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Velké poděkování
Zoo Brno byla kvůli koronavirové pandemii uzavřená od 16. března do
27. dubna. Na rozdíl od jiných institucí nemohla přerušit provoz, zvířata
totiž pochopitelně potřebují péči každý den. A nezáleží na tom, zda je
všední den, svátek, víkend nebo je výjimečně zavřeno. Naštěstí příznivci
brněnské zoo neváhali a adopcemi pomohli alespoň částečně překlenout
toto nepříjemné období.

Nakladatel:
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, 659 37 Brno
IČO: 00094862

Fotograﬁcká soutěž
Stříbrná fotograﬁe brněnských vlků

Uzavřená zoo
Velké poděkování

Pozvánka
Virtuální expedice

„Nesmírně si této podpory vážíme. Nebyla to pro nás snadná situace. Sice
jsme se na řadě míst snažili šetřit, ale
bez ohledu na zavřené brány zoo jsme
se museli postarat o všechna zvířata
úplně stejně, jako kdyby bylo otevřeno.
Finanční ztráty sice počítáme v řádech
milionů korun, ale také právě proto si
každého příspěvku na náš provoz nesmírně ceníme,“ uvedl ředitel Zoo
Brno Martin Hovorka.
Od 16. března do konce května dosáhly příspěvky neuvěřitelné částky
470 352 korun. Jen pro porovnání, loni
to bylo 188 2445 korun. Počet adopcí
vzrostl z 67 na 188 a tradičně neoblíbenějšími zvířaty jsou vlci, psouni a trochu překvapivě pávi a manulové.
„Pro nás velmi potěšující je zejména
to, že 80 % adoptivních rodičů přispělo
úplně poprvé. I touto cestou všem
opravdu moc děkujeme,“ řekla specialistka pro obchod a adopce Zoo Brno
Dominika Zavadilová.
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Trochu překvapivě si adoptivní rodiče letos oblíbili manuly. Foto: Matyáš Slavík

Autorem neoznačených fotograﬁí
je Bc. Eduard Stuchlík,
nepodepsané texty napsala
Ing. Oldřiška Kučerová.
Ilustrace: Natálie Staňková

Tradičně velmi oblíbení jsou mezi adoptivními
rodiči vlci arktičtí.
Foto: Matyáš Slavík

Náklad:
1 800 ks v české verzi
200 ks v anglické verzi
Titulní foto:
Rys kanadský. Foto: Kristýna Božková
NEPRODEJNÉ
Psouni prérioví obývají expozici u Tropického království. Foto: Matyáš Slavík
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Editorial

EDITORIAL

Milé čtenářky,
milí čtenáři,
na jaře roku 2020 se v brněnské zoologické zahradě zastavil čas. Vzhledem k vypuknutí pandemie Covid-19
byla zoo v březnu uzavřena. Druhé
číslo bude tedy poněkud netradiční.
Představíme si některé naše obyvatele, kteří nedostali v předchozích číslech tolik prostoru.
Zaměříme se hlavně na nově chované
druhy, které se v Zoo Brno objevily poprvé v její historii. Většina dorazila
v průběhu minulého roku, ale jak již
bylo řečeno, nebyli v Zooreportu představeni tak, jak by si zasloužili. Přiblížíme si je několika krátkými medailonky. Dozvíme se, proč murény nosaté
mění barvu a proč má lžičák novozélandský tak podivné jméno. Povíme si
také, která zvířata dostala v loňském
roce nového partnera nebo parťáka.
V loňském roce se narodila spousta
mláďat. Ta se samozřejmě rodila i letos,
ale ta nejvýznamnější narození se odehrála v loňském roce. Kromě tradiční
sestavy fotografií letošních jarních mláďat si zblízka představíme několik významných prvoodchovů – tedy první
mláďata daného druhu narozená v brněnské zoo.
Značné úsilí věnujeme každoročně
záchranným programům a projektům
na ochranu přírody a biodiverzity. Proto
jsme měli nesmírnou radost z letošních
přírůstků v tzv. dudnících. Nejúspěšnější
hnízdní sezónu má totiž za sebou program na ochranu dudka chocholatého
na jižní Moravě. V umělých hnízdních
dutinách jsme objevili celkem deset
mláďat, což je nejvíce od začátku projektu.
Dočíst se můžete rovněž o novince
v pavilonu Exotárium. Nevypadá přitažlivě, ale určitě stojí za zastavení a důkladné prohlédnutí. Ve speciálním akváwww.zoobrno.cz

riu se můžete na vlastní oči přesvědčit,
jak vypadá moře znečištěné plastovým
odpadem. V akváriu s brakickou vodou
nejsou jen plastové odpadky, ale také
ryby. Samozřejmě jsme si dávali pozor,
aby tam nebyly pasti, které existují v přírodě. Neuvidíte tak například starší typ
sítí s úzkým vchodem, odkud nemohly
ryby vyplavat ven, háčky nebo silonové
rybářské vlasce.
Velkou pomoc pro nevidomé návštěvníky brněnské zoo připravilo Středisko
pro pomoc studentům se specifickými
nároky Masarykovy univerzity – Teiresiás.
Nová mapa s hmatovou i vizuální vrstvou
umožňuje dobrou spolupráci nevidomého
návštěvníka s jeho vidícím průvodcem.
Podrobnosti najdete na straně 16. A my
touto cestou ještě jednou kolegům
z MUNI moc děkujeme.

Na závěr máme dvě dobré zprávy.
Můžete se podívat, jak si vedl náš fotograf v celorepublikové soutěži Czech
Nature Photo. Snad mohu prozradit,
že se mu dařilo a zimní snímek vlka
arktického z Beringie získal jednu z pomyslných medailí. A když už jsem děkoval jednou, poděkuji i podruhé, resp.
potřetí. Zmiňoval jsem to i v minulém
čísle, ale musím to zmínit znovu. Vám
všem děkujeme. Za ohromnou podporu,
kterou jste Vy všichni během jara naší
zoo projevili. I Vám všem, kteří jste do
zoo přišli. Moc si toho vážíme!
Příjemné čtení!
Michal Vaňáč
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Jsme tu noví!
V posledním roce jsme na Mniší hoře přivítali řadu nových zvířat. Pojďte
se spolu s námi podívat na některé z nich. Určitě stojí za vidění i přímo
v zoo.

tem v jihovýchodní Austrálii a Tasmánském ostrově, a výše zmiňovaný
lžičák novozélandský. Oba poddruhy
ale obývají obdobná stanoviště. Nejlépe
se jim daří v mokřinách s hustou vegetací, kde se živí vodním hmyzem, měkkýši a korýši, semeny a částmi vodních
rostlin. Stejně jako je široký výběr jeho
potravy, je velmi variabilní způsob jejího získávání. Kromě filtrování vody
nebo bahna zobákem na okrajích vodních ploch získávají i v hloubkách potravu zanořováním hlavy do vody a dokáží také lapat hmyz přímo ze vzduchu.
Nejvýraznějším rysem tohoto příslušníka z čeledi kachnovitých (Anatidae) je jeho plochý široký zobák, který
mu dal jméno. I jeho latinské jméno
k němu odkazuje – spatula se totiž dá
přeložit jako lopatka.

Korsak

Korsaci se vyskytují ve stepích a polopouštích střední Asie, od jihovýchodní Evropy přes Kazachstán až po východní část Mongolska, Číny a Bajkal. Foto: Eduard Stuchlík

Od roku 2019 chováme v Zoo Brno lžičáky novozélandské. Foto: Petr Suvorov

Lžičák novozélandský
Před rokem k nám do zoo dorazil nový
přírůstek. Čtyři lžičáci novozélandští
(Spatula rhynchotis variegata). První
dva ptáci k nám přijeli na přelomu
března a dubna z německého Benburgu. Jednalo se o dva samečky, ke
kterým v létě přibyly partnerky z ně4

meckého Kolína nad Rýnem. Ptáci se
zabydleli ve venkovní expozici pavilonu Exotárium.
Tito lžičáci, jak již jeho jméno napovídá, pochází z Nového Zélandu. Na
australském kontinentu se vyskytují
dva poddruhy lžičáka australského –
Spatula rhynchotis rhynchotis, s výsky-

Od loňského května je v expozici naproti orlí voliéře možné vídat dvě malé
psovité šelmy. Jsou to korsaci (Vulpes
corsac), jedni z drobnějších zástupců
liščího rodu (Vulpes). Vyskytují se
ve stepích a polopouštích střední Asie,
od jihovýchodní Evropy přes Kazachstán až po východní část Mongolska,
Číny a Bajkal. Drobné lištičky dlouhé
přibližně šedesát centimetrů váží něco
mezi 1,5–3 kilogramy. Žijí v rodinných
skupinkách. Preferovanou potravou
jsou zejména menší hlodavci, ale nepohrdnou ani hmyzem nebo bobulemi.
Mají zajímavou obranu proti větším
predátorům – jestliže se cítí v ohrožení,
postaví se na zadní nohy a začnou prskat.
Pokud patříte mezi časté návštěvníky
zoo, možná jste zaznamenali, že během
srpna jeden z korsaků poněkud změnil
velikost. Jedna ze samic, které k nám
přišly v květnu z německého Heidelbergu, byla vrácena do své rodné země,
i když do jiné zoo. Dostala se do Chemnitzu a v naší expozici ji nahradil mladičký sameček narozený v britském
Hamertonu. Do budoucna se tak snad
můžeme těšit i na potomky od nově
složeného páru.

Egernie Hosmerova
V zázemí zoologické zahrady čeká na
dokončení nového expozičního terária
dvojice samiček egernie Hosmerovy
www.facebook.com/ZooBrno
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Mláďata murén nosatých jsou čistě černá s jasně žlutou hřbetní ploutví, v dospělosti (na snímku) se jejich barva ale výrazně mění.
Foto: Michal Vaňáč

(Egernia hosmeri). Tento druh scinka
pochází z australského kontinentu.
Patří do čeledi scinkovitých (Scincidae)
a je blízce příbuzný s egernií Stokesovou (Egernia stokesii), druhu, který pravidelní návštěvníci Zoo Brno již měli
možnost obdivovat v pavilonu Exotárium. Nejvýraznějším rozlišovacím
znakem obou příbuzných egernií je jejich barva. Zatímco egernie Stokesova
je jednolitě červenohnědá, nový přírůstek brněnské zoo má hnědočervenou
kůži od hlavy po ocas posetou skvrnami různých velikostí a barev, nejvýraznější z nich jsou velké, světle zbarvené skvrny.
Egernie Hosmerova je viviparní
druh, to znamená, že nesnáší vejce jako
mnoho jiných plazů, ale rodí živá mláďata. Samice je schopna porodit až čtyři
mláďata současně.
Je všežravá a ochotna pozřít cokoli
od hmyzu přes bobule až po listy.

Kaledonii, Francouzskou Polynésii až
po vody kolem japonských ostrovů.
„Ribbon eel“ neboli stužkový úhoř,
jak zní její originální anglický název,
prochází za život několika neuvěřitelnými barevnými změnami. Mláďata
jsou čistě černá s jasně žlutou hřbetní
ploutví, v dospělosti se jejich barva ale
výrazně mění. Je jediný zástupce z čeledi murénovitých, u kterého byla zaznamenána barvoměna navázaná na proteandrickém hermafroditismu. V první

fázi dospělého života jsou murény nosaté samci s výrazně modrým tělem
a žlutými čelistmi a hřbetní ploutví,
s věkem se mění v samice, které jsou
kompletně žluté.
Murény nosaté jsou dravci. Často
jsou vidět se široce rozevřenými čelistmi, jak čekají na svou kořist v podobě malých rybek. Na jejich hlavě je
možné pozorovat dva jemné vějířovité
útvary. Nejedná se jen o marnivou
o okrasu, ale o rozšířené nozdry.

Muréna nosatá
Už více než rok je možné v mořských
akváriích Tropického pavilonu pozorovat zástupce z čeledi murénovitých
(Muraenidae), murénu nosatou (Rhinomuraena quaesita). Tento druh obývá
útesy a laguny indo-pacifické oblasti od
východní Afriky přes Austrálii, Novou
www.zoobrno.cz

Při porovnání letního a zimního vzhledu korsaků je vidět patrný rozdíl. Foto: Eduard Stuchlík
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Expozice rysů kanadských je bohatší o samici Torvi. Foto: Matyáš Slavík

Máme nové kolegy!
Když už jsme si představili nové druhy, byla by velká škoda vynechat
příjezd jedinců, kteří doplnili naše chovné skupiny. Tady jsou!
Rys kanadský
V jarních měsících loňského roku nás
v pokročilém věku opustil samec rysa
kanadského (Lynx canadensis). Jeho
partnerka zůstala nějaký čas o samotě,
než se nám podařilo získat jí společnost.
Protože i naše samice je již v pokročilém
věku, bylo rozhodnuto získat prvně mladou samici a poté těmto dvěma dámám
opatřit mladého partnera. Na začátku
letošního roku k nám tedy dorazila
z britského Hamertonu samička Torvi.
Na světě se vyskytují čtyři druhy rysů
– pro nás je nejznámější rys ostrovid
(Lynx lynx), který se vyskytuje i na
našem území a je z nich největší. Po
něm následuje, co se velikosti týče,
právě rys kanadský následovaný rysem
iberským (Lynx pardinus) a rysem červeným (Lynx rufus). Rys kanadský je
v evropských zoologických zahradách
6

chovaný poměrně řídce. Jakožto americký druh je více zastoupen v zahradách v zemi svého původu. Z toho důvodu není právě snadné získat
nepříbuzný pár vhodného věku.
Téměř tříletá samička Torvi se u nás
dobře zabydlela. Při seznamování se
svojí novou spolubydlící okamžitě
zvládla správně vyhodnotit situaci, zaujala vůči starší kolegyni submisivní
postoj a podřídila se jí.

Panda červená
Od září 2019 nám ve výběhu pandy červené (Ailurus fulgens) září místo jednoho hned dvě červená nadýchaná zvířata. Sameček Huan se po více jak roce
dočkal nové partnerky. Šestiletá panda
Oshin se narodila v belgických Antverpách a k nám přijela z polské Lodži.
S Huanem vycházejí velmi dobře, proto

jsme doufali v minimálně jednu malou
pandu. Naše přání se splnilo, podrobnosti přineseme v dalších číslech.
Pandy červené přes svůj název nejsou
blízce příbuzné s pandami velkými
(Ailuropoda melanoleuca). Patří do
vlastní čeledi Ailuridae. Medvědovitým
šelmám jsou blízce vývojově příbuzné,
ale morfologickou stavbou jsou velmi
podobné šelmám medvídkovitým. Rod
Ailurus, jehož je panda červená jediným zástupcem, a celá čeleď tedy pro
své jedinečné vlastnosti a charakteristiky, zejména potravní specializaci, stojí
mezi těmito dvěma čeleděmi a nepatří
plně ani do jedné z nich.
Jméno panda pravděpodobně vzniklo
komolením nepálského slova poonya,
které znamená požírač bambusu. A tak
i přesto, že si většina světa při slově
„panda“ vybaví ikonické černobílé jmewww.facebook.com/ZooBrno

Nenápadní hrdinové

novce pandy červené, byli to tito malí
rezaví savci, kteří získali ono známé
jméno jako první.

Papoušek vlaštovčí
Staronovým přírůstkem je skupina papoušků vlaštovčích (Lathamus discolor). Někde se jim také říká latam vlaštovčí. První část skupiny – tři samečci
z německého Kolína – dorazila v červenci loňského roku. K nim přibyly
v letošním lednu tři samičky z privátní
kolekce. Byla tak vytvořena plnohodnotná chovná skupina, která se snad
v blízké budoucnosti rozmnoží.
Papoušci vlaštovčí jsou kriticky ohroženým druhem Austrálie. Jsou rozšířeni
zejména na jihovýchodě Austrálie odkud
během září odlétají na Tasmánský ostrov,
kde hnízdí. Na kontinent se vrací během
března a dubna. Hnízdí v dutinách
stromů, velmi často blahovičníků.
Své jméno získali kvůli způsobu letu.
Jsou totiž považováni za nejrychlejší letce
mezi papoušky, a tak získali jméno po
rychlých vlaštovkách (Hirundo) v českém jazyce a po vlaštovkám podobných
rorýsech (Apodidae) v jazyce anglickém
(„Swift parrot“, swift je rorýs).

Panda červená Oshin se narodila v Belgii. Foto: Michal Vaňáč

Margay
Až z Velké Británie k nám v říjnu loňského roku dorazil sameček margaye neboli ocelota dlouhoocasého (Leopardus
wiedii), aby se spojil s naší samicí Ichikou.
Tito malí stromoví oceloti tráví většinu života v korunách stromů Jižní
a Střední Ameriky a Mexika. Jejich potrava je přizpůsobená prostředí, ve kterém se pohybují – jedná se o stromové
hlodavce, drobné vačnatce, ptáky, ale
i bezobratlé nebo malé lenochody.
Patří mezi jediné dva druhy koček,
které dokáží slézat ze stromů hlavou dolů.
Druhým je levhart obláčkový (Neofelis
nebulosa). Za získání této schopnosti
vděčí hlavně neobyčejně pružným zadním nohám, které jim umožňují úplně se
přetočit a pevně se zachytit kůry stromu.
Mají tak mnohem širší možnosti lovu.
Kvůli svému velmi skrytému způsobu života je tyto kočky velmi těžké
zahlédnout. Pro svůj atraktivní vzhled
proběhly pokusy o jejich domestikaci,
nesetkaly se však s valným úspěchem.
Skvrnité kočky mají totiž své názory na
osobní prostor a nemíní je měnit.
www.zoobrno.cz

Papoušci vlaštovčí jsou kriticky ohroženým druhem Austrálie. Foto: Petr Suvorov

Tento sameček margaye k nám přijel z Velké Británie. Foto: Michal Vaňáč
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Jsme tu první!
V představování novinek nemůžeme v žádném případě zapomenout ani
na mláďata. Připomeňte si úspěšné prvoodchovy, ze kterých máme velkou radost.

Kusu liščí
Koncem letošního ledna se odehrála
radostná událost v pavilonu Exotárium. Mládě kusu liščího (Trichosurus
vulpecula) se poprvé samo vydalo na
samostatný průzkum. Od září loňského
roku bylo bezpečně skryto v matčině
vaku. Začátkem ledna začalo mládě
opatrně vyhlížet na svět, a pak ho alespoň na krátký okamžik opustilo úplně.
V únoru už se nevracelo do vaku
vůbec, vozilo se na matčiných zádech
a samostatně se krmilo pevnou stravou.
Koncem března se malý kusu odchytil,
aby dostal potřebné očkování, a při tom
se určilo jeho pohlaví – je to sameček.
Kusu liščí je v Zoo Brno poměrně
nový druh. První jedinec dorazil v roce
2018. Jedná se o australské stromové

vačnatce, kteří mají velmi specifickou
tvář, podle které dostali jméno. Velké
uši a špičatý čenich opravdu do jisté
míry připomínají lišku. Jejich kožešina
je velmi hustá a kvalitní, v různých odstínech hnědé, béžové až po černou,
kusu jsou pro ni velmi často loveni.
Jsou rozšíření v lesnatých oblastech, ale
objevují se i v blízkosti velkých měst.
Jako všežravci nejsou vůbec vybíraví
a nepohrdnou ani zbytky z popelnice.

Čírka skořicová
Od roku 2016 chová Zoo Brno čírky skořicové (Spatula cyanoptera), ale teprve
v červnu loňského roku se z vajec vylíhla
dvě ptáčata. Jedno z nich bohužel nepřežilo první měsíc, ale druhé mládě kritický
první měsíc překonalo. Tento sameček

vyrostl ve zdravého jedince a v říjnu
odcestoval do německého Kolína.
Čírky skořicové dostaly jméno kvůli
své barvě. Ta je u samců opravdu skořicově rudohnědá. Zbarvení vynikne
zejména na slunci, kdy může peří zářit
až měděným leskem. Samice mají nenápadnější světle hnědé zbarvení. Dominantou samců je také výrazně rudě
zabarvené oko. Samice mají oči hnědé.
Jsou to ptáci rozšíření téměř po celém
území západní a centrální části Severní
Ameriky, po západní a jižní části Jižní
Ameriky a objevují se i v některých částech Ameriky Střední. Je to migrující
pták, který ze svých hnízdišť na severu
přelétá trávit chladné měsíce s nedostatkem potravy v teplejších, lépe zásobených oblastech.

Výr virginský
Ještě déle, než čírky skořicové, čekal na
své první mládě pár výrů virginských
(Bubo virginianus). Ti se dočkali přírůstku v dubnu loňského roku. Sameček vyrostl a v listopadu se přestěhoval
do děčínské zoologické zahrady.
Výr virginský je poměrně hojně rozšířený po celé Severní Americe a po re-

Plně vzrostlý mladý samec čírky bez vybarvení. Foto: Petr Suvorov
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lativně velkém území v Jižní a Střední
Americe. Samice bývají větší než samci
a hnízdí v dutinách, či na skalních útesech, ale nejraději využívají opuštěná

hnízda jiných druhů. Jako mnoho
ostatních z rodu výrů (Bubo) má na
hlavě výrazné štětičky, podobné uším.
Nejedná se však o sluchové ústrojí, ale

pouze o peří. Stejně jako všechny sovy
má však sluch vynikající a ten jim
umožňuje správně zaměřit kořist při
lovu.

Loni se vylíhla první dvě mláďata čírky skořicové. Foto: Petr Suvorov

Kusu liščí. Foto: Adéla Šindelářová

Sameček výra virginského už vyrostl a přestěhoval se do děčínské zoologické zahrady. Foto: Petr Suvorov

www.zoobrno.cz
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Úspěšné záchranné programy

Překvapení v jedné z budek. Ukrývala pět mláďat. Foto: Zoo Brno

Rekordní sezóna
dudků chocholatých
Nejúspěšnější hnízdní sezónu má za sebou program na ochranu dudka
chocholatého na jižní Moravě. V umělých hnízdních dutinách (tzv. dudnících) jsme objevili celkem deset mláďat, což je nejvíce od začátku projektu.
„Je to završení naší dlouholeté snahy
o ochranu dudků. Z výsledků je patrné,
že ptáci pozitivně reagují na přítomnost umělých hnízdních dutin v dané
lokalitě. Letos jsme jednu budku přesunuli, protože se nám předchozí umístění zdálo nevhodné. K naší velké radosti ji ptáci ještě v té samé hnízdní
sezóně obsadili. Navíc je to vůbec poprvé, kdy dudci zabrali hned dvě
10

místa,“ řekl koordinátor projektu a kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov.
Dudek chocholatý (Upupa epops)
patří v České republice do kategorie
silně ohrožených druhů. „Jeho populace je víceméně stabilizovaná. Možná
lze vysledovat lehký nárůst populace,
ale to může souviset i s globálním oteplováním a následným šířením druhu

na sever. Ve Středozemí jsou dudkové
běžnější a více se vyskytují v blízkosti
lidských obydlí. U nás pozorovaní ptáci
jsou plašší a je daleko obtížnější je
v přírodě zastihnout. Přesto má ale
s přihlédnutím k nedostatku vhodných
hnízdních příležitostí ve volné krajině
péče o něj smysl,“ vysvětlil Suvorov.
Důvodem ochrany dudka může být
nejen jeho ohrožení, ale i to, že se jedná
o vhodný „deštníkový“ druh. „Znamená to, že spolu s dudkem jsou chráněny
i další vzácné druhy. V našem případě
jsou to představitelé krátkostébelných
stepí v kombinaci s tradičním zemědělstvím. Je to zejména hmyz, který pozitivně reaguje na management ploch.
Všem těmto druhům vytváříme vhodnou krajinu tím, že necháváme pravidelně kosit a spásat louky, kde pak mají
prostor kvetoucí rostliny. Právě ty pak
lákají hmyz a hmyz zase láká nejrůznější ptáky, kromě dudků například
oba druhy našich bramborníčků nebo
www.facebook.com/ZooBrno

Úspěšné záchranné programy

Hned další dudník skrýval stejný počet malých dudků chocholatých. Foto: Zoo Brno

ťuhýka obecného. Postupně se tak zvyšuje jak rozmanitost, tak četnost jednotlivých zástupců rostlinné i živočišné
říše. A dudek je modelový druh, takový
ideální reprezentant, kterého lidé poznají a vidí, že se chrání něco konkrétního,“ doplnil Suvorov.
Na pět vytipovaných lokalit jsme 15
dudníků umístili v zimě 2017. Hned
v prvním roce byla jedna budka obsazená a pár dudků zde vyvedl čtyři mláďata. Následující rok se situace ve
tomto dudníku opakovala, tentokrát
ale bylo ptáčat pět. Loni nezahnízdili
dudci ani na jednom místě, v jedné
budce jsme ale objevili mláďata silně
ohroženého krutihlava obecného (Jynx
torquilla).
Partnery projektu jsou ČSOP Jaro Jaroměř, ČSOP Morava a spolek Pro záchranu motýlího ráje.

Umělá hnízdní dutina, které říkáme dudník. Foto: Zoo Brno

www.zoobrno.cz
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Moře znečištěné plastovým odpadem

Celkový pohled na nové akvárium v Exotáriu.
Foto: Michal Vaňáč

Nové akvárium v Exotáriu
je plné plastu
Velmi netradiční akvárium jsme zprovoznili v pavilonu Exotárium. Návštěvníci se mohou na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá moře znečištěné
plastovým odpadem.

Součástí akvária jsou také plasty přímo z Indonésie. Foto: Michal Vaňáč

12

„Lidé často o znečištění vod a oceánů
mluví, ale nedokáží si ho reálně představit. Je mnohem názornější, když ho
mohou vidět přímo a detailně. Ukazujeme, jak to vypadá pro zvířata, když
kolem nich plavou odpadky. A samozřejmě doufáme, že to potom vyvolá
otázky, o kterých začnou návštěvníci
přemýšlet – jestli se do toho ryby nezapletou, zda to náhodou nesežerou, co
by to pro ně znamenalo, kam až se plast
z vody může dostat,“ řekl kurátor
chovu ryb, plazů a bezobratlých Zoo
Brno Petr Šrámek.
V akváriu s brakickou vodou nejsou
jen plastové odpadky, ale také ryby.
Konkrétně se jedná o kaložrouty skvrnité (Scatophagus argus) a okatce stříbřité (Monodactylus argenteus). Oba
druhy žijí v jihovýchodní Asii, tedy
místě, které je znečištěním výrazně postižené.
Při tvorbě akvária jsme si dávali
pozor, aby tam nebyly pasti, které existují v přírodě. Zájemci tak například
neuvidí starší typ sítí s úzkým vchodem, odkud nemohly ryby vyplavat
ven, háčky nebo silonové rybářské
www.facebook.com/ZooBrno

Moře znečištěné plastovým odpadem

vlasce. Kvůli velikosti plastů nehrozí
ani nebezpečí, že by je mohly sežrat.
„Pokud se někomu bude zdát, že
plastů je v akváriu až příliš, jsou naopak
místa, kam se zvířata mezi odpadky ani
nevejdou. A podobné je to na plážích,
což je věc, která je lidem možná bližší
a spíše se s ní setkali. Tím vším chceme
upozornit na problém, který je relativně nový a vznikl čistě lidskou činností,“ doplnil Šrámek.
Zoo Brno je totiž součástí několika
projektů, iniciativ a organizací, které na
znečištění moří a vod upozorňují.
Jedná se o například o Rise Up For The
Ocean, Beat Plastic Pollution nebo
Shoal.
Téma moře se objevuje i v poslední
kampani EAZA (Evropská asociace
zoologických zahrad a akvárií) s názvem Kdyby ryby (Which Fish?). Ta si
klade tři hlavní cíle – snížit tlak na nadměrně lovené populace ryb a podpořit
spotřebu přehlížených druhů, krmit
zvířata rybami z udržitelných zdrojů
(sádky, akvakultury) a konečně také
rozšířit sbírky zoo a akvárií o nové,
ohrožené druhy a zvýšit jejich populace
chovem v lidské péči.

Novými obyvateli speciálního akvária jsou kaložrouti skvrnití a okatci stříbřití. Foto: Michal Vaňáč

u

Při tvorbě akvária jsme si dávali pozor, aby
tam nebyly pasti, které existují v přírodě.
Foto: Michal Vaňáč

www.zoobrno.cz
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Mláďata

t

Surikata (Suricata suricatta).
Foto: Matyáš Slavík

u

Několik generací mláďat želv pavoukovitých (Pyxis
arachnoides).
Foto: Michal Vaňáč

Mara stepní (Dolichotis patagonum). Foto: Matyáš Slavík

14
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Mláďata

u

Los evropský (Alces alces).
Foto: Eduard Stuchlík

t

Holub dvoubarvý (Ducula bicolor).
Foto: Jana Moravcová

Sob polární (Rangifer tarandus). Foto: Michal Vaňáč

www.zoobrno.cz
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Novinka v Zoo Brno

Nevidomí návštěvníci
Zoo Brno mohou nově
využít hmatovou mapu
Velkou pomoc pro nevidomé návštěvníky brněnské zoo připravilo Středisko pro pomoc studentům se speciﬁckými nároky Masarykovy univerzity – Teiresiás. Nová mapa s hmatovou i vizuální vrstvou umožňuje dobrou spolupráci nevidomého návštěvníka s jeho vidícím průvodcem.
„Naším záměrem bylo, aby si nevidomý uživatel mapy udělal představu,
co všechno se v areálu nachází, v jaké
asi vzdálenosti, co by rád navštívil,
a podle toho si zvolil trasu. Na rozdíl
třeba od úřadu, kam může nevidomý
vyrazit sám a od plánu očekává, že mu
pomůže dojít tam, kam potřebuje,
16

v případě zoo půjde nejspíše s průvodcem – díky mapě však nebude odkázán
jen na něj, budou moci společně plánovat cestu a případně se i rozdělit,“ uvedl
jeden z tvůrců hmatové mapy Ondřej
Nečas ze Střediska Teiresiás.
Návštěvníci v hmatové mapě najdou
cesty, důležité budovy a pavilony, sta-

nice vláčku, toalety a občerstvení. „Snažili jsme se uvést co nejvíce informací
o zvířatech. Nebylo sice možné vyznačit každý výběh, ale chtěli jsme upozornit
aspoň ty důležité. Tvar cesty je samozřejmě zjednodušený, nevyznačujeme
každou nerovnost, budovy jsou vyznačené jen symbolem, nikoli tvarem, a je
u nich jen jednoslovný popis. Pro případ nouze je na mapě telefonní kontakt
na pracovníka zoo, který může poradit
či pomoci,“ doplnil Nečas.
Tvorba mapy probíhala v několika fázích. Autoři nejprve rozhodli, jaké prvky
budou na mapě zachovány, poté se základním návrhem projeli celou zoo
a zkontrolovali umístění všech zanesených bodů. Nakonec přišla na řadu
úprava návrhu pro bodový tisk. „Jedná
se o tvorbu hmatové grafiky pomocí vytlačovaných bodů do papíru, podobným
způsobem, jako se tiskne Brailleovo
písmo. Nevýhodou je nižší rozlišení,
takže na papír se vejde menší množství
www.facebook.com/KuraKura.Penida
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Návštěvníci v hmatové mapě najdou cesty, důležité budovy a pavilony, stanice vláčku, toalety a občerstvení.
Foto: Michal Vaňáč
t

Mapy jsou vytvořené pomocí vytlačovaných
bodů do papíru, podobným způsobem, jako se
tiskne Brailleovo písmo. Foto: Michal Vaňáč
u

Hmatové plány jsou k dispozici zdarma na pokladnách Zoo Brno. Foto: Michal Vaňáč
q

informací. Výhodou této technologie je
naopak poměrně dobrá trvanlivost
a také nízká cena materiálu, je tedy
možné připravit větší množství kopií
bez velkých nákladů,“ vysvětlil Nečas.
www.zoobrno.cz

Hmatové plány jsou k dispozici
zdarma na pokladnách Zoo Brno.
Plánů je vytištěn dostatek, takže každý
zrakově handicapovaný návštěvník brněnské zoo si může u pokladny požá-

dat o svůj. V dalším pokračování spolupráce mezi Zoo Brno a Střediskem
Teiresiás budou připraveny hmatové
popisky reliéfních informací v rámci
areálu zoo.
Zooreport
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Fotograﬁcká soutěž

Oceněný snímek ze zimní zoo. Foto: Matyáš Slavík

Snímek brněnského vlka získal
v Czech Nature Photo druhé místo
Velkého úspěchu dosáhl fotograf Zoo Brno Matyáš Slavík. Mladý a nadějný umělec
se probojoval do tříčlenného ﬁnále soutěže Czech Nature Photo v kategorii Zvířata
v lidské péči. Snímek vlka arktického nakonec bral fantastické stříbrné umístění.

začátečnickou zrcadlovku d3300. Věřte
tomu nebo ne, tahle fotka je focená
právě na ní.

„Fotografie vlka nevznikla nijak výjimečně. Již nějakou dobu fotografuji pro
brněnskou zoologickou zahradu a snažím se dělat fotografie trochu jinak.
Čemuž fotografování v zahradách úplně
nepomáhá. Ten den bylo ráno pěkně sychravo. Věděl jsem, že má být pod nulou,
tak jsem vyrazil zkusit své štěstí s představou kouzelně surového snímku. Po
nějaké době v zoo začalo sněžit. To bylo
ono. Věděl jsem, které zvíře chci portrétovat. Základním symbolem vlků arktických je a bude nepochybně sníh. Rychle
jsem se k vlčí expozici přesunul a začal
fotit. Vlci byli ze sněhu nadšení. Pobíhali
sem a tam a já měl tu nejlepší příležitost
vyfotit tento snímek s arktickou atmosférou,“ popisuje autor.

Fotograf Matyáš Slavík.

18

Matyáš Slavík
Fotografii jsem vystudoval na střední
škole v Brně. Příroda mě fascinuje
a doprovází od mládí, kdy jsem
s otcem navštěvoval lesní revíry a pozoroval jeho práci. Když jdu fotit, snažím se vidět snímky trochu jiným stylem než ostatní. Myslím, že právě tato
filozofie může být do budoucna pro
další spolupráce určující. Poměrně
často vyrážím do divočiny naší krásné
republiky a nechávám na sebe doléhat
její poklady. Fotografování zvířat mě
naprosto naplňuje a beru jej jako svůj
primární obor. Používám Nikon d500
s objektivem Nikon 200–500 mm ED,
VR f5.6, avšak donedávna jsem fotil na

Foto: Matyáš Slavík

www.facebook.com/ZooBrno
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Velké poděkování
Zoo Brno byla kvůli koronavirové pandemii uzavřená od 16. března do
27. dubna. Na rozdíl od jiných institucí nemohla přerušit provoz, zvířata
totiž pochopitelně potřebují péči každý den. A nezáleží na tom, zda je
všední den, svátek, víkend nebo je výjimečně zavřeno. Naštěstí příznivci
brněnské zoo neváhali a adopcemi pomohli alespoň částečně překlenout
toto nepříjemné období.

Nakladatel:
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, 659 37 Brno
IČO: 00094862

Fotograﬁcká soutěž
Stříbrná fotograﬁe brněnských vlků

Uzavřená zoo
Velké poděkování

Pozvánka
Virtuální expedice

„Nesmírně si této podpory vážíme. Nebyla to pro nás snadná situace. Sice
jsme se na řadě míst snažili šetřit, ale
bez ohledu na zavřené brány zoo jsme
se museli postarat o všechna zvířata
úplně stejně, jako kdyby bylo otevřeno.
Finanční ztráty sice počítáme v řádech
milionů korun, ale také právě proto si
každého příspěvku na náš provoz nesmírně ceníme,“ uvedl ředitel Zoo
Brno Martin Hovorka.
Od 16. března do konce května dosáhly příspěvky neuvěřitelné částky
470 352 korun. Jen pro porovnání, loni
to bylo 188 2445 korun. Počet adopcí
vzrostl z 67 na 188 a tradičně neoblíbenějšími zvířaty jsou vlci, psouni a trochu překvapivě pávi a manulové.
„Pro nás velmi potěšující je zejména
to, že 80 % adoptivních rodičů přispělo
úplně poprvé. I touto cestou všem
opravdu moc děkujeme,“ řekla specialistka pro obchod a adopce Zoo Brno
Dominika Zavadilová.
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Trochu překvapivě si adoptivní rodiče letos oblíbili manuly. Foto: Matyáš Slavík

Autorem neoznačených fotograﬁí
je Bc. Eduard Stuchlík,
nepodepsané texty napsala
Ing. Oldřiška Kučerová.
Ilustrace: Natálie Staňková

Tradičně velmi oblíbení jsou mezi adoptivními
rodiči vlci arktičtí.
Foto: Matyáš Slavík
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NEPRODEJNÉ
Psouni prérioví obývají expozici u Tropického království. Foto: Matyáš Slavík
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