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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou víc než šedesát let existence, 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 hektickém prostředí centra velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné přírody 
lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a provozuje Záchrannou 
stanici pro volně žijící živočichy v Jinačovicích. V jejím rámci 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. Nabídka 
přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 
metropole.               
 

 
 
Dvojité křtiny v Beringii 

Poslední červencová sobota bude oslavou chovatelských úspěchů Zoo Brno. 

Pokřtíme prvního rosomáka narozeného v českých zoologických zahradách a ve 

stejný den dostane jméno i další hrdina Kamčatských chalup – šestiměsíční 

sameček medvěda kamčatského. 

Medvědi kamčatští jsou obyvateli brněnské zoo od roku 2010 a odchovali 

společně již dvojčata Kubu a Tobyho. Letos v lednu se narodil další kluk, jehož 

kmotrem se stane herec a moderátor Zdeněk Junák. Jméno medvíděti tentokrát 

vybírali návštěvníci zahrady ze tří návrhů: Bolek, Bruno a Hugo. Které z nich získalo 

nejvíce hlasů, se dozvědí účastníci křtu v sobotu 30. července ve 12:00. O půl 

hodiny později pokřtíme také téměř pětiměsíčního samečka rosomáka sibiřského. 

Jeho kmotrem bude rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Ten také prozradí, 

jak se bude mládě jmenovat. Zoo Brno chová jeden pár rosomáků od roku 2010 - 

samec Ivan se narodil v roce 2008 v norském Kristiansandu a samice Nataša v roce 

2010 v Moskvě.  
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Bodláček otcem 

Již tři týdny se v brněnské zoologické zahradě těšíme z urzoního přírůstku. Je to 

sameček, který se narodil 9. července. Návštěvníci najdou urzony kanadské 

(Erethizon dorsatum) před vstupem do voliéry orla bělohlavého. 

V roce 2014 byla vybudována nová voliéra orla bělohlavého, jejíž součástí jsou 

také doplňkové expozice skunků, čimpanků a urzonů. Samec urzona Bodláček je 

v Brně od roku 2014, samice Liara dorazila v polovině roku 2015. „Přestože bylo 

chovateli pozorováno páření, blížícímu porodu nic nenasvědčovalo a narození 

prvního mláděte bylo pro nás příjemným překvapením. Od narození je malý urzon 

pohyblivý a samostatný a matka se od něho pravidelně vzdaluje i na delší dobu,“ 

řekla kurátorka savců Dorota Gremlicová. Mládě bylo po porodu přeneseno do 

zázemí expozice, kde se od té doby převážně zdržuje. V prvních dnech je možné na 

urzoní mládě sáhnout i holou rukou, ale dnes už se při manipulaci bez rukavic 

obejít nedá. Urzoni žijí převážně na jehličnatých stromech, méně často ve 

smíšených a listnatých lesích od Aljašky až po severní Mexiko. Na jaře se tito 

živočichové živí pupeny a květy, později výhonky, listím a nejrůznějšími plody. V 

zimě požírají jehličí a oloupávají kůru ze stromů. Jediný urzon dovede za týden 

zničit celý strom. Urzon patří do stejné čeledi jako kuandu jihoamerický, kterého je 

v brněnské zoo možné vidět v Tropickém království. V českých zoologických 

zahradách se začal tento druh více objevovat až v posledních deseti letech 

(výjimkou je dřívější chov v Praze a Ostravě). Mezi jeho predátory patří např. 

puma.  
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Mezinárodní den tygrů 

V pátek 29. července si připomeneme Mezinárodní den tygrů. Návštěvníci si v ten 

den budou moci procházku zahradou zpestřit zábavnou vědomostní stezkou o 

tygrech a setkání s našimi tygry sumaterskými – samcem Dandysem a tygřicí Satu. 

Šifrovací víkend 

Týmy, které absolvují naši šifrovací hru „Dotkni se evoluce“ o víkendu 13. a 14. 

srpna, dostanou malý dárek a nejúspěšnější tým nakrmí brněnské žirafy.  

Den adoptivních rodičů 

Stejně jako každý rok i letos připravujeme jako poděkování za podporu brněnské 

zoo na poslední srpnovou sobotu Den adoptivních rodičů s bohatým programem 

pro celé rodiny. Tentokrát také se slavnostním otevřením nové expozice paviánů 

anubi.  
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Neobvyklé přírůstky v záchranné stanici v nové sezóně 
 
Do záchranné stanice při Zoo Brno se ve druhé sezóně jejího provozu dostaly 
zatím nepřijaté druhy zvířat. Souvisí to s větším povědomím o záchranné stanici.  
Zatímco loni jsme pomohli ve 170 případech, předpokládáme, že letos jich bude 
kolem 250. 
 
Po zimování jsme na začátku sezóny vypustili zatím nejvzácnějšího zvířecího 
pacienta, netopýra jižního. Byl nalezený vysílený v zimě mimo úkryt a po 
úspěšném přezimování se vrátil do přírody. Netopýři jižní se k nám postupně šíří, 
v České republice byli ale zaznamenáni zatím jen několikrát. Z ptačích obyvatel 
pečujeme o dva do záchranných stanic méně často přijímané druhy pěvců. Dvě 
mláďata drozdů kvíčal jsou už odrostlejší, sama přijímají potravu. Drozdové kvíčaly 
jsou hejnoví ptáci, můžeme je v zimě pozorovat krmit se na zbytcích ovoce. Ťuhýk 
šedý je zatím otřesený a byl lehce poraněný, zřejmě po nárazu auta. Ťuhýci 
obývají křovinatou krajinu, živí se převážně hmyzem a drobnými obratlovci.  
 
Stále přijímáme řadu mláďat i zraněných zvířat. V letošním roce jsme dvakrát 
vraceli na místo nálezu mláďata sov, která byla nalezena na zemi, ale stačilo pouze 
vysadit je na strom. Puštík na mládě vykoukl z dutiny, kalous mládě volal. Do 
záchranné stanice jsme také přijali mládě lišky, kterému myslivec zastřelil matku a 
chtěl si ho ochočit. Mládě rehka domácího se pak narodilo s vývojovou vadou, 
opeření se mu zatím plně nerozvinulo. Častým zraněním bylo poranění 
strakapoudů po nárazu do skla, ale stejně jako otřesení dlaskové tlustozobí se 
většinou brzy zotavili. Varujeme ale před neopatrným vysekáváním trávy, na které 
doplatilo mládě srny nebo před ponecháváním psů zcela bez dozoru, kteří zřejmě 
napadli jezevce. Úspěšně se ale zotavila káně, která sežrala otráveného hlodavce. 
 
Jana Švaříčková 
vedoucí záchranné stanice 
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