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Novinkou v brněnské zoo je páreček pásovců kulovitých
V pátek 17. 2. dorazil do zahrady pár pásovců kulovitých (Tolypeutes matacus). Obě zvířata jsou
velmi mladá, samec Ricardo se narodil loni v červenci v Zoo Antverpy a samice Júlia v srpnu
v Zoo Heidelberg. Chovatelé je zatím neseznámili, pásovci si nejdřív musí zvyknout na nový
režim a na nové sousedy, sdílí totiž expozici s papoušky ara ararauna.
Pásovec kulovitý pochází z oblasti subtropického lesa a křovinatých savan Grand Chaco v Jižní
Americe. Na rozdíl od jiných druhů pásovců si většinou nehloubí vlastní nory, dává přednost
opuštěným úkrytům dalších zvířat. Když se cítí ohrožený, nezahrabává se, místo toho se svine do
téměř dokonalé koule kryté pancířem, který chrání zranitelné části těla. Živí se larvami hmyzu a
termity, které vyhrabává pomocí nápadných drápů na předních nohách. Nepohrdne ani plody
rostlin. Má velmi jemný čich, naopak zrak má slabý.

Návštěvníci brněnské zoo mohou pásovce kulovité vidět v Exotáriu, ideálně v době krmení.
Kromě Zoo Brno chovají pásovce kulovité také v Jihlavě, Plzni a v Praze.
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Rosomákům se v brněnské zoo daří skvěle
Tři mláďata rosomáka sibiřského (Gulo gulo gulo), narozená na přelomu ledna a února, se mají zatím čile
k světu. Samice Nataša, která už loni porodila vůbec první mládě rosomáka narozeného v českých a
slovenských zoologických zahradách, se zatím o svá tři mláďata stará na jedničku. Nataša svoji březost
v obou případech úspěšně tajila, proto připravila chovatelům zoo vždy velké překvapení.
„Jsme nadšeni, protože v zoologických zahradách se rosomáci rodí jen zřídka a naše Nataša porodila
v naší zoo už podruhé. Stále ale nemáme vyhráno, mláďata jsou ještě malá a jejich osud je pořád
nejistý,“ doplňuje ředitel brněnské zoo Martin Hovorka.
V Zoo Brno je od roku 2010 jeden pár rosomáků - samec Ivan se narodil v roce 2008 v norském
Kristiansandu a samice Nataša v roce 2010 v Moskvě. První mládě, sameček Vasil, se jim narodil loni 2. 3.
a letos v únoru byl na doporučení koordinátora EEP (Evropský záchovný program) umístěný v Zoo
Amneville ve Francii.
Narození každého mláděte rosomáka se považuje za obrovský úspěch. Chovatelé se snaží co nejméně
samici s mláďaty rušit a do odchovu nezasahují. To, že Nataša porodila během krátké doby už dvakrát, je
mimo jiné i kvůli tomu, že se jí v její expozici v brněnské zoo líbí a cítí se tam bezpečně.
Rosomáci jsou silní a všestranní predátoři a mrchožrouti. Obývají především území tajgy a tundry
severní polokoule, nejvíce jedinců se vyskytuje v Kanadě, na Aljašce, v severských státech Evropy a na
Sibiři. V dřívějších dobách byli považováni za záhadné tvory a byli významnou postavou bájí a mýtů.
Dříve se věřilo, že se rosomáci rodí jako medvíďata, a to tak, že pokud se medvědici narodí čtyři
mláďata, z toho čtvrtého vyroste rosomák.
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Adoptivní rodiče už přispěli brněnské zoo částkou 20 milionů Kč
Program Adopce funguje v Zoo Brno už dvacet let a v prvním roce se do něj přihlásilo 15 adoptivních rodičů.
Přispěli tehdy částkou 96 940 Kč. V současné době má brněnská zoo téměř 300 adoptivních rodičů. Nejvyšší
částku věnoval v roce 2015 občan z Boskovic, který na podporu zvířat daroval 1 milion korun. Nejčastěji lidé
podporují želvy, surikaty, vlky, polární lišky, lední medvědy nebo žirafy. Naopak bez zájmu zatím zůstali například
plameňáci, kteří na své adoptivní rodiče teprve čekají.
„Adoptovat naše zvíře může opravdu každý - fyzická osoba, škola nebo firma. Příspěvek slouží na nákup krmení
nebo na zajištění vhodných podmínek pro adoptované zvíře. Jsme rádi za každou pomoc a podpory veřejnosti si
velmi vážíme,“ poděkoval ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.
Kompletní seznam zvířat je na webu zoo: http://www.zoobrno.cz/podporte-nas/adopce-a-sponzorstvi
Každému zvířeti v seznamu je přiřazená určitá adopční suma, která zhruba odpovídá ročním nákladům na chov
jednotlivce daného druhu. Pokud lidé zvolí plnou cenu za adopci zvířete, stávají se adoptivním rodičem. Nejnižší
příspěvek je 500 Kč na rok. Pro adoptivní rodiče připravuje brněnská zoo jednou za rok speciální program,
dostanou také volné vstupenky a drobné dárky.

Mezinárodní den ledních medvědů 27. února
Od 25. února do 27. února bude Zoo Brno patřit ledním medvědům. Připravili jsme zábavnou soutěžní stezku, na
které si vyzkoušíte své znalosti o těchto krásných šelmách. V přednáškovém sále ve správní budově Vám
promítneme nejzajímavější videa o ledních medvědech a nebudou chybět ani tematická komentovaná krmení,
která budou každý den od 10:30 hod., v sobotu a v neděli navíc od 13 hod. a v pondělí od 14:30 hod.
Brněnská zoo odchovala celkem pět ledních medvíďat. Všechna mláďata porodila medvědice Cora, která je
v brněnské zoo od roku 2000. Bill se narodil 23. listopadu 2007 a nyní žije v Zoo Gelsenkirchen v Německu.
Společnost mu dělá partnerka Lara. Tom, Billův bratr, byl převezený do pražské zoo. Obklopují ho dvě dámy
(Berta a Bora), rád se koupe a zbožňuje nové hračky. Kometa se narodila 24. listopadu 2012 a v současné době je
v Zoo Rostov na Donu v Rusku. Nanuk, bratr Komety, je v Zoo Nikolajev a společnost mu dělá partnerka Zefira.
Noria, která se narodila 21. listopadu 2015, žije stále se svojí matkou Corou v Zoo Brno.
Na webu Zoo Brno můžete sledovat online přenos z výběhu ledních medvědů a od ledna jsou na stránkách zoo
také aktuální fotografie našich ledních medvíďat v jejich současných expozicích: http://www.zoobrno.cz/zvirataa-expozice/ledni-medvidata

Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí
vedoucí útvaru marketingu
Zoo Brno a stanice zájmových činností
725 505 376
tomickova@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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 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. 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.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 1 / 1

zoo@zoobrno.cz

23. 2. 2017

Na letní příměstské tábory SEV Hlídka se můžete hlásit už od 1. března
Brněnská zoologická zahrada se, jako první zoo v ČR, stala v roce 2016 školským zařízením a díky tomu
má lepší podmínky k práci v oblasti výchovy a vzdělávání veřejnosti. Úsek stanice zájmových činností
(dříve vzdělávací úsek) pracuje na dvou pracovištích. Jedním z nich je přímo zoologická zahrada a
druhým pak Středisko ekologické výchovy Hlídka (SEV Hlídka) v parku pod Špilberkem.
SEV Hlídka pořádá pro děti o letních prázdninách příměstské tábory, které se zaměřují na poznávání
přírody a zvířat, seznámení dětí s historickými památkami Brna a na rozvoj tvořivosti. „Během tábora
prožijí děti dva dny v zoologické zahradě, navštíví hrad Špilberk, hvězdárnu a máme pro ně nachystaný
také výlet do jiné zoologické zahrady v České republice,“ doplňuje Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, vedoucí
úseku stanice zájmových činností.
Týdenní turnusy jsou určené pro děti ve věku 7–12 let. Tábor začíná vždy v 8:00 hod. a končí v 17:00
hod., kdy rodiče vyzvedávají své děti přímo v areálu SEV Hlídka. Poplatek za jedno dítě na jeden
táborový turnus je 2 000 Kč. Zápis dětí probíhá od 1. 3. 2017 elektronicky na webu SEV Hlídka:
http://www.sevhlidka.cz/pro-deti/primestske-tabory
Na dobu jarních prázdnin si SEV Hlídka připravila i tvořivé workshopy pro děti a jejich rodiče. V době
od 9:00 do 12:00 hod. se mohou těšit na:
Pondělí 13. 3. 2017 – quilling (tvoření z papírových proužků)
Úterý 14. 3. 2017 – tisk na textil
Středa 15. 3. 2017 – zdravé svačinky, recyklohraní
Čtvrtek 16. 3. 2017 – tkaní, Fairtrade
Pátek 17. 3. 2017 – malované nádobí a kamínky
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