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Část zabavených želv bude vrácena 

Od loňského 14. července se Zoo Brno stará o zhruba třísetčlennou skupinu želv 
zelenavých, které celníci zabavili zlínskému obchodníkovi podezřelému z týrání zvířat a 
nezákonného obchodu. Inspektoři České inspekce životního prostředí v Praze přijeli 11. 1. 
2005 do Zoo Brno vybrat 45 z těchto želv, které budou obchodníkovi vráceny, jelikož se mu 
podařilo prokázat jejich legální nabytí.  

Protože tyto želvy byly zadrženy vlastně neoprávněně, náklady na jejich pobyt v zoo 
uhradí inspekce. Její pracovníci želvy identifikovali podle fotografie spodní strany krunýře 
(plastronu), která jeví kresbu stejně individuální jako třeba otisk palce lidské ruky. Snímky 
pořízené inspekcí po zadržení želv byly konfrontovány se staršími fotografiemi plastronů 
z obchodních dokladů.  

Želva zelenavá, dříve zvaná řecká, má domov na Balkáně. V zajetí je hojně chována, 
v českých domácnostech ji lze už téměř považovat za domácí zvíře. V dospělosti dorůstá do 
délky 20 cm. Protože se jedná o autochtonní evropský druh, v přírodě ohrožený, v rámci EU 
požívá nejvyšší stupeň ochrany. 

Velkou většinu ze zadržených zvířat však obchodník získal nezákonnou cestou a držel 
je v nevyhovujících podmínkách, o čemž svědčil i žalostný zdravotní stav při jejich příchodu 
do Brna. Celníci přitom u podezřelého obchodníka zadrželi celkem na sedm set želv a dalších 
plazů, přibližně čtyř set kusů se ujala Zoo Praha. Kauza, kterou od počátku sleduje státní 
zástupce, je stále ve stadiu vyšetřování, podle zlínské celní správy lze však do dvou měsíců 
očekávat vznesení obvinění. Je vidět, že nezákonný obchod se zvířaty stále kvete a že ilegální 
obchodníci naprosto nedbají na to, čemu se říká pohoda zvířat. 

Ve skupině 293 želv, které se v loňském červenci dostaly do záchytného centra Zoo 
Brno, patřily čtyři kusy k druhu želva čtyřprstá. Při přebírání zásilky bylo už šest želv 
uhynulých. Živé byly rozděleny do tří skupin podle stupně poškození. Ty, které trpěly 
například oparem provázeným hnisavým výtokem z dutiny nosní, výtokem z očí či záněty 
dutiny ústní, dostaly antibiotika. Želvy s příznaky dehydratace a podvýživy přijímaly 
žaludeční sondou výživný roztok s vitamíny. Želvy v relativně dobré kondici měly zajištěny 
krmné dávky dle receptury užívané v zoo.  

Přes veškerou péči bylo do dnešního dne zaregistrováno 104 úhynů. Poté, co 
obchodníkovi vrátíme 45 želv, jich tedy v zoo zůstane 144. Pokud je soud označí za nelegálně 
získané, propadnou státu, a ten je bezúplatně převede na zoo.  

 
Zoo zve na bál 

Zoologická zahrada zve svoje příznivce včetně novinářů (ti mají vstup zdarma) na 
Pátý zoobál nejen ve stylu country, který se koná v sobotu 15. ledna od 19 hod. v hotelu 
Voroněž. K tanci hrají Noví Kaskadéři a Maranta, zazpívají Laďa Kerndl, Tereza Kerndlová a 
Bob Frídl, v bohatém kulturním programu vystoupí např. hudebně taneční skupina La 
Quadrilla, fakírské duo In flamenus, škola country tanců a pistolníci ze Šiklova mlýna. 
Chybět nebude ani soutěž ve zkrocení elektrického býka. 
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