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Chovatelské aktuality: 

 
 

Po dvouletém úsilí se zoologům z brněnské zoo podařilo 
zajistit samce vlka arktického (Canis lupus arctos). Pochází 
z Maďarska a spolu se dvěma samicemi, které již v Brně 
žijí, vytvoří v Zoo Brno novou chovnou skupinu tohoto 
druhu vlků. Do Brna bude převezen do konce letošního 
roku. 

 
 
 
 

                               ilustrační foto 
 

 
V rámci probíhajících příprav na dlouho očekávané 
narození ledního medvíděte byl samec ledního medvěda 
(Ursus maritimus) Unca přesunut z ubikace ledních 
medvědů.  Dočasným domovem mu bude bývalá expozice 
medvědů syrských. Medvědi Cora a Unca (narozeni v roce 
1998) očekávají spolu s chovateli narození medvíděte v 
první prosincové dekádě. Vyloučen však není ani pozdější 
termín.  
 
 
 
 
Novými přírůstky v Zoo Brno se v minulém týdnu stala 
čtyři mláďata leguánka ostnitého (Sceloporus magister). 
Zajímavostí je, že šlo o přirozený odchov. 
(Tento druh leguána žije převážně v západní části USA, dále 
v střední Americe a Mexiku. Leguáni jsou pouštní plazi, živí 
převážně hmyzem, jejich délka se pohybuje cca od 12 cm do 
30 cm.) 
 
 
 
 
 

 
 
 

*** 
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Stálou akvarijní výstavu obohatí nová expozice „Korálový útes“  
 
V těchto dnech probíhá dlouho plánovaná rekonstrukce části expozic Stálé akvarijní výstavy na 
Radnické ulici 6, která je součástí Zoologické zahrady města Brna. Za cca 120 tis. korun zde pod 
názvem „Korálový útes“ vzniká nová expozice, jejíž součástí bude fauna a flóra typická pro oblasti 
korálových útesů. Návštěvníci zde tak již koncem letošního roku budou moci spatřit různé druhy 
korálů, bezobratlých, především však nádherně zbarvených korálových ryb. Mezi nimi pak 
nepochybně zejména děti zaujme modrý „Nemo“, korálová rybka známá z populárního kresleného 
filmu. Součástí technického zázemí expozice je mj. také speciální filtrace vody, která z vody 
odstraňuje některé škodlivé prvky, zejména minerální soli, sloučeniny fosforu a dusíku apod.  Dalším 
nezbytným technickým doplňkem expozice bude speciální chladicí zařízení. To bude upravovat  
teplotu vody na teplotní standard, který se v karibské oblasti korálových moří pohybuje okolo 22 
stupňů Celsia. 
 
 

*** 
 

Zimní provoz Zoo Brno 
 
 

listopad až únor: 9.00 hod. – 16.00 hod. 
 
(V měsíci březnu a měsíci říjnu je zoo otevřena od 9.00 do 17.00 hod, od dubna do září pak od 9.00 do 
18.00 hod. Vstupné zůstává po celý rok stejné, tj. dospělí zaplatí 70 Kč, děti do 15 let, senioři a studenti 40 
Kč.) 
  

*** 
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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 24 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca osmi stovkami zvířat přibližně 
200 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné přírody 
lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom zábavním střediskem plným fauny a flóry. Je také výzkumným pracovištěm a 
součástí Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo 
Brno rovněž provozuje záchranné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská 
zoo již dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, 
výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               


