
Kozorožci už mají šest mláďat 
 
Kozorožci sibiřští se v brněnské zoo rozmnožují každoročně, letos je úroda potomků 
obzvláště velká – zatím se narodilo šest kozorožců a jedna samice je ještě v očekávání.   
Příchod mláďat začal 10. května, kdy dvě kozorožky porodily dvojčata. Protože se mláďata 
znají od prvního dne, kdy spatřila světlo světa, pohybují se většinou pospolu a dělají dojem 
čtyřčat. Po jednom mláděti se pak objevilo 11. a 13. května. Jak už jsme podotkli, výčet se 
bude rozšiřovat, uvidíme, co nám přinese další porod – dvojčata se však kozorožcům nerodí 
příliš často  

Skupina dospělých kozorožců sibiřských se momentálně skládá ze čtyř samců a šesti 
samic. Odchovaná mláďata si vyměňujeme za jiná zvířata s jinými zahradami, výměny za 
jedince stejného druhu pro oživení chovu se dějí většinou se Zoo Olomouc a s lotyšskou Zoo 
Riga. Již delší dobu očekáváme příchod geneticky vzdálených jedinců z ukrajinské Zoo 
Nikolajev, ale po rozšíření Evropské unie nastaly administrativní komplikace. Nicméně 
věříme, že k transportu dojde. 

Domovem kozorožce sibiřského jsou vysoká pohoří jižní Sibiře a severního 
Mongolska, například v Altaji se vyskytuje až do výšek kolem 5000 m nad mořem. Od 
ochrany divoké populace se ustoupilo, početní stavy nejsou zatím alarmující. V zoologických 
zahradách je však tento druh dosti vzácný, v Česku jej můžeme vidět jen v Brně a Olomouci. 
Jeho nejbližšími příbuznými jsou kozorožec alpský a kozorožec nubijský. 
 
 
 
Losice porodila dvojčata 
 
Dvojčata se narodila také jedné ze dvou samic losů, a to 6. května. Druhá samice je 
s největším pravděpodobností březí. Obě losice poprvé rodily loni, a sice po jenom mláděti, 
dvojčata mívají prvorodičky vzácně. Roční losata jsou stále ve společném výběhu, ale brzy 
mají odejít do pražské zoo. Loňská mláďata byla prvním odchovem losa v historii brněnské 
zoo a my jsme rádi, že chov úspěšně pokračuje.   
 Losi patří k původním zvířecím obyvatelům našich hvozdů, byli však vyhubeni, 
poslední dohasl roku 1570 při lovu v děčínském panství. Nyní se vyskytují jen v severnějších 
oblastech Evropy, ale i Asie a Ameriky. Od padesátých let 20. století se však začínají na 
našem území objevovat losi zatoulaní z Polska. Los je největším zástupcem z čeledi 
jelenovitých. Samci dosahují výšky v kohoutku až 2 m a hmotnosti 600 kg, mají mohutné 
lopatovité paroží, které může vážit až 20 kilo. Samice parohy nemají.  
 


