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Nová kampaň EAZA je zaměřena na ochranu evropských masožravců
V belgických Antverpách se druhý zářijový týden za účasti zástupců vedení Zoo Brno uskutečnil jubilejní
25. ročník konference Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Jedním z hlavních témat
setkání evropských zoologů bylo vyhodnocení právě ukončené kampaně EAZA „Year of the Frog
Campaign 2007/2008 – Amphibian Alarm“ (v češtině zjednodušeně „Žáby bijí na poplach“). Díky řadě
propagačních akcí se do Fondu EAZA podařilo získat přes půl milionu euro, které budou vynaloženy na
konkrétní projekty zaměřené na efektivní způsoby ochrany ohrožených druhů obojživelníků. Tato
mezinárodní akce našla odezvu i v brněnské zoo, jejíž návštěvníci přispívali do záchranných fondů např.
koupí triček a suvenýrů. Součástí propagace této kampaně byla i vzdělávací a osvětová činnost, včetně
rozšíření nabídky vzdělávacích programů zoo pro školy. Pozornost dětí zaujala tematicky zaměřená
výtvarná a literární soutěži, sportovněji založené návštěvníky pak např. soutěžní stezka, která se uskutečnila
19. dubna u příležitosti Dne Země. Celá kampaň v brněnské zoo vyvrcholila 1. května tzv. „May Day pro
žáby“.
Návštěvníci Zoo Brno se v rámci uvedených akcí nejen seznámili s životem ohrožených obojživelníků, ale i s mnohdy pro ně
novými a překvapujícími informacemi o tom, jak obojživelníci přímo ovlivňují naše životy. Kůže obojživelníků je např. velmi
vnímavá k cizorodým látkám. Obojživelníci nás tedy mohou varovat před narušeným životním prostředím, které by případně
mohlo mít vážný dopad na naše zdraví. Obojživelníci jsou zároveň nejvýznamnějšími predátory malých bezobratlých živočichů a
sami představují kořist predátorů větších. V těch oblastech světa, kde počty obojživelníků poklesly, se zvýšilo množství
bezobratlých, kteří ničí úrodu a rozšiřují zoonózy, onemocnění přenosná ze zvířat na lidi.

Pro období 2008-2009 byla v Antverpách pod názvem „Evropští masožravci“ vyhlášena nová záchranná
kampaň EAZA, jejímž cílem - jak již název napovídá - je ochrana ohrožených druhů evropských
masožravých šelem, zejména vlků, medvědů, rysů, kun, lasiček atd.
Brněnští delegáti svým evropským kolegům kromě aktuálních vzájemných výměn zvířat prezentovali také
úspěšné odchovy v Zoo Brno, zejména ledních medvědů a vlků arktických. Zároveň s evropskými
odborníky konzultovali optimální termín budoucí deponace obou medvíďat. Brňany určitě potěší, že
zahraniční zoologové se přiklonili k doporučení těch brněnských, které prodlužuje setrvání ledních
medvíďat Billa a Toma v rodné zahradě do cca 15 měsíců jejich věku. Poté by podle předběžných dohod
měla být medvíďata umístěna v Zoo Praha a v zoo v německém Gelsenkirchenu.

Návštěvnost Zoo Brno
Od začátku roku do konce letošního září navštívilo brněnskou zoo již 301 176 platících
návštěvníků, za stejné období roku 2007 to bylo 232 332 návštěvníků.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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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Světový den zvířat v Zoo Brno
Tradiční podzimní „Zootrofej“ se v brněnské zoo uskuteční u příležitosti Světového dne zvířat v sobotu 4.
10. 2008 od 9.00 do 12.00 hod. Soutěžní stezky po areálu zoo se mohou zúčastnit ti návštěvníci, kteří si na
pokladnách vyzvednou mapku trasy a odpovědní lístek, který po vyplnění vhodí do schránky u Tygřích skal.
Nejlepší odpovědi budou slosovány a výherci obdrží volnou vstupenku do zoo. Návštěvníci se zvířecím
příjmením (např. Vlk, Liška, Beran, Vrána, Špaček, Pelikán, Sova, Blecha apod.) mají tento den
vstup zdarma.

Podzimní otevírací doba Zoo Brno
V měsíci říjnu (a také březnu) je zoo otevřena od 9.00 do 17.00 hod., pokladny jsou
otevřeny do 16.00 hod. V listopadu až únoru je zoo otevřena od 9.00 do 16.00 hod. Od
dubna do září pak od 9.00 do 18.00 hod.
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