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Monitorované hnízdiště sovy pálené bude v pátek 11. 7. 2008 přístupné zástupcům
médií
Přímý přenos z hnízdiště sovy pálené, realizovaný Zoo Brno ve spolupráci s Českým svazem ochránců
přírody, ZO Břeclav, a spuštěný 16. 5. 2008, představoval vedle výběhu ledních medvědů další on-line
přenos, který mohli v současné době sledovat návštěvníci webových stránek brněnské zoo. Současně šlo o
první on-line monitoring hnízdění sovy pálené u nás. V současné době nastává čas mláďata okroužkovat,
protože ve druhé polovině července začnou opouštět hnízdo. Této výjimečné události se poprvé mohou
účastnit i zástupci médií. Příležitost realizovat ojedinělou reportáž z kroužkování malých sov pálených
budou mít v pátek 11. 7. 2008 v dopoledních hodinách, a to v místě jejich hnízdiště, které se nachází
cca 30 km od Brna směrem na Břeclav.
Snůška vajec jedince sovy pálené, která patří v současné době mezi velmi ohrožené druhy sov, proběhla 20.
4. 2008. První mládě se vyklubalo 20. 5. v 19. 16 hod., druhé mládě 23. 5., třetí pak 25. 5. a čtvrté 27. 5.
2008. Samec zásobuje samici hraboši polními, v jídelníčku sovy nechybí ani myši domácí a myšice. Mláďata
sovy pálené po vylíhnutí váží jen asi 12 gramů a na sobě mají jemné bílé prachové peří. Vzhledem k tomu,
že nemají dostatečně vyvinutou vlastní termoregulaci, samice je musí zahřívat.
Celý projekt je součástí široké osvětové kampaně k ochraně těchto ohrožených druhů sov, určené nejen pro
odborníky, ale i pro laickou veřejnost. Jedním z výstupů tohoto monitoringu je vyhodnocení potravního
spektra sov i podrobný záznam průběhu líhnutí mláďat a jejich chování.
Některé druhy živočichů se dobře adaptovaly na život v naší těsné blízkosti. Jedním z nich je i sova pálená, která nejraději hnízdí
na půdách, ve stodolách či v kostelních věžích, prostě všude tam, kde jsou v okolí volné travnaté plochy, kam se sovy večer
vydávají na lov. Sovu pálenou snadno poznáme podle světlého závoje tvaru srdce kolem očí a krásného černo-oranžového
zbarvení svrchních letek křídel, která mohou v rozpětí dosahovat 80 – 90 cm. Postupná modernizace budov a uzavírání půd proti
holubům vede paradoxně k úbytku hnízdních možností a tedy i úbytku sov pálených, které se v ČR staly silně ohroženým
druhem. Pomoci může ponechání vletových otvorů na půdu, či instalace hnízdních budek. Sovy vytváří stálé páry a tok probíhá
většinou v březnu. Hnízdo nestaví – samice snáší v dvoudenních intervalech 4 až 7 bílých vajec do tmavého kouta a zatímco je
zahřívá, samec shání potravu. Tu tvoří převážně drobní hlodavci, někdy i žáby, drobní pěvci či hmyz. Postupně se pak líhnou
malé sovičky, které jsou letuschopné přibližně po dvou měsících.

Návštěvnost v Zoo Brno
Do brněnské zoo zavítalo od počátku roku 2008 rekordních 187 938 návštěvníků, za
stejné období loňského roku to bylo 137 461 návštěvníků. V loňském roce přivítala
brněnská zoo čtvrt milionů návštěvníků a dosáhla tak nejvyšší návštěvnosti od roku
1989.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat
přibližně 300 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.
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Zoo Brno zahájilo další veřejnou sbírku
Druhou veřejnou sbírku zahájila Zoo Brno 12. května 2008. Sbírka, která potrvá tři roky, má pomoci
modernizovat expozici šimpanzů a podpořit chov lidoopů. Příznivci Zoo Brno mohou šimpanzům přispět
tak, že odešlou dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZOOBR SIMPANZ na číslo 87 777, případně poukážou
finanční dar na číslo účtu 219179391/0300. Cena DMS činí 30 Kč, zoo obdrží 27 Kč. První veřejnou
sbírku, realizovanou prostřednictvím DMS, jsme pořádali od 23. 4. 2005 do 5. 1. 2008. Získaná suma 109
288,71 Kč posloužila k vytištění pracovních listů pro výukové programy a k vybavení Stanice mladých
přírodovědců, do níž jsme pořídili 22 nových klecí pro fretky, králíky, morčata a papoušky a 12 terárií pro
agamy, gekončíky, želvy, užovky a další plazy.

Nová otevírací doba Stálé akvarijní výstavy
Stálá akvarijní výstava na Radnické ulici č. 6 bude od 1. července 2008 otevřena každý den od 9.30 do 17
hod. Nová úprava platí pro všechny dny v roce.
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