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62. výroční konference Světové asociace zoo a akvárií (WAZA) 
proběhne ve dnech 26. až 30. srpna v Budapešti, v jedné z nejstarších zoo, která letos slaví 140. výročí. 

Brněnskou zoo bude na konferenci zastupovat ředitel MVDr. Martin Hovorka, PhD. Jednání se zaměří na 
propojování ochrany původních druhů v místě jejich výskytu (in situ) se záchranným chovem těchto druhů 
v zajetí (ex situ). Ochrana přírody nezná hranice, ale je i součástí kultury každé země. Zoologické zahrady, 
které v lidské společnosti představují „velvyslance“ či „zastupitele“ přírody, mohou ochraně přírody 
poskytnout důležitou základnu. 

Vedle pracovních setkání a seminářů budou mít účastníci konference například možnost spatřit prvního 
nosorožce, který se narodil „ze zkumavky“ (díky umělému oplodnění), budapešťská zoo jim dále nabídne 
nejkrásnější komplex umělých skal a na exkurzích do okolí města uvidí vzácné dropy velké či v pusztě ve 
východním Maďarsku stovky volně se pohybujících koní Převalského.  

Mezi přednáškami či workshopy se objeví například tato témata: Spolupráce Zoo Budapešť a Eco-
Centar Caput Insulae Beli (Chorvatsko) na ochraně supa bělohlavého; Klokánci a bandikuti – zoo podporují 
divokou přírodu v Jižní Austrálii; Ochrana vlků hřivnatých v Argentině; Veterinární zákrok pro chycené 
šimpanzy v projektu prales Budongo (Uganda); Ochrana orla královského v karpatské kotlině; Různé 
metody ochrany majny Rothschildovy; In situ a ex situ výzkum zoborožců bělolících v Singapuru; 
Ekonomické efekty reintrodukce čápa východního v regionu Tajima (Japonsko). 

Konferenci WAZA v Budapešti předchází – ve dnech 23. až 26. srpna – výroční setkání Skupiny 
odborníků pro záchranné chovy (Conservation Breeding Specialist Group, CBSG). Projedná například 
nejnovější informace o práci na zastavení úbytku druhů obojživelníků, o růstu regionálních sítí 
zoologických zahrad či o integraci znalostí nutných při složitých ochranářských úkolech. 

 

 

Setkání adoptivních rodičů a sponzorů  
se letos uskuteční v sobotu 1. září. Adoptivní rodiče a sponzory zoo zve na jejich společné setkání 

každoročně na přelomu srpna a září, v době, kdy si zoo připomíná výročí otevření pro veřejnost – letos už 
od této události uběhlo čtyřiapadesát let. Adoptivní rodiče a sponzoři se na péči o zvířata podílejí od roku 
1997. 

Pozvaní hosté budou mít opět příležitost vidět „svá“ zvířata a při komentovaném krmení se dozvědět 
něco bližšího z jejich života. Zdarma se budou moci svézt vláčkem či na poníkovi a v indiánské vesničce na 
ně bude čekat drobné pohoštění. Zábavný program je pro ně připraven od 13 hod. na pódiu U velblouda, kde 
bude do 15 hod. hrát country kapela Ranch. Její vystoupení slovem doprovodí moderátor rádia Student, v 
přestávkách se uskuteční zábavný program pro děti a zoo představí kontaktního papouška Edu. Následovat 
bude vylosování soutěžní stezky, které se mohou zúčastnit všechny děti (propozice budou rozdávány u 
vchodu do zoo od 13 hod.). Vítězové budou odměněni. Po předání cen proběhnou na pódiu křtiny mláďat a 
jejich adoptivním rodičům budou předána adopční osvědčení. Pak se účastníci křtu vydají k výběhům na 
prohlídku pokřtěného malého velblouda a bizona.  
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