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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou téměř 65 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 a opuštěná mláďata 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 ve Středisku ekologické výchovy Hlídka. 
Nabízí také 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. 
 

 
 
Zoo Brno si připomene Den Země. Upozorní na mizející zpěvné ptáky 
 
Oslavy Dne Země patří k tradičním součástem dubnového programu v brněnské zoo. Ani 
letošní rok nebude výjimkou. Návštěvníci se mohou těšit na den plný zábavy spojený s mnoha 
zajímavými informacemi o přírodě. 
 
„Na několika stanovištích nachystají studenti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně zábavné hry a úkoly pro zájemce všech věkových kategorií. Soutěžit budeme 
od 13 do 17 hodin,“ řekla vedoucí útvaru vzdělávacích programů Zoo Brno Jana Galová. 
 
Ve 13 hodin také oznámíme výsledky pěvecké soutěže ke kampani Silent Forest. Tu vyhlásila 
Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Kampaň poběží do roku 2019 a jejím úkolem je 
přispět k záchraně zpěvných ptáků v jihovýchodní Asii. 
 
„Každý den mizí z lesů této části Asie velké množství zpěvných ptáků. Obvykle se stávají 
předmětem obchodu, ať už za účelem chovu, tak pro účast na pěveckých soutěžích. V malých 
klíckách, ve kterých jsou ptáci drženi, z nich mnoho nepřežije více jak několik dní. Ty 
nejžádanější druhy již z některých ostrovů zcela zmizely a ocitají se tak na pokraji vyhubení,“ 
vysvětlila Galová. 
 
Letos se do kampaně se svými vzdělávacími aktivitami zapojila i Zoo Brno. Kromě toho také 
chováme jeden ze stěžejních druhů celé kampaně – majnu Rothschildovu (Leucopsar 
rothschildi). Jedná se o endemický druh ostrova Bali, který v 90. letech 20. století z přírody 
v důsledku lovu téměř vymizel. Všichni jedinci žijící v současnosti ve volné přírodě jsou 
výsledkem repatriace majn odchovaných v lidské péči v zoologických zahradách. Odborníci 
z IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) v současné době vytváří strategická plán in situ i ex 
situ ochrany tohoto kriticky ohroženého druhu. Součástí plánu je i posílení protipytláckých 
kontrolních hlídek v lokalitách repatriace. 
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