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Druhý letošní přírůstek u jelenů milu se objevil 14. dubna, 
první letošní mládě se narodilo 2. dubna, jejich pohlaví zatím neznáme. 
Také loni touto dobou se ve stádu pohybovala dvě mláďata, samec a 
samička. Jedno z těchto mláďat už odcestovalo do jiné zoo (Zoo 
Trégomeur ve Francii), druhé, sameček, zatím zůstává ve skupině, ale 
brzo by mělo také odejít. Stádo se tedy momentálně skládá z těchto 
dospělých (případně dospívajících) jedinců: z vůdčího samce, ročního 
samečka a tří samic. Nejmladší samice má teprve dva roky a zatím tedy 
mládě neměla, ale na podzim by už mohla zabřeznout, takže se příští rok 
můžeme dočkat tří potomků jelenů milu (samice tohoto druhu rodí 
většinou jen jedno mládě).  

V relativně malé bažinaté oblasti původního výskytu v severní 
Číně již jelen milu vymizel před několika staletími, když byl jeho biotop přeměněn na rýžová pole. Později byl 
chován jen v císařských oborách jako lovná zvěř. Poslední stádo zahynulo ve zdí obehnaném parku v Pekingu během 
boxerského povstání na začátku 20. století, ještě předtím se však naštěstí několik jedinců dostalo do Evropy a 
existence druhu tak byla zachráněna. Dnes se jelen milu vyskytuje v oborách či v zoologických zahradách v počtu 
zhruba 1000 kusů, v několika rezervacích v Číně žije polodivoce dalších asi 1300 jedinců, pocházejících z evropských 
chovů. Snahy čínských úřadů o vysazení jelenů milu do tamní přírody (nikoli však už do míst původního výskytu) 
započaly v 80. letech 20. století. 
 

Den Země v Zoo Brno oslavíme v neděli 22. dubna. Od 10 do 15 hod. se v areálu zahrady uskuteční soutěžní 
stezka, která proběhne formou vyplňování křížovky. Křížovku i s mapkou zoo obdrží zájemci při vstupu do zoo. Na 
19 stanovištích budou připraveny otázky z oboru zoologie a ochrany přírody, odpovědi na ně bude třeba vepsat do 19 
řádků křížovky. Vylosovaní úspěšní luštitelé budou odměněni, výsledky soutěžní křížovky budou vyhlášeny v 15 hod. 
na pódiu U Velblouda. Na prostranství nad Dětskou zoo bude ve stejnou dobu probíhat ekodílna. Návštěvníci si tam 
budou moci vyrobit z PET-lahví různé ozdobné předměty. Součástí ekodílny bude také hra na třídění odpadu. Na 
pódiu U Velblouda zahrají od 14 hod. C+W Noví Kaskadéři a vystoupí mažoretky skupiny Kalimero z Těšan. Zoo 
bude na pódiu seznamovat veřejnost s kampaní na záchranu přírody Madagaskaru.                                                            
 
 
Tygr Dick uhynul. Tygr sumaterský, který se 29. 3. 2007 podrobil operaci zlomené končetiny, uhynul 18. 4. 
2007. Asi deset dní už odmítal žrát a posléze ani nepil. Poslední dny byl umístěn v porodně, kde byl pod dozorem 
kamery. Do sousední prosklené ubikace pomalu přešel 18. 4. v 11. 30 hod. a krátce nato vydechl naposled. 

Bezprostřední příčinou smrti bylo prosakování krve do žaludku, způsobené nedomykavostí srdeční chlopně a 
následným městnáním krve ve vnitřních orgánech. Dickova srdeční nedostatečnost nám nebyla známa, neprojevila se 
ani při operaci, neboť při ní dýchaly místo zvířecích plic přístroje. Zřejmě ale touto vadou trpěl i před operací, ale 
v menší míře – u zvířat starších pěti let není tento jev ničím výjimečným. Zásobování organismu okysličenou krví se 
ale zhoršilo v souvislosti s léčbou zlomeniny, kdy musel být tygr dvakrát uspán. Anestezie zatěžuje oběhový systém 
stejně jako stres, kterým tygr trpěl v důsledku omezeného pohybu a bolesti. Protože reparovanou zlomeninu nebylo 
možné fixovat jako v humánní medicíně, šrouby ve zlomenině se poněkud posunuly a posunul se tedy i zlom. Pokud 
by neselhalo srdce, srůst kosti by byl křivý a zvíře by kulhalo.  

V brněnském chovu Dicka nahradí jeho starší bratr Kampar alias Bezzubák, narozený v roce 1992. (Přízvisko 
Bezzubák si vysloužil v mládí, kdy s chutí okusoval kovové lanko spouštěcích dveří, až si poněkud obrousil přední 
zuby.) Před dvěma lety jsme jej deponovali v Zoo Ústí nad Labem. Transport z Ústí se však neuskuteční dřív než za 
měsíc.                                                                                                                            Eduard Stuchlík 

 
 
 


