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          Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) byla založena v roce 1988, 
jejím sídlem je Amsterdam. V současné době má 292 členů z 34 evropských zemí. Brněnská 
zoologická zahrada je jejím plnoprávným členem od října roku 1997. V letošním roce se 
konference EAZA konala 6. – 10. 9. 2005 v Anglii, v universitním městečku BATH, a  
pořadatelem byla Zoologická zahrada Bristol.  
   EAZA poskytuje svým členům nejrůznější informace týkající se především chovu 
ohrožených druhů zvířat, usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými členy a zastřešuje 
Evropský záchovný program (EEP). Každý živočišný druh zařazený do EEP má svého 
koordinárota a svoji plemennou knihu. Koordinátor vede přesné záznamy o každém jedinci 
daného druhu v rámci EAZA, řídí přesuny zvířat za účelem vytvoření ideálních chovných 
párů či skupin. Vše směřuje k zachování a rozmnožení kriticky ohrožených druhů zvířat. Zoo 
Brno se účastní 18 záchovných programů, jsou to např. programy na záchranu levharta 
cejlonského, dželady, klokana rudokrkého Bennettova, vari černobílého, kulana, tygra 
sumaterského, zebry Grévyho, orla mořského a jiných. 
    Letošní konference se zúčastnilo na 500 zástupců z více než 200 zoologických zahrad a 
akvárií a zaznělo více než 100 odborných příspěvků. Oficiálně byla ukončena kampaň na 
záchranu želv „ShellShock“, na 120 členských zoo EAZA shromáždilo na podporu této 
kampaně € 250 000,-. Na období 2005/2006 byla vyhlášena nová kampaň, a to na záchranu 
nosorožce - „Save the Rhinos“. Brněnské zoologické zahradě se podařilo na probíhajících 
jednáních získat pro stávající chovy samici tygra sumaterského ze Zoo v Dublinu ( Irsko ), 
vlky ze Zoo D´Amnéville ( Francie ),  dželady  ze Zoo Rheine ( SRN ) a pro založení nového 
chovu - tapíra jihoamerického ze Zoo Rostov ( Rusko ).  
 Nejdříve z těchto zvířat dorazí na Mniší horu jeden exemplář tapíra. Přesné datum 
příjezdu zatím neznáme, dovozní doklady by mohly být vyhotoveny do měsíce. Tapírova 
nová ubikace se dokončuje právě v těchto dnech. Příslušník dosud v Brně nechovaného druhu 
bude mít výběh s vodní nádrží společný s dalšími jihoamerickými druhy, jako jsou mary a 
kapybary. 
 
Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) obývá deštné a galeriové lesy podél řek i vlhčí travnaté 
oblasti s křovinami, v nichž se přes den ukrývá. V podhůří And vystupuje až do nadmořské 
výšky 2000 m. Vyskytuje se od Venezuely a Kolumbie jižně do Brazílie, severní Argentiny a 
Paraguaje. Tapír jihoamerický může vážit až 250 kg a délka těla dosahuje až 220 cm. Ocas 
má jen asi 8 cm. Potravu tapírů tvoří ovoce, listy, stonky, větvičky, tráva, vodní rostliny i kůra 
stromů.V civilizovanějších oblastech vychází za potravou i na pole a plantáže s kukuřicí a 
cukrovou třtinou. Má také velmi rád vodu a dobře plave. Tapíři jsou samotáři, ve skupinách se 
vyskytují pouze v období rozmnožování. Samice je březí 12 – 13 měsíců, rodí se zpravidla 
jedno mládě, i když i dvojčata byla již zaznamenána. Tito tapíři si vcelku rychle zvyknou na 
zajetí, první kolonisté je dokonce ochočovali a používali k polním pracím či k zábavě. V 
zajetí žijí tapíři i 35 let. Tapír jihoamerický je zapsán v Mezinárodním červeném seznamu 
ohrožených druhů zvířat IUCN. 
 
V úterý 4. října půjdou nositelé zvířecích příjmení do zoo zdarma 
Světový den zvířat připadá na 4. říjen, kdy se narodil svatý František z Assisi (1181-1226), 
italský mnich a básník, považovaný za patrona zvířat. Například Zajíčci či Vorlové a 
samozřejmě všichni ostatní návštěvníci se zvířecím příjmením budou mít také letos v tento 
den vstup do Zoo Brno zdarma.                                                                            
 
 


