
Na nosorožce se vybralo půl milionu euro 
Na konferenci Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA), která proběhla ve španělském 

Madridu 3.–7. října 2006, přednesl souhrn předchozího roku prezident skupiny kampaně Zachraňme 
nosorožce Nick Lindsay z Londýnské zoologické společnosti (ZSL). Aktualizované informace o 
projektech kampaně podal Renaud Fulconis z nadace Save the Rhino International. Byly předány ceny 
vítězům za vzdělávací aktivity. Ze zoologických zahrad, které nosorožce nechovají, dostaly cenu 
německá Zoo Landau a francouzská Zoo d´Amiens, ze zoo, které nosorožce chovají, byly oceněny 
Zoo Dvůr Králové nad Labem a britská Chester Zoo. Předběžná suma, která byla na nosorožce 
vybrána, činí 515 843 euro! Původní plán byl shomáždit 350 000 euro na vybraných 13 projektů. 
Projekty byly zvoleny s ohledem na všech pět druhů nosorožců, na rozdílné oblasti jejich výskytu i na 
další aspekty, jako je zdokonalení protipytláckých opatření, monitoring, výzkum, přesvědčování 
obyvatelstva v místech výskytu nosorožců o významu jejich ochrany. Jelikož se podařilo získat částku 
vyšší než 350 000 euro, budou další finance poskytnuty na osm dalších projektů schválených do 
pořadníku. Celkem EAZA obdržela přes 50 žádostí o podporu projektů ochrany nosorožců v divočině, 
dohromady by přišly na 2,6 milionů euro. Brněnská zoo se do kampaně zapojila mj. prodejem 
fairtradeových suvenýrů. Sošky nosorožců jsou v Zoo Brno stále v prodeji. 
 
Nová kampaň: Madagaskar  

Zoologové Lesley Dickie (ZSL) a Alex Rübel (Zoo Zurich), členové skupiny kampaně, 
vyhlásili 4. 10. 2006 novou kampaň EAZA, tentokrát na záchranu přírody Madagaskaru. Nazvána byla  
EAZA Madagascar Campaign 2006/7 – „Arovako i Madagasikara“ – Conserve Madagascar. Předvedli 
barvitou prezentaci o ostrově, jeho rozličných prostředích, národních parcích a nádherné fauně a flóře.  

Madagaskar je čtvrtým největším ostrovem na světě, měří 1600 km a má plochu 590 000 km2. 
Pozoruhodná diverzita a členitý reliéf Madagaskaru se zasloužily o to, že se této ostrovní zemi říká 
osmý kontinent. Ale fauna a flora Madagaskaru, kde se překotně rozrůstá lidská populace, je ohrožena. 
Hlavními příčinami ohrožení jsou ničení, znečištění či změna životního prostředí, lov, introdukované 
druhy zvířat a obchod se zvířaty. 

Hlavní cíle kampaně jsou:    
�  zvýšit informovanost široké veřejnosti 
�  sbírat peníze na projekty ochrany přírody Madagaskaru (cíl: 500 000 euro)  
�  rozvinout ekoturismus na Madagaskaru   
�  prohloubit partnerství mezi členy EAZA a národními parky a jinými chráněnými oblastmi 
Madagaskaru 

Rada EAZA už také vybrala témata budoucích kampaní. V letech 2007/8 to bude Amphibian 
Crisis – Krize obojživelníků a v letech 2008/9 Evropské šelmy a ochrana vzácných evropských 
biotopů.                                                                                                                                      
 
 
Tapír se dočká družky 

Zoo Brno dovezla včera ze Zoo Praha leguány ostnité a leguány obojkové, kteří žijí 
v pouštích, polopouštích a savanách jižní části USA a severního Mexika. Do konce roku očekáváme 
příjezd dalších zvířat. Z francouzské Zoo Amnéville obdržíme dvě samice vlka arktického, 
z nizozemské Zoo Amsterodam samici vlka hřivnatého. Družky se dočká také tapír jihoamerický, 
samici tohoto druhu dovezeme z lotyšské Zoo Riga. Z Brna do jiných zoo pocestují leguáni kubánští a 
kozorožci sibiřští. Na leguány čekají v ruské Kazani, na kozorožce v kazašské Almaty. 

                                                                                                                                    E. Stuchlík 
 
 
 
 
 
 


