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Kampaň Želva 

Kampaň na záchranu ohrožených želv Shellshock vyhlásila Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA) 
oficiálně loni na podzim. Cíle kampaně evropských zoo jsou tři: informovat veřejnost o stupni ohrožení želv, 
vytvořil „Noemovy archy“ pro 36 nejohroženějších druhů, které by tak mohly žít aspoň v zoo, a nasbírat 150 000 
euro na záchranné projekty. Zoo Brno začne své návštěvníky seznamovat s problematikou ohrožení želv od 
tohoto víkendu, kdy proběhne Jarní otvírání zoo. Zahrada má připraven výukový program Shellshock, vyhlašuje 
dětskou výtvarnou soutěž na téma Želva a bude prodávat trička se symbolem želvy, čímž přispěje na konto 
ochranářských projektů.  

Jedním z těchto projektů je například záchrana nejvzácnější želvy na světě, za niž je považována želva 
Rafetus swinhoei, která zatím nemá české jméno. Je známo pouze pět jejích exemplářů. Čtyři se nacházejí 
v Číně, v jednom tamním klášteře a v několika zoo, pátá žije v umělém jezeře v centru hlavního města Vietnamu 
Hanoji. Je možné, že další jedinci ještě žijí ve vietnamské přírodě. Rybáři lovící v jezerní oblasti provincie 
Thanh Hoa v poslední době pozorovali pohyb této želvy na několika místech. Wildlife Conservation Society ve 
spolupráci s Hanoi National University se v roce 2003 rozhodla tato místa prozkoumat. Pokud se potvrdí, že 
želva v jezerech skutečně žije, dojde ke zřízení chráněné oblasti a v mokřadní zóně bude působit stálá 
ochranářská skupina. Ochranáři a univerzitní odborníci mezitím provádějí osvětu, která má místním obyvatelům 
vysvětlit kulturní význam druhu, a s farmáři a vlastníky plantáží uzavřeli dohodu zabraňující případnému lovu. 
Čtyři želvy žijící v zajetí v Číně budou dány do jedné zoo a vytvoří jádro budoucí populace.  
    
Nové přírůstky 

Jeleni s kolouchem Mládě vzácného jelena milu se ve výběhu na Mniší hoře objevilo 12. dubna. 
Skupinu těchto jelenů, chovaných v Zoo Brno již řadu let, vede sedmiletý samec narozený v Zoo Ostrava, 
kterého momentálně zdobí bohatě rozvětvené paroží. Matkou koloucha s typickým tečkováním na hřetě a bocích 
je jedna ze dvou čtyřletých samic narozených v estonském Tallinnu. Jelen milu žije jen v zoo či v oborách, na 
světě existuje asi 1000 jedinců. Pochází z bažinatých oblastí v severní Číně, které byly přeměněny na rýžová 
pole. Poslední stádo objevil koncem 19. století cestovatel Armand David v císařské oboře v Pekingu. Několik 
zvířat dovezl do Evropy, a tak zachránil tento druh před vyhynutím. 

Malý velbloud Velbloudí samici Sulice se v Zoo Brno v pondělí 18. 4. krátce před polednem narodilo 
mládě – samička. Otcem je samec Abdul, který na Mniší hoře se svými družkami zplodil již řadu potomků. Také 
další velbloudice Izis je pravděpodobně březí a snad i Smilte, loni dovezená z litevského Kaunasu – Abdul je 
totiž zjevně výkonný samec. Čtvrtá členka jeho harému, asi rok a půl stará Majda, dovezená ze Zoo Bratislava, 
je od stáda oddělena. Zvyká si na ohlávku a s chovateli a členkami domestikační skupiny Stanice mladých 
přírodovědců trénuje, aby se mohla nechat vodit lidmi a také osedlat. Divoce žijící velbloudi dvouhrbí se dnes 
vyskytují jen v poušti Gobi. Jsou to přežvýkavci, kteří dokážou pozřít i silně otrněné rostliny nebo rostliny 
s vysokým obsahem solí, které jiná zvířata nežerou. Snesou velké výkyvy teploty, ale špatně snášejí vlhko. 
Člověk si je ochočil před asi 4000 lety a chová je v oblasti od Turecka přes střední Asii až po Čínu a Mongolsko. 
Velbloudi slouží nejen k nošení břemen, ale také jako zdroj masa, mléka a vlny. Dožívají se přibližně 50 let. 

Jeřáb mandžuský, opožděný dar Samec jeřába mandžuského, kterého brněnská zoo obdržela letecky 
minulý týden, je darem moskevské zoo k 50. výročí Zoo Brno. Zásilka má více než roční zpoždění vzhledem 
k tomu, že dosud na Mniší hoře chyběl vhodný výběh. Ze stejného důvodu jsme museli již v době oslav 
odmítnout i samici, která by se nám teď hodila, protože však nebyla darem, Moskvané s ní tak dlouho čekat 
nemohli. Nicméně sehnat samici v některé jiné zoo se snad podaří, i když například v Česku chovají tento druh 
jen tři zoo. Samec je nyní umístěn ve výběhu v bývalém zázemí za indiánskou chýší, vede k němu krátká 
odbočka z návštěvnické trasy. Jeřáb mnandžuský pochází z Koreje, mandžuské části Číny a Japonska. Je to pták 
brodivý, žije na mokřadech. Je velmi vzácný, již v dobách před přeměňováním jeho životního prostředí na ornou 
půdu byl nepočetný. Je to přitom nejkrásnější druh jeřába, často zobrazovaný v tradičním výtvarném umění 
Orientu, například na čínském porcelánu. 
 
Brněnskými ulicemi se prohání zootramvaj  

Se zvířaty z brněnské zoo se obyvatelé a návštěvníci města mohou již několik dní setkat i v jeho ulicích. 
První vůz jedné tramvajové soupravy linky číslo jedna je zvnějšku vyzdoben  barevnými kresbami žiraf, zeber, 
velbloudů, krokodýlů, papoušků a dalších obyvatel expozic na Mniší hoře – autorem kreseb je dlouholetý 
spolupracovník Zoo Brno výtvarník Jan Bodeček z Brna-Bystrce. Slavnostní křest zootramvaje se koná zítra 
v 11. 45 hod. v tramvajové smyčce na Mendlově náměstí. Druhý vůz soupravy je opatřen reklamou na 
brněnskou lodní dopravu. Symbolicky se tak setkávají firmy, které úspěšně spolupracují. Loni zavedly takzvané 
pojízdné vstupenky, které opravňují jak k plavbě lodí po Brněnské přehradě, tak k návštěvě zoo. Pasažéři 
dopravního podniku i návštěvníci zoo o ně jeví značný zájem.                                                                 E. Stuchlík 


