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Soutěžní anketa na pojmenování ledních medvíďat se o týden prodlužuje
Důvodem posunu termínu uzávěrky návrhu jmen ledních medvíďat v Zoo Brno je skutečnost, že při
prohlídce medvíďat v pondělí 14. 4. 2008 bylo zjištěno, že nejde o samičku a samečka, jak se původně
předpokládalo, ale o párek samečků. Lidé tedy mohou návrhy jmen zasílat až do 24. 4. 2008, a to
písemně na adresu zoo (Zoo Brno, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno), na její e-mail
(zoo@zoobrno.cz), zatelefonovat na číslo 546 432 311, případně své návrhy vhodit do schránek
k tomuto účelu připravených u pokladen zoo a u výběhu ledních medvědů. Od pondělí 28. 4. až do
neděle 11. 5. 2008 budou navržená a zveřejněná jména hlasovatelná na webových stránkách Zoo Brno
(www.zoobrno.cz). Jmény s nejvyšším počtem hlasů pak budou medvíďata slavnostně pokřtěna. Při
rovnosti hlasů rozhodne mezi vítěznými jmény los. Křest medvíďat se uskuteční (termín bude
upřesněn) za účasti osobností politického a kulturního života, včetně zástupců sponzorů a médií.
Všichni navrhovatelé vítězných jmen získají volnou rodinnou vstupenku.

Dželady se v pátek 18. 4. 2008 přemisťují do svého původního výběhu
Dželady Heiko a Helge, které byly od září loňského roku z důvodu útěku
Heika z brněnské zoo dočasně umístěny v opičinci, budou od pátku 18. 4.
2008 přemístěny do svého původního výběhu. Dželada Heiko byla od 20. 9.
2007 z důvodu výpadku funkce bezpečnostního elektrického ohradníku na
útěku. V sobotu 22. 9. 2007 byla za spolupráce pracovníků zoo s městskou
policií a občany nalezena a dopravena domů do brněnské zoo. Ve výběhu,
který sdílejí společně s paovcemi hřivnatými, byly provedeny úpravy
elektrického ohradníku výběhu tak, aby se útěk zvířat v budoucnu již nemohl opakovat.
Nové přírůstky v Zoo Brno
V pondělí 14. 4. 2008 kolem sedmé hodiny ranní se v naší zoo narodilo hříbě ponyho
shetlandského. Matka hříběte se jmenuje Zrzka a otec Felix. Pony shetlandský má
starobylý původ. Již před 3000 roky si jeho předky přivezli dávní Seveřané na
Shetlandské souostroví, kde se v náročných klimatických podmínkách postupně
proměnil na nejotužilejšího a zároveň nejmenšího poníka na světě. V minulosti se
využíval všude tam, kde velcí koně neobstáli, například při práci v dolech, v
neschůdných terénech apod. Osvědčil se také jako nosič. Dnes je toto plemeno
využíváno především jako poník pro děti. Mezi další přírůstky patří mládě kakadu
bílého, které se vylíhlo 3. 4. 2008. Tento papoušek žije na odlehlých ostrovech střední a
severní Indonésie, které jsou málo navštěvované. Hnízdí v dutinách stromů. Nápadným znakem je bílá
chocholka na hlavě, která se při sebemenším vzrušení vztyčuje. Dvě labutě koskoroba se vylíhly 8. 4.
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2008. Labuť koskoroba se velikostí i tvarem svého těla liší od ostatních labutí, a proto je považována za
přechod mezi labutěmi a husami. Zimuje v jihovýchodní Brazílii, v době hnízdění obývá nejjižnější část
subkontinentu. Hnízdo z rostlinného materiálu, má podobu mohutné kupy a je umístěné na ostrůvku nebo na
břehovém porostu. Divokou populaci tvoří asi 100 000 ptáků. Dožívá se až 20 let. Dne 9. 4. 2008 se v zoo
narodilo také mládě jelena milu. Tento druh malého jelena o výšce pouhých cca 100 – 130 cm a váze cca
200 kg, pochází z Číny. V polovině 19. století žil již jen v císařském loveckém parku blízko Pekingu, kde
ho v roce 1865 objevil páter Armand David. V následujícím roce byl pak jelen milu vyvezen do Evropy, kde
započal jeho chov v oborách. Bylo to velké štěstí, protože v roce 1900 byl v Číně zcela vyhuben. Díky
chovu v zajetí a jeho zpětné reintrodukci do přírody dnes žije v Číně více než 1 300 kusů, většinou
polodivoce, pod stálou kontrolou. V zoologických zahradách se pak chová asi 1 000 kusů.

Den země a Jarní zootrofej
U příležitosti oslav Dne země v sobotu 19. 4. 2008 čeká návštěvníky Zoo Brno nejen tradiční „Jarní
zootrofej“, ale také vystoupení oblíbené country kapely Noví Kaskadéři. Soutěžní stezka bude tentokrát
zaměřena na obojživelníky. Návštěvníci se při této příležitosti seznámí mj. i s nejaktuálnější kampaní
EAZA (Evropské asociace zoo a akvárií) - ,,Žáby bijí na poplach“. Kromě toho se budou moci zúčastnit
výtvarné dílny, ochutnávky výrobků zdravé výživy a dalšího kulturního programu v areálu zoo.

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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