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Nová expozice v brněnské zoo je připravená na příchod lvů

Koncem srpna se můžou návštěvníci brněnské zoo těšit na otevření nové expozice lvů. Stavba je umístěna
u Africké vesnice na samém vrcholku Mniší hory a zaujímá bezmála 5 000 m2.
Expoziční část stavby, o rozloze přibližně 2000 m2, tvoří hlavní výběh, který je lemovaný návštěvnickou
trasou. Expozice využívá stávající zeleň a členitost terénu. Doplněná je jezírkem a několika vyvýšenými
pahorky, které lvi rádi využívají k odpočinku. Pozorovací místa pro návštěvníky jsou komponována
například jako osamocená domorodá chýše, havarované letadlo nebo jako průhled bujnou vegetací.
Součástí komplexu jsou také zázemní vytápěné ubikace se třemi oddělenými boxy, obslužnou zónou,
prostory pro chovatele a odstavným neexpozičním výběhem.
„Stavba za 17 miliónů korun byla zahájená loni v srpnu a její slavnostní otevření plánujeme na 26. srpna,
kdy zároveň slavíme otevření Zoo Brno, na které zveme adoptivní rodiče a sponzory. Návštěvníci se
můžou těšit na lvy konžské – samici přivezeme ze Zoo Ústí nad Labem, samce ze Zoo Gdaňsk,“ doplnil
ředitel brněnské zoo MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
Lvi konžští (Panthera leo bleyenberghi) obývají jihozápad Afriky, kde se přizpůsobili extrémním
podmínkám pouští Kalahari a Namib. „I když je datum slavnostního otevření ještě daleko, samotná zvířata
už se připravují na přesun do nového domova. V obou zahradách probíhá nácvik nastupování do
transportní bedny a manipulace při transportu, aby bylo možné zvířata přepravit bez uspání. Jejich
příchod je pak plánován tak, aby lvi měli potřebný klid a dostatek času seznámit se s expozicí i spolu
navzájem, než se představí návštěvníkům," říká kurátorka chovu savců Ing. Dorota Gremlicová.
Do Zoo Brno se lvi vrátí po čtrnácti letech. Poslední brněnský lev, samec Bali, odešel do Zoo Les Sables
dˊOlonne ve Francii v roce 2003. Důvodem byly nevyhovující podmínky pro chov těchto šelem. Brněnská
zoo chovala lvy nepřetržitě od roku 1953 a například v letech 1962–1972 odchovala jedenáct lvíčat.
Adoptivními rodiči lva konžského v Zoo Brno je energetická společnost SPP, dodavatel zemního plynu
a elektřiny. „Brněnskou zoologickou zahradu naše společnost pravidelně podporuje již několik let, vždycky
se totiž snažíme o to, aby naše podpora nebyla jednorázová. Zoo Brno prošla a stále prochází zásadní
proměnou a poskytuje čím dál větší pohodlí a komfort nejen návštěvníkům, ale i samotným zvířatům. Lvy
konžské čeká na Mniší hoře opravdové lví království. Těší mne, že se tak stalo i díky našemu přispění
a doufám, že se jim tu bude líbit," uvedl Ing. Petr Ivánek, předseda představenstva akciové společnosti
SPP 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.
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Za vyznamenání vstup do Zoo Brno ZDARMA
Přijďte k nám oslavit začátek prázdnin a vezměte s sebou vaše vysvědčení. Každý školák, který
u pokladny předloží vysvědčení s vyznamenáním, má od pátku 30. června do neděle 2. července vstup
do zoo zdarma. Za jedno vysvědčení je možný pouze jeden bezplatný vstup.
Brněnská zoo má otevřeno každý den. Až do září je otevírací doba od 9 hodin do 18 hodin. Poslední
vstup je možný hodinu před koncem návštěvní doby. Do brněnské zoo můžete vzít i pejska.
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Evropskému záchrannému programu významně pomáhá spolupráce zoologických zahrad
Úzká spolupráce mezi zoologickými zahradami je nezbytná pro udržení populací mnoha ohrožených
druhů zvířat. Příkladem takové spolupráce je nedávný přesun samce margaye (Leopardus wiedii) ze Zoo
Jihlava do Brna.
Chov margayů je v rámci EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad) koordinován jako EEP (Evropský
záchovný program), což je nejpřísnější forma managementu. O osudu zvířat zařazených do programu
rozhoduje koordinátor a komise tvořená volenými zástupci chovatelů daného druhu. Společně hodnotí
způsobilost nových chovatelů, rozhodují o tom, která zvířata vytvoří vhodné páry a určují, kdy se které
páry zapojí do reprodukce. V případě úspěšného odchovu také vybírají kotěti příští domov.
„Situace margayů ve volné přírodě je nejistá a příliš se jim nedaří ani v lidské péči. Stavy zvířat jsou malé,
mláďat se nerodí mnoho a jejich úmrtnost je vysoká. Velkou komplikací pro chov margayů je také
nevyrovnaný poměr pohlaví - rodí se více samiček,“ upřesnila kurátorka chovu savců Zoo Brno Ing.
Dorota Gremlicová.
Zoo Brno vstoupila do EEP pro margaye loni v prosinci, kdy z britského Port Lympne přicestovala samice
Ichika. Zoo Jihlava je jedinou zahradou v ČR, která vlastní chovného samce margaye a v únoru 2017 se
po dlouhém čekání dočkala také úspěšného odchovu. Protože samec se péče o mládě neúčastní a Ichika
s ním není nijak spřízněná, nabídli kolegové ze Zoo Jihlava vedení programu, že by se mohli o chovného
kocoura se Zoo Brno podělit.
„Díky ochotě Zoo Jihlava se může také brněnská zoologická zahrada pokusit o rozmnožení tohoto vzácně
chovaného druhu,“ říká ředitel Zoo Brno MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. Samec Yoro dorazil do Brna
koncem května a protože jejich soužití s Ichikou se vyvíjí velmi nadějně, chovatelé doufají, že na první
brněnské kotě nebudou muset dlouho čekat. Pokud by se podařilo Ichiku zapojit do reprodukce, jednalo
by se o velký přínos pro EEP.
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