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Radost v Beringii. Mládě losa evropského se má čile k světu
Losí stádo brněnské zoo se rozrostlo o nového člena. Samice Raija porodila 27. dubna jedno
mládě, u kterého zatím neznáme pohlaví.
„Vidět ho ale zatím není úplně snadné, losata totiž v prvních dnech po narození zůstávají skrytá
v podrostu a nenásledují matku, naopak čekají, až se k nim sama vrátí. Podobnou strategii volí i
další druhy jelenovitých, například běžně se vyskytující srnec obecný,“ říká kurátorka chovu
savců Zoo Brno Dorota Gremlicová.
Z tohoto důvodu také chovatelé zatím nevědí, jestli je nejnovější přírůstek samec nebo samice.
S určením pohlaví musí počkat, dokud ho Raija nezačne pravidelně vodit s sebou na krmení.
Zoo Brno v současné době chová pět losů. Nejstarším je devítiletý samec Štěpán, který se
narodil v Brně a je také otcem nově narozeného mláděte. Matka Raija pochází z Finska a má
čtyři roky. V expozici losů jsou k vidění i další samice Fifi a Lena.
Losi jsou největšími zástupci jelenovitých a největšími savci vyskytujícími se ve volné přírodě
České republiky, v kohoutku mohou mít až 230 cm a samec může vážit až 600 kg. Žijí samotářsky
ve vlhkých a bažinatých lesích severní Eurasie - od Skandinávie a Polska až po řeku Jenisej
v Rusku. Živí se listy, kůrou dřevin, travinami a jehličím. Dožívají se 8–15 let.
V České republice populace losů vymizela v 15. století, ale v polovině 20. století na naše území
začali pronikat jedinci z Polska, v 70. letech se na Jindřichohradecku narodilo první mládě a
v současnosti se u nás zůstává stálá populace o několika desítkách kusů. Los je uveden na
seznamu zvláště chráněných druhů ČR jako silně ohrožený. V Evropě se pak vyskytuje přibližně
půl milionu losů.
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Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou víc než šedesát let existence a nabízí návštěvníkům na ploše 38
hektarů jedinečnou příležitost setkat se se zvířaty celého světa. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání nedaleko hektického
prostředí centra velkoměsta uprostřed nádherné přírody lesoparku Mniší hory v městské části Brno-Bystrc. Brněnská zoologická zahrada je nejen centrem odpočinku a
poznání pro celou rodinu, ale také odborným pracovištěm. Kromě chovu zvířat v areálu zahrady také provozuje Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy
v Jinačovicích. V ní pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. 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. Od 1.9.2016 je Zoo Brno a stanice zájmových
činností zapsána do rejstříku škol Jihomoravského kraje a působí v oblasti environmentálního vzdělávání. Vzdělávací programy, příměstské tábory, přednášky, akce pro
širokou veřejnost a programy pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole a
v současnosti v rámci Brna turistickým cílem s nejvyšší návštěvností.

