
V Brně se narodili vzácní leguáni z Madagaskaru 
Pavilon plazů Tropické království, známý odchovy vzácných ještěrů, jako jsou leguáni nosorozí, 
leguáni kubánští či chameleoni Jacksonovi, zaznamenal další chovatelský úspěch evropského formátu. 
Jako druhá generace narozená v zajetí přišli 27. 7. 2006 v Zoo Brno na svět dva leguánci 
madagaskarští (Oplurus cuvieri). Rodiče pocházejí ze Zoo Rotterdam, která tento druh dosud množila 
jako jediná evropská zoo. 

Přestože nevyniká pestrostí barev či mohutností těla, pozornost si tento druh jistě zaslouží. 
Vždyť 95% madagaskarských plazů včetně oplurusů je endemických, přitom masové vypalování lesů 
rychle zmenšuje jejich životní prostor. Navíc výskyt leguánů na Madagaskaru a Komorách je jednou 
z největších zoogeografických zvláštností. Leguáni totiž jinak žijí jen na americkém kontinentě. 

 
Vypouštění dželad oddálil déšť 
 Nově upravený společný výběh paovcí a dželad je už hotov. V expozici se pohybuje skupina 
čtrnácti paovcí, v níž se nacházejí i letošní i loňská mláďata. Tři dželady zatím čekají v nové ubikaci 
uprostřed výběhu, až ustane déšť. Pak vyrazí na první procházku po novém domově. Napřed 
vypustíme staršího Fricka, kterého zoo chová již řadu let. Teprve po několika dnech, až se Fricek 
na nové prostředí adaptuje, k němu přidáme dva mladší druhy, pocházející z německé Zoo Rheine. 
V Brně žili asi rok na jiném místě než Fricek a zatím jsou od něj odděleni průhlednou přepážkou. 
 
Zoo se ujala další skupiny zabavených zvířat 

Skupinu želv kožnatek čínských, zabavených celníky na letišti v Praze-Ruzyni, předala Česká 
inspekce životního prostředí 28. 7. 2006 do Záchranného CITES-centra v Zoo Brno. Po přijetí asi 80 
ptáků z 19. 7. je to v krátké době již druhá větší skupina zvířat, jíž se Zoo Brno ujala na žádost 
inspekce. Želvy jsme umístili do zázemí pavilonu plazů Tropické království. Z původního počtu 270 
kožnatek čínských jich – po úhynech na letišti a během následující cesty – dorazilo do Brna 234. Šlo o 
asi 14denní stresovaná mláďata do velikosti 5 cm. Některá již v zoo začala přijímat potravu, úhyny ale 
pokračují. Stav k 1. 8. činil 176 kusů, k dnešnímu dni pak…. Dospělá kožnatka čínská dorůstá do 
délky nejméně 30 cm, některé poddruhy mohou být větší. 

Zásilka údajně pocházela z Thajska a deklarována byla jako ryby. Po zákazu dovozu želv 
nádherných do Evropské unie zřejmě obchodníci se zvířaty objevili další druh vodní želvy vhodný pro 
chov v domácím akváriu. 

 Čeleď kožnatkovitých má 28 druhů, které se od ostatních želv liší měkkým krunýřem 
potaženým kůží. Kožnatky se živí rybami, měkkýši a korýši, řeky, jezera a moře opouštějí, jen když 
kladou vejce. Dýchat mohou i kůží, takže vydrží pod vodou i několik hodin, do plic se nadechují 
nozdrami vystrčenými nad hladinu.  
 
 
 


