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V Zoo Brno se narodila mláďata vlků arktických
V předchozích týdnech se v Zoo Brno narodila
dvojčata vlčat vlků arktických. Podle odhadu
zoologů mohou být stará cca 5 týdnů. Doposud
byla před pozorností pracovníků zoo ukryta
v brlohu, který si březí vlčice vytvořila mimo
uměle
připravenou
noru.
Tímto
milým
překvapením tak vyvrcholilo dlouhodobé úsilí
chovatelského týmu brněnské zoo o odchov tohoto
vzácného druhu vlků.
V loňském roce se podařilo pro brněnskou zoo
získat samce vlka arktického, který byl do Brna
dopraven 21. 12. 2007. Čtyřletý vlk pocházející z
maďarské zoo v Sóstó a dvě čtyřleté vlčice, které
Brno získalo v listopadu 2007 z francouzského
Amneville, tak vytvořili novou chovnou skupinu.
Dvojice vlčat jsou prvními mláďaty vlka
arktického, která se v ČR podařilo odchovat.
(Ilustrační foto)

Vlci arktičtí žijí převážně na ostrovech kanadské části Arktidy a severním pobřeží Grónska. Dosahují
hmotnosti 45 - 80 kg, kohoutková výška 64 – 78 cm, samice jsou o něco menší a lehčí než samci. Jejich
barva je téměř čistě bílá a u tohoto druhu nemá maskovací funkci. Vyskytují se totiž i černí vlci žijící a
lovící v tundře, nebo bílí jedinci na černých půdách v centrálním Rusku. Vlci arktičtí žijí v přírodě
v rodinách či malých smečkách o 7 až 25 jedincích. Velikost smečky je dána mimo jiné i charakterem
způsobu lovu a maximálním počtem jedinců, kteří se nasytí z kořisti. Pro funkci smečky je nutností, aby
každý jedinec měl vyvinuty se všemi ostatními sociální vazby. Smečka má výrazně hierarchické uspořádání
se složitou sociální strukturou, která se projevuje nejen vyvinutou spoluprací při lovu, ale např. i v péči o
štěňata pomáhají samice v nižším postavení. Zvířata jsou schopná najednou pozřít až 9 kg masa. Jako
průměrná spotřeba se udává cca 2kg za den. Živí se především savci od hraboše, lumíka, zajíce po pižmoně
a karibu, část potravního spektra tvoří ptáci, část mršiny. K větší kořisti se smečka vrací a hájí ji před jinými
jedinci stejného druhu. V podmínkách zoo jsou krmeni hovězím, koňskýma vepřovým masem, střídavě
s drůbežím a rybami.
V brněnské zoo mají vlci arktičtí k dispozici výběh o ploše 3500 metrů čtverečních, který obdržel prestižní
ocenění „Bílý slon“ za nejlepší expozici roku 2006. Modelace terénu a jeho osazení se přibližuje
geografickým oblastem jejich přirozeného výskytu. Součástí výběhu jsou i tři pedoky s boudami o ploše
70, 60, 20 metrů čtverečních. Jsou vzájemně propojeny a umožňují oddělení zvířat v případě potřeby. Na
přelomu ledna a února 2008 byla expozice dovybavena doupětem odpovídajících parametrů umístěným cca
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Brno rovněž provozuje záchranné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská
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60 metrů od vjezdové brány mezi pahorky tak, aby vchod byl krytý před pohledem návštěvníků, ale zároveň
umožňoval ve směru od vjezdové brány za pomoci dalekohledu kontrolu stavu. Byl tak napodoben „převis
pod ledovcem“ severovýchodně od okna indiánské chýše.
Základní chovnou skupinu vlků arktických v brněnské zoo tvoří samice Alex a Clair a samec Arpád. Tato
skupina nahradila do té doby v zoo žijící pár vlků kanadských.
Pohlaví vlčat ani jejich fotografie nejsou zatím k dispozici.
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