které umožnily

přežít i glaciálním reliktům, např. některým roztočům či pavoukům. Vodních ploch najdeme v CHKO
nepatrně. Přesto lze na některých pozorovat vzácné
druhy vodních živočichů. Pro mimořádně početný
výskyt vážky čárkované (Leucorrhinia dubia) a šidélka kopovitého (Coenagrion hastulatum) se stalo
známou lokalitou rašelinné jezírko u osady Skály.
Ačkoliv je Broumovsko vyhledávanou oblastí
horolezců, turistů či trampů, stále zde existuje
mnoho lidmi nedotčených koutů, ve kterých
má šanci dlouhodobě přežívat příroda blízká
původní divočině.
Mgr. Petr Kafka,
zoolog Správy CHKO Broumovsko

Foto Petr Kafka

Foto Petr Kafka

Okolí měst Broumov a Police nad Metují, tvořící výběžek do sousedního Polska, bylo v roce 1991
vyhlášeno Chráněnou krajinnou oblastí Broumovsko. Na ploše 430 km2 se zde rozkládá malebná
oblast s ostrůvky divočiny, již dlouho obydlená
a obhospodařovaná, s bohatou historií. Místní
církevní i lidové stavby jsou pojmem v dějinách
české architektury.
Geologickým podkladem části Broumovska
je tzv. Polická křídová pánev, v jejíchž hlubinách
se nacházejí velké zásoby nejčistší vody. Pro
Broumovsko typické kvádrové pískovce vykazují
velice pestrý reliéf a modelaci od mikrotvarů až po
rozsáhlá skalní města, která tak představují z přírodovědného i krajinářského hlediska nejcennější
části CHKO, s nadnárodním významem. Proslulá
pískovcová skalní města v Adršpašsko-teplických
skalách, na Ostaši, Kočičích skalách, Hejdě, Broumovských stěnách i Stolových horách jsou chráněna
jako rezervace a přírodní památky. Svým reliéfem
a rozmanitými klimatickými podmínkami umožňují
existenci ojedinělé květeny a zvířeny.

Foto Petr Kafka

Broumovsko je krajem
horolezců, trampů
i nedotčené přírody

Mláďata výra velkého
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Foto ZS Jinačovice

Obrázky ze Zoo Brno

Vyléčený kačer kachny divoké po vypuštění na řece Svratce

Záchranná stanice
Jinačovice se už dostává
do povědomí občanů

tujeme nepřetržitě na pohotovostním telefonním
čísle 702 137 837.
Během prvního půlroku provozu stanice přijímala především zraněná zvířata, kterých bylo o něco
více než opuštěných mláďat, jichž se rovněž ujímáme.
Menší část přijatých zvířat byli jedinci vysílení či ve
špatné kondici. Několikrát jsme z těžko dostupných
míst vyprošťovali zvířata, která se odtud nemohla
sama osvobodit. Mnohdy přitom pomáhají samotní
oznamovatelé či ochotní dobrovolníci, tak jak tomu
bylo i při záchraně rorýse, který uvízl v budce zavěšené v asi desetimetrové výšce na fasádě bytového
domu v Brně-Komíně. Pták měl kolem nohy omotaný
provázek, jehož druhý konec byl upevněn v budce.
Ochotný nájemník ze zmíněného domu se ukázal
jako zdatný horolezec. Vylezl na střechu, k hnízdu
slanil a rorýse, schopného letu, vyprostil.

 Foto ZS Jinačovice

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy
přijala za prvních šest měsíců činnosti 139 zvířat,
která se octla v nouzi. Brněnská zoo zahájila provoz
stanice v obci Jinačovice na okrese Brno-venkov
2. února 2015 a povědomí o jejím působení od té
doby sílí. Svědčí o tom, kromě přijatých a ošetřených pacientů, stále přibývající počet telefonátů,
které ve stanici vyřizujeme, když radíme volajícím,
jak naložit s nalezenými zvířaty. Informace posky-

Zraněná zvířata jsme do stanice přijímali především se zlomeninami či pohmožděninami způsobenými nárazem do překážky. Velmi nebezpečné jsou
různé skleněné výplně. Po nárazu do skla se k nám
například dostal stehlík obecný či strakapoud velký.
Omráčení ptáci ztráceli rovnováhu, nebyli schopní
letu, ale postupně se vzpamatovali a po několika
dnech se mohli vrátit do přírody. Úrazům ptáků
můžeme předcházet označováním skleněných ploch.
Siluety dravců účinným prostředkem nejsou, ptáci na
ně nereagují. Vhodné je polepit sklo kontrastními
samolepkami nebo UV samolepkami, které lidské
oko téměř nevnímá, ale ptáci je velmi dobře vidí.
Někdy bývá původ rány či úrazu nejasný, jako
u samce kachny divoké, kterému veterinární lékař
sešil ránu na krku. Kačer se brzy zotavil a záhy
v místě nálezu na řece Svratce odstartoval do
nového života. K takovému konci bohužel vždy
nevede léčebný zákrok po zraněních způsobených
elektrickým proudem – po kontaktu těla ptáka
s vedením vysokého napětí se mnohdy rány nezhojí. U káně lesní, přijaté s poraněným křídlem,
veterinární lékař diagnostikoval i rozsáhlý otok
dolní končetiny, a musel tedy dravce utratit. Ornitologové a energetici v posledních letech spolupracují
při instalaci technologií pro ochranu ptactva na
venkovních elektrických vedeních a při vývoji bezpečnějších sloupů a linií elektrického vedení. Přitom
jim mohou pomoci občané, když České společnosti ornitologické (nejlépe vložením do databáze
avif.birds.cz) zašlou fotografii, na které bude vidět,
na jakém místě sloupu či vodiče pták sedí. Snímek
je třeba doplnit údajem o místě pozorování.
Zvířata nás někdy překvapí tím, že i když do
stanice přicházejí s nějakým mírnějším postižením,
slučitelným se životem, stále ještě zůstávají ve

Stehlík obecný
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Na konci zimy se do stanice dostávali nejčastěji netopýři, mezi nimiž byl například i jeden
netopýr velkouchý. Tento druh, patřící k našim nejvzácnějším netopýrům, se u nás vyskytuje
ostrůvkovitě v listnatých či smíšených lesích

Foto ZS Jinačovice

Zatoulané mládě labutě velké se druhý den
po nálezu vrátilo k rodině

Mládě veverky obecné dostává mléčnou náhražku
další poštolku. Často se k nám dostávala také
mláďata pěvců – sýkor, drozdů, kosů nebo rehků.
Někdy se jednalo o zbytečný odchyt mláďat, která
se osamostatňují, jindy byla zachráněna mláďata,
která se učila létat a poranila je útočící kočka či
pes. Přijímali jsme také mláďata jiřiček, vypadlá
z hnízd. Mláďata rorýsů vyskakovala v horkých
dnech z hnízd ve štěrbinách rozpálených lidských
staveb. Umělý odchov nebyl úspěšný u několikadenního mláděte ježka západního, který měl v době
příjmu kromě tmavých stále ještě i bílé bodliny.
Jeho matku vyhnal z ježčího hnízda pes. Přestože
ježek dostával kvalitní mléčnou náhražku, jeho
zažívací trakt ji nestrávil a on uhynul. Stále platí,
že to nejlepší, co můžeme pro mláďata udělat, je
nechat je v péči vlastních rodičů. Rozlišujme mezi
spokojenými, nehnutě ležícími mláďaty a mláďaty
ještě neopeřenými nebo neosrstěnými, lezoucími
po zemi a volajícími rodiče.
Některá zvířata zůstávají ve stanici déle, aby
opět získala ztracenou kondici, jiná v ní dlouho
nepobudou. Rychlým návratem k rodičům jsme
úspěšně uzavřeli případ zatoulaného mláděte
labutě velké. Šedobílé malé kuličky jsme se ujali
v noci, když mládě nenašlo hnízdo. Druhý den

Foto ZS Jinačovice

výborné kondici. Je na nich vidět, že zachraňovat
nepotřebují, že se s hendikepem vypořádala a dokážou v přírodě žít. Jako příklad může posloužit
ježek, jehož jsme přijali bez prstů na zadní končetině, nebo samička netopýra hvízdavého se zadní
končetinou ochrnutou.
Opuštěná mláďata, která se k nám dostávala,
byla často ve věku, kdy se začínala osamostatňovat,
ale určitou péči ještě potřebovala. Některá další,
opuštěná jen zdánlivě, již matčinu péči nepotřebovala a jejich vyjmutí z přírody bylo omylem, který
mláďatům škodí. I když dosud takové případy
nastávají, částečně se nám daří předcházet jim
poskytováním odborného poradenství.
Sezona záchrany mláďat začala péčí o malého
zajíce polního, který se osaměle toulal městem. Po
přenesení do stanice začal přijímat pevnou stravu,
převážně pampeliškové listy, a když povyrostl, vypustili jsme jej zpět do přírody. Často jsme přijímali
mláďata veverek obecných. Například jednu našli
obyvatelé rodinného domku krčit se prochladlou na
jejich pozemku, jiná se zranila po pádu ze stromu
v parku. Veverky dostávají ve stanici speciální mléčnou náhražku a po přechodu na pevnou stravu se
na vypuštění připravují ve venkovní voliéře. První
zachráněnou veverku jsme na konci května vypustili,
další se v červenci chystaly k návratu do přírody.
Veverky se ve voliéře zdokonalí v obratnosti a jako
všechna mláďata před vypuštěním musejí odvykat
lidské péči. Kontakt s nimi probíhá pouze jednou
denně při výměně potravy a úklidu, a pokud je to
možné, na vypuštění se připravují ve skupině mláďat
svého druhu. Z ptačích mláďat se k nám na začátku
července mezi prvními dostala poštolka obecná.
Byla pouze několik dní stará, v bílém prachovém
peří, ale rostla před očima. Koncem července jsme
ji vypustili, a už jsme připravovali na vypuštění

Foto Pavel Karas

Obrázky ze Zoo Brno

Mládě poštolky obecné po příjmu do stanice
jsme ho vrátili labutímu páru, plujícímu po hladině
rybníka se zbylými mláďaty. Ztraceného potomka
a sourozence všichni ihned přijali.
Pokud někoho zajímá, co nového se u nás děje,
může nahlédnout do facebooku Záchranné stanice
Jinačovice. Tam také najde radu, jak lze pomáhat
nalezeným zvířatům v nouzi. Pracovníci stanice
děkují občanům, kteří na zvířata v nouzi upozorňují.
Mgr. Jana Švaříčková,
vedoucí Záchranné stanice pro volně žijící živočichy
v Jinačovicích při Zoo Brno
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Zamyšlení

Sysel obecný po vyjmutí z transportní bedny

Sysli přicestovali ze Slovenska v transportní bedně, v níž měl každý z nich svou vlastní schránku

Slovenští sysli obydlili
voliéru na Mniší hoře
Skupinu 39 syslů obecných dovezli 7. srpna
2015 dva členové Základní organizace Českého svazu ochrany přírody ve Vlašimi do Zoo Brno. Dalších
24 syslů z této zásilky pokračovalo ještě týž den do
záchranné stanice ve středočeské Vlašimi. Transport
byl součástí záchranného programu, který od roku
2008 koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky. Zvířata pocházejí z volné přírody,
jejich odchyt provedli pracovníci slovenské Státní
ochrany přírody do živolovných pastí, nastražených
na travnaté ploše mezinárodního letiště v Bratislavě.
České populace syslů nelze odchytem dále oslabovat
vzhledem k jejich malé početnosti.
Sysli cestovali komfortně: umístěni byli každý
zvlášť v malých schránkách vystlaných senem a zabudovaných do transportní bedny. V Brně už na ně čekala
prostorná nová voliéra a v ní čtyřicet předvrtaných
šikmých děr o průměru 10 cm a délce 40 cm. Pracovníci
obou organizací do každé z nor vložili jedno zvíře,
krmivo, vchod uzavřeli slámou a další krmivo rozhodili
na povrchu. Sysel v podzemí si musel noru prodloužit. V následujících dnech jsme pozorovali, že krmivo
z povrchu mizí a že se objevují nově vyhrabané nory.
Při odchytu byli sysli zváženi a byl jim odebrán
vzorek na genetickou analýzu. Brněnská skupina
syslů sestává z 29 samic a 10 samců, většina
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zvířat jsou letošní mláďata. Voliéra se nachází
v zázemí zoo, na louce, která sousedí s Přírodní
památkou Mniší hora, kde budou mít sysli větší klid než v návštěvnické zóně a jejich životní
projevy budou přirozené. Blízké sportovní letiště,
známé výskytem menší původní populace syslů,
jim asi vadit nebude – z Bratislavy jsou zvyklí na
hustší letecký provoz. Nové chovatelské zařízení
má půdorys 12×20 m, pletivo s oky 19×19 mm je
zapuštěno do hloubky 2 m. Dovezení sysli poslouží
jako základ chovů, které by měly dodávat nové
jedince k posílení volně žijících populací kriticky
ohroženého druhu České republiky. Do záchranného
programu sysla obecného v České republice letos
vstoupila – vedle ČSOP Vlašim a Zoo Brno – i Zoo
Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

Ukládání sysla do předvrtané nory

Sysel obecný (Spermophilus citellus), hlodavec
z čeledi veverkovitých (Sciuridae), dosahuje délky těla
okolo 20 cm a váhy 200 až 400 g. Žije v koloniích,
které si vyhrabávají systém podzemních chodeb. V nich
sysli tráví zimní spánek, rozmnožují se, ukrývají před
predátory, a jelikož vykazují výrazně denní aktivitu,
v norách také v noci spí. Převážně se živí zelenými
i podzemními částmi rostlin, plody a semeny. Jejich
původním areálem je jihovýchodní Evropa, do střední
Evropy se začali šířit s rozvojem zemědělství už před
6 000 lety a postupně se stali běžnou součástí kulturní
krajiny i obávanými škůdci.
Po druhé světové válce začali sysli ve střední
Evropě mizet, v Německu a Polsku koncem 20. století
zcela vyhynuli. Ústup početnosti druhu patrně způsobila ztráta biotopu jako důsledek změn v zemědělské
krajině. Sysli, kteří vyžadují trvale nízký travnatý porost, nyní u nás přežívají v přibližně třiceti izolovaných
populacích na sportovních letištích, golfových hřištích,
v zahrádkářských koloniích, na maloplošných chráněných územích apod. Současnou populaci v České
republice odhadujeme na 3 500 jedinců.  (red)

Horké novinky

Děti z prázdninového tábora vyrábějí indiánské lapače snů

Ekocentrem Hlídka
znějí hlasy dětí
Nové Středisko ekologické výchovy Hlídka spustilo provoz 1. července 2015. Ekocentrum vzniklo
v památkově chráněné budově, která je majetkem
města a nachází se v jeho centru, v příjemném přírodním prostředí parku pod hradem Špilberkem. Budova
z roku 1728 původně sloužila posádce hradu jako
sklad střelného prachu, později v ní sídlila oblíbená
výletní restaurace. Po druhé světové válce objekt
chátral, jeho důkladná rekonstrukce, spolufinancovaná Evropskou unií, skončila začátkem tohoto roku.
Při záchraně budovy se podařilo zvětšit její
užitnou plochu novostavbou citlivě zakomponovanou
do podzemí. V novém prostoru, který má prosklenou
stěnu orientovanou do dvora, vznikla vstupní hala
s informační kanceláří a herna sloužící matkám
s malými dětmi (tzv. mateřské centrum). Jedněmi dveřmi lze z haly vstoupit do bývalého sklepa
prachárny, do místnosti s cennou barokní klenbou,
adaptované jako multimediální učebna. V prvním
nadzemním podlaží je učebna s kuchyňkou, další
učebnu, kterou je možno využívat i jako tělocvičnu,
nalezneme v druhém nadzemním podlaží. Provoz
ekostřediska město svěřilo zoologické zahradě a tým,
který na Hlídce pracuje – vedoucí, tři pedagogové,
pracovník infocentra, údržbář a uklízečka – je přičleněn k vzdělávacímu úseku Zoo Brno.
O letních prázdninách panoval v mateřském
centru čilý ruch. Rodiče s nejmenšími dětmi a děti
z mateřských škol užívali od pondělí do pátku,
mezi 10. a 17. hodinou, bohatě vybavenou hernu a měli též neomezený přístup do kuchyňky
a hygienického zázemí.

Dříve zchátralá budova s adresou Hlídka 4 se díky osvícenému investorovi (městu Brnu) a památkářům stala ozdobou
města. Vlevo dole je vidět část zatravněné rovné střechy novostavby vstupního objektu
Dva týdenní turnusy příměstského dětského
tábora proběhly na Hlídce v první polovině srpna.
Vzhledem k tehdy panujícímu počasí tropického
rázu se účastníci tábora, děti ve věku sedmi až
jedenácti let, převážně věnovali vodním radovánkám. Navštívili Brněnskou přehradu, říční koupaliště
Riviéra i nedávno dohotovený Biotop v Komárově,
rovněž vybavený koupalištěm. Děti také navštívily
brněnskou zoologickou zahradu, podnikly procházku historickou částí Brna, zpestřenou vyprávěním
místních pověstí, a prohlédly si hradní kazematy Jedna z učeben rekonstruované budovy se během letních prázdna Špilberku. V programu tábora též byly tvořivé nin proměnila ve výtvarnou dílnu
dílny: děti si vlastnoručně vyrobily malované tričko,
ekologické mýdlo, biošampon či indiánský lapač z Kroměříže obdržel z rukou ředitele zoo Martina
snů – přívěšek nad postel z korálků a peří.
Hovorky dar: voucher na měsíční pronájem osobního
V červenci a srpnu také na Hlídce probíhaly auta, roční vstupenku do zoo a plyšového tygra.
osvětové akce pro širokou veřejnost. Od září ekostře- Obdarovaní si navíc mohli nakrmit žirafy a lemury.
disko nabízí výukové programy pro mateřské školy „Nejvíc se těšíme na setkání se zvířaty. Já sám bych
a první stupeň základních škol a také kroužky pro totiž chtěl být veterinářem a moje přítelkyně chová
děti a rodiče s dětmi.
(red) doma sklípkany,“ přiznal mladý muž.
Zahrada, která slouží veřejnosti od roku
1953, zaznamenává přesná data o návštěvnosti
Zoo Brno přivítala
od roku 1997, kdy zavedla registrační pokladny.
sedmnáctimiliontého
„S návštěvností jsme v posledních letech spokojeni,
návštěvníka
má stoupající tendenci,“ poznamenal ředitel zoo.
S napětím očekávaný sedmnáctimiliontý Povzdechl si však, že parkovací a vstupní prostory
návštěvník se objevil v Zoo Brno 14. srpna 2015. stále zůstávají nevyhovující a radikální zvýšení
Nebyl sám, doprovázela jej přítelkyně. Mladý pár návštěvnosti tak nelze očekávat. 
(red)
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Odpovědnost

Mezi surikaty, ostražitě pozorující okolí z vyvýšeného místa, přišlo i jedno zvědavé mládě

Nově sestavená skupina
surikat se už rozmnožila
Výběh všeobecně známých a oblíbených surikat, umístěný v Zoo Brno u hlavní návštěvní trasy,
se od začátku srpna tohoto roku těší neobvyklému
zájmu návštěvníků. Vedle tří dospělých šelmiček
je v expozici možno spatřit i tři skotačící mláďata.
Mnohé zoologické zahrady chovají surikaty, avšak
jejich rozmnožování nebývá častým jevem – v Zoo
Brno jsme na letošní příchod mláďat čekali šest let.
Surikaty, drobné šelmy z čeledi promykovitých, žijí v jihoafrických polopouštích, kde
využívají systémy podzemních úkrytů opuštěné
jinými zvířaty a samy si je dále vylepšují. Loví pře-

Mláďata surikat
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vážně bezobratlé, ale i menší obratlovce včetně
hadů. Shlukují se do kolonií se složitou vnitřní
hierarchií, osamělý jedinec nedokáže ve vyprahlé
otevřené krajině, porostlé řídkou vegetací, přežít
a brzy se stává kořistí predátora. Ve skupině
se rozmnožuje většinou jen jeden dominantní
pár a o mláďata se musejí starat nejen jejich
rodiče, ale i někteří další dospělí jedinci obou
pohlaví. V zoo tedy nestačí pořídit si chovný pár –
aby se šelmičky rozmnožily, je nutno sestavit
harmonickou, minimálně tříčlennou skupinu,
v níž mohou početně převládat samci – samice
si dokáže partnera vybrat sama.

Venkovní výběh surikat

Novou skupinu surikat utvořila v naší zoo
samice, která přicestovala letos v březnu ze Zoo
Linec v Rakousku, kde se narodila 24. června
2014. K ní zakrátko přibyli dva samci ze Zoo
Schwerin v Německu, narození 20. července
2013 a 21. května 2011. Po příjezdu pobyly
surikaty dva týdny v karanténním prostoru,
samci byli přitom od samice odděleni. Expozici
jsme pro nové příchozí náležitě upravili. Na dno
výběhu jsme navezli novou vrstvu písku, kterou
surikaty přes den, při pátrání po potravě, téměř
neustále přehrabávají a do níž si také vyhrabávají úkryty. Nad tuto vrstvu jsme upevnili, do
zhruba vodorovné polohy, suché kmeny stromů.
Jako další vhodná vyvýšená stanoviště, odkud
surikaty mohou pozorovat, zda se neblíží nepřítel,
posloužilo několik velkých pařezů a balvanů.
Po vypuštění do expozice mne surikaty
překvapily okamžitou aktivitou – ihned běhaly
po kmenech až k prosklenému hrazení výběhu
a prošmejdili každý kout. Zdá se, že jsme úpravu
výběhu a jeho vybavení novou dekorací provedli
výborně. Žádné konflikty uvnitř skupiny jsem
nepozoroval, šelmičky byly klidné a chovaly se
přirozeně. Až na to, že se nijak neprojevovala
přirozená hierarchie s dominantním postavením
samice, což bylo možné vysvětlit jejím mládím
či nedávnou změnou prostředí.
O tom, jak přišla na svět mláďata, a co jsme
s nimi zažili v prvních dnech jejich odchovu, se
zmiňuji na následující straně.
Milan Šebesta,
chovatel

Budoucnost
Odchov mláďat
zvládli dospělí jedinci
na výbornou
Při běžné kontrole expozice surikat jsem
18. dubna 2015 zjistil, že se mladá samice s jedním z našich samců páří, a začal jsem jí tedy věnovat zvýšenou pozornost. Během předpokládané
březosti, která trvá přibližně jedenáct týdnů, jsem
nepozoroval žádné změny v jejím chování, jen
v posledních dnech před očekávaným porodem
se jí začalo zvětšovat narůstající bříško. Když jsem
11. července přinesl surikatám krmení, žádná si
pro ně nepřišla, všechny zůstaly zalezlé v noře ve
venkovním výběhu. Což znamenalo jediné – přišel
dlouho očekávaný okamžik, porod. Následující
den se na povrchu výběhu objevili oba samci, na
krku značně pokousaní. Samice zřejmě porodila
a zaujala dominantní postavení.
V dalších dnech bylo možné sledovat, jak se
samice sluní a užívá si letního počasí, zatímco
samci se musejí v noře starat o mláďata. Matka potomky navštěvovala, jen aby je nakrmila.
Přesně jako v přírodě, kde se o novou generaci
starají vymezení členové skupiny, takzvané chůvy,
a matka veškerý čas – vyjma kojení – věnuje
shánění potravy, aby měla dostatek mléka.
Pravidelné krmení dospělých surikat probíhalo
v těch dnech tak, že samci rychle zhltli pár červíků a hned se vraceli do podzemí, aby zahřívali
a hlídali dosud slepá mláďata. Samice dál v klidu
hodovala na cvrčcích, sarančatech, moučných

Mláďata surikat

Na povrchu venkovního výběhu se malé surikaty, narozené 11. července, pod dozorem rodičů poprvé
objevily 3. srpna
červech, vejcích, zelenině a ovoci. Sedmý den
života mláďat, 18. července, se pečující samci,
snad pod vlivem nepříznivého bouřkového počasí,
kdy možná hrozila i záplava nory, rozhodli, že najdou bezpečnější úkryt. Mláďata přenesli v tlamě
otevřenou spojovací chodbou z výběhu do vnitřní
ubikace o ploše asi 20 m2, rovněž opatřené vrstvou substrátu vhodnou k přehrabování, několika
úkryty z dutých pařezů a boudičkou. Když jsem

všechny surikaty spatřil v ubikaci, okamžitě jsem
uzavřel východ do venkovního výběhu. Mláďata
jsme tedy měli v suchu doslova i obrazně: uvnitř
byla v naprostém bezpečí a konečně jsme si je
mohli prohlédnout a spočítat. Tři potomky jsme
u prvorodičky přivítali s nadšením.
Mláďata otevřela oči 23. července a dospělí
je začali pozvolna vodit na průzkum terénu. I když
má ubikace prosklený průzor, nikdo z návštěvníků
si mláďat nestačil všimnout. Teprve když jsme
3. srpna otevřeli průchod z ubikace do prostorného
venkovního výběhu s nízkým skleněným hrazením, mezi návštěvníky nastal poprask – všichni se
s hlasitými nadšenými výkřiky hrnuli k mláďatům.
Málokomu přitom uniklo, že jedné z malých surikat
chybí kousek ocásku. K nehodě pravděpodobně
došlo při přetahování samců o mládě.
Poprvé jsem viděl mláďata přijímat pevnou
potravu 6. srpna. Nadmíru zábavné bylo pozorovat,
jak nemotorně loví cvrčky, i sledovat staré surikaty,
jak učí mladé hrabat v písku a čumákem pátrat
po hmyzu. A jak jim nosí klacíky a suché listy, aby
si měly s čím hrát…
Milan Šebesta,
chovatel
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