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Dětský den s úsměvem
V sobotu 3. června bude brněnská zoologická zahrada plná barev, zábavných postaviček
a atrakcí. Po celý den budou oblíbená komentovaná krmení medvědů, lachtanů, žiraf a dalších
zvířat moderovat osobnosti společně s chovateli Zoo Brno. Děti si mohou vyzkoušet skákací
boty, jízdu na kolečkových bruslích, zootetování, karate, vyrobit si náramek, nechat si namalovat
obličej, podívat se na práci psovodů MP Brno nebo nechat rozpohybovat živé sochy. Dospělí
mohou podpořit obecně prospěšnou společnost Velvet Smile, která je patronem části hravého
programu.
Na pódiu u Dětské zoo se představí herci z Městského divadla Brno, Nového operetního Studia
a zazpívá zpěvačka Victoria. Nebude chybět ani divadlo, taneční vystoupení nebo představení
Čaroděje ze země AKIZYF. Zahrada bude otevřena od 9:00 do 18:00 hodin a po celý den bude
možné odevzdat „elektrovysloužilce“ a získat tak volnou dětskou vstupenku do zoo a dozvědět
se, jak správně zacházet s vysloužilým elektrozařízením, aby neohrožovalo životní prostředí.
Mediálním partnerem akce je rádio Krokodýl.

A jaké spotřebiče můžete přinést?
Vysloužilé nebo nefunkční domácí elektrospotřebiče, které se zapojují do elektřiny nebo jsou na
baterky (fén, vysavač, holicí strojek, mixér, mobil, lednice). Elektrospotřebič musí být kompletní
a ne částečně demontovaný. Myš k PC nebo samostatná nabíječka mobilu se za elektrospotřebič
nepovažuje. Klávesnice k PC bude přijata jen s dalším spotřebičem.
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Zoo Brno dostalo povolení k zahájení provozu rehabilitačního centra
pro mořské želvy Kura Kura
Přijímat, léčit a vypouštět vyléčené mořské želvy zpět do moře povolili rehabilitačnímu centru pracovníci
BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam – organizace na zachování přírodních zdrojů v rámci
Generálního ředitelství ochrany lesů a ochrany přírody, Ministerstva lesního hospodářství Indonéské
republiky a ostrova Nusa Penida). Ti se zúčastnili slavnostního otevření rehabilitačního centra ve vesnici
Toyapakeh na ostrově Nusa Penida v Indonésii, které se konalo 9. května.
„Brněnská zoologická zahrada tímto projektem navázala na kampaň Evropské asociace zoologických
zahrad a akvárií „Shellshock,“ která byla příkladem iniciativy evropských zoo napomoci odvrátit želví
apokalypsu,“ doplnil ředitel Zoo Brno MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
Projekt se začal připravovat v roce 2004 ve spolupráci s manželi Jeglíkovými. V roce 2007 byla podepsána
smlouva o spolupráci mezi indonéskou neziskovou nadací Yayasan Kura-Kura Nusa Penida a Unií českých
a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) zastoupená brněnskou zoo. O dva roky později bylo v rámci
projektu Kura Kura otevřeno vzdělávací centrum, které informuje místní obyvatele o problematice
ochrany mořských želv. Od roku 2009 probíhala jednání o získání povolení na provozování
rehabilitačního centra, které Zoo Brno získalo v roce 2014. V následujícím roce vydal Krajský úřad
Jihomoravského kraje osvědčení pro Zoo Brno na konání veřejné sbírky za účelem: Dostavba, vybavení
a zahájení činnosti rehabilitačního centra zvířat, především na ochranu ohrožených želv Indonésie.
Rehabilitační centrum bylo dostavěno ještě v roce 2015. Právě v něm budou zabavené nebo zraněné
želvy ošetřeny a očipovány a následně je pracovníci centra vypustí na svobodu.
Realizace celého projektu „Kura Kura – želvy v ohrožení“ trvala deset let. Hlavní činností rehabilitačního
centra bude péče o zraněné želvy, nebo o želvy zabavené pašerákům. Peníze na stavbu a vybavení
centra poskytlo statutární město Brno, část financí byla z veřejné sbírky.
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IN SITU projekty ochrany Zoo Brno
Ochrana sýčků obecných (Athene noctua) na jižní Moravě
Na ochraně sýčků obecných na jižní Moravě se Zoo Brno podílí už jedenáct let ve spolupráci s Českým
svazem ochránců přírody Břeclav. Spolupráce se týká čtyř hlavních oblastí: (1) monitoring přirozeného
výskytu sýčků, (2) zajištění bezpečných hnízdních podmínek včetně výroby a instalace speciálních budek,
(3) management vybraných lokalit obsazených sýčkem obecným za účelem podpory dalšího nárůstu
populace, (4) propagace ochrany sýčků mezi širokou veřejností. V České republice stavy sýčka rok od
roku rapidně klesají. Poslední čísla mluví už pouze o desítkách párů. Hlavní centra rozšíření sýčků jsou
Severní Čechy a Znojemsko.

Záchranný program sysla obecného (Spermophilus citellus) v České republice
Po druhé světové válce začali sysli ve střední Evropě mizet, v Německu a Polsku koncem 20. století zcela
vyhynuli. Tento stav zřejmě způsobila ztráta biotopu jako důsledek změn v zemědělské krajině. Sysli,
kteří vyžadují trvale nízký travnatý porost, nyní u nás přežívají přibližně ve třiceti izolovaných populacích
na sportovních letištích, golfových hřištích, v zahrádkářských koloniích apod. Současnou populaci
v České republice odhadujeme na 3 500 jedinců. V roce 2015 odstartovala Agentury ochrany přírody
a krajiny České republiky projekt s názvem „Založení nových odchovů sysla obecného a osvětová činnost
v rámci realizace jeho záchranného programu“ do něhož se od samého počátku Zoo Brno zapojila jako
partner projektu a vystavěla na louce, která sousedí s Přírodní památkou Mniší hora, chovné zařízení, do
kterého bylo v roce 2015 přivezeno ze Slovenska 39 syslů.

Program repatriace dvou druhů jeřábů
Zoo Brno se od roku 2015 podílí na záchranném programu Eurasijské asociace zoologických zahrad
a akvárií (EARAZA) „Záchrana jeřábů Eurasie.“ Zájem programu je soustředěn na všechny ohrožené
druhy jeřábů v Palearktu – jmenovitě na jeřába sibiřského, mandžuského, daurského a kápovitého. První
dva zmíněné druhy patří do nejvyšších kategorií ohrožení ve volné přírodě a jejich populace ubývají
vinou člověka. V rámci programu Zoo Brno navázalo spolupráci se státní přírodní rezervací Chinganskij
zapovednik (Хинганский заповедник, Khingansky Nature Reserve) v Amurské oblasti Ruské federace.
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Program reintrodukce orla východního (Haliaeetus pelagicus)
Orel východní (také nazývaný orel kamčatský) je největším druhem orla na světě. Podle IUCN
(Mezinárodní svaz ochrany přírody) je řazen mezi druhy zranitelné a jedinou oblastí výskytu je
severovýchodní pobřeží eurasijského kontinentu a část japonského souostroví. Jeho populace v zajetí
v posledních letech výrazně stoupá.
Zoo Brno jedná ve spolupráci s EARAZA o spolupráci na ochranném programu pro orly východní včetně
vypouštění jedinců, odchovaných v zajetí. V oblasti dolního toku řeky Amur se připravuje výstavba
nového moderního reintrodukčního centra.
Ochrana IN SITU - jedná se o ochranu fauny a flóry ve volné přírodě v místech jejich přirozeného
výskytu.
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Na Dálném východě vypustili jeřáby mandžuské z českých zoologických zahrad
Gar, Tulungin, Neja, Charga a Alděkon - čtyři mláďata jeřábů mandžuských (Grus japonensis) ze Zoo Brno
a Olomouc a jedno mládě z Okského zapovědniku vypustili pracovníci Khinganské státní přírodní
rezervace v dubnu letošního roku na Klešenském jezeře v Amurské oblasti Ruské federace. Khinganská
rezervace tak pokračuje v projektu, do kterého se brněnská zoo zapojila v roce 2015. Do rezervace
v současné době posílají vajíčka české a ruské zoologické zahrady, vylíhlá mláďata se pak zapojují do
repatriačního programu. Transporty organizuje Zoo Brno.
Během prvního roku života vozí pracovníci rezervace mláďata do jejich domoviny, aby se zde naučila
orientovat v přirozeném prostředí a hledat potravu - žáby, ryby, korýše nebo kořínky rostlin. Po první
zimě jsou okroužkovaní ptáci vypuštěni do volné krajiny. Mladí jeřábi pak hledají své soukmenovce
v okolních mokřadech. S těmi na podzim odlétají na svá zimoviště v Číně a Japonsku. „Budeme mláďata
sledovat, abychom se ujistili, že se plně přizpůsobila prostředí a mohou se o sebe postarat. Na podzim
potřebujeme vědět, že všichni naši jeřábi odletěli do teplých krajin,“ řekla pracovnice Khinganské
rezervace Naděžda Kužnecova.
V roce 2015 se do programu repatriace zapojila samice jeřába mandžuského Kohany z brněnské zoo,
o rok později se do Khinganu podařilo transportovat dalších šest vajec (čtyři jeřábi mandžuští a dva
daurští) z tří českých zoologických zahrad – Brna, Olomouce a Chomutova.
Oba dva druhy zmíněných jeřábů – mandžuský i daurský – jsou v současné době zařazeny do
záchranných projektů obou asociací zoologických zahrad starého kontinentu (EAZA, EARAZA).
„Letos jsme kvůli riziku ptačí chřipky nemohli vejce z České republiky do Ruska převážet, ale napřesrok
bychom v projektu rádi pokračovali,“ uzavřel úspěšné vypuštění mláďat kurátor chovu ptáků Zoo Brno
RNDr. Petr Suvorov, Ph.D.
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