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Soutěžní anketa na pojmenování ledních medvíďat ukončena
Brněnská zoo obdržela cca 6 tisíc návrhů na pojmenování ledních medvíďat, která se narodila
v brněnské zoo 23. 11. 2007. Po eliminaci duplicitních, pro zvířata nevhodných či vulgárních jmen
bylo do hlasování na webu zoo zařazeno 2239 jmen. Od pondělí 28. 4. až do neděle 11. 5. 2008 přišlo
2800 hlasů. Na prvním místě se umístila jména:
BILL (347) a TOM (386)
Na dalších místech pak dvojice PAT (103) a MAT (107), MIKKI (98) a KIMMI (91), JÁJA (55) a
PÁJA (58), NANUK (50) a PŮ (39).
Křest ledních medvíďat se uskuteční v sobotu 24. 5. 2008 za účasti osobností politického a kulturního
života, včetně zástupců sponzorů a médií. Všichni navrhovatelé vítězných jmen získají volnou
rodinnou vstupenku.

Zoologické novinky v Zoo Brno

Mládě velblouda dvouhrbého se v Zoo Brno narodilo 21. 4. 2008 a dostalo jméno Alexander (Ali).
Jeho matka Majda narozena 29. 6. 2003 v Bratislavě je v brněnské zoo je od 16. 9. 2004. Otec Abdul
narozen 5. 4. 1992 v Rusku je v Brně od 20. 5. 1995. Brněnská zoo je v chovu velbloudů úspěšná což
dokazuje i loňský odchov samičky Poly.

Mezi další narozené přírůstky v Zoo Brno v posledním období patří mláďata ovce kamerunské (13. 5.
2008), kotula veverovitého (7. 5. 2008), kosmana zakrslého (5. 5. 2008), losa evropského (4. 5. 2008),
jelena milu (1. 5. 2008) a emu hnědého (25. 4. 2008).
V těchto dnech je v inkubátoru terária snáška pěti vajec leguána kubánského a sedmi vajec leguána
nosorohého. Líhnutí leguánů se předpokládá koncem července l. r.
V rámci projektu „Monitoringu výskytu sýčka obecného“ probíhá ve spolupráci s agenturou pro ochranu
přírody v Břeclavi monitorování potencionálních hnízdních lokalit těchto ptáků v oblasti brněnského
regionu. Na monitoringu spolupracují spolu s brněnskou zoo i studenti VFU Brno. V nejbližších dnech také
bude na webu zoo zveřejněn přímý přenos z hnízdiště sovy pálené. Jedním z výstupů tohoto monitoringu by
mělo být vyhodnocení potravního spektra sov, ale také např. průběh líhnutí mláďat. Celý projekt je součástí
široké osvětové kampaně k ochraně těchto ohrožených druhů sov, určené nejen pro odborníky, ale i pro
laickou veřejnost.
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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 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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Návštěvnost Zoo Brno se za uplynulé čtvrtletí téměř zdvojnásobila
Návštěvnost brněnské zoo za měsíce leden až březen 2008 dosáhla 45 323 návštěvníků. Za stejné období
v loňském roce to bylo 26 664 návštěvníků.

Otevírací doba Zoo Brno
Od dubna až do září je Zoo Brno otevřena každý den od 9.00 do 18.00 hod.
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