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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.               

 

 
Monitoring hnízdiště sovy pálené 

 
Přímý přenos z hnízdiště sovy pálené, spuštěný 16. 5. 2008, představuje vedle výběhu ledních medvědů 
další on-line přenos, který mohou v současné době sledovat návštěvníci webových stránek brněnské zoo.  
Současně jde o první monitoring hnízdění sovy pálené u nás, realizovaný tímto způsobem. 
 
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. Vzájemný dvoudenní věkový rozdíl mezi mláďaty se na jejich velikosti výrazněji projeví za několik 
dní. 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 by mělo být vyhodnocení 
potravního spektra sov, ale v neposlední řadě také průběhu líhnutí mláďat.  
 
 
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. 

 

Dětský den v Zoo Brno 

Stejně jako v předchozích letech, bude i v letošním roce v brněnské zoo čekat děti 1. 6. na jejich svátek řada 
překvapení. Program plný zábavy a soutěží začíná v 11.00 hod. na pódiu U vleblouda, kde vystoupí taneční 
skupina Abanico, country kapela Noví kaskadéři, Bob Frídl a Aťka Bednářová, chybět nebudou 
pochopitelně ani zvířátka ze zoo (papoušek Eda a zvířátka ze Stanice mladých přírodovědců). Děti se budou 
moci zúčastnit také soutěžního lovu plastových rybek z bazénu, házení míčků do otevřených zvířecích tlam 
apod. Program Dětského dne v zoo končí v 15.30 hod.    
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Noc snů v Zoo Brno 

Noc snů aneb večer plný zážitků v Zoo Brno se uskuteční v pátek 6. 6. 2008 od 17.00 do 21.00 hodin.  
Noc snů (Dreamnight at the zoo) je mezinárodní akce pro chronicky nemocné a postižené děti, které se 
účastní zoo celého světa vždy první pátek v červnu. První noc snů se uskutečnila v roce 1996 v Zoo 
Rotterdam pro děti z Kliniky dětské onkologie. Zakladatelem a předsedou Dreamnight at the Zoo 
Foundation je pan Peter van der Wulp ze Zoo Rotterdam. V ČR se k této akci připojila v roce 2004 Zoo 
Děčín a v roce 2005 Zoo Brno, postupně se připojují další české zoo. Noc snů je pořádána pro všechny 
chronicky nemocné či postižené děti, které mají tento večer vstup do zoo bezplatný i s rodiči a sourozenci a  
stávají se tak jedinými návštěvníky zoo. 
Noc snů se v Zoo Brno koná letos počtvrté. Pro děti je připraven bohatý program, ve kterém vystoupí 
country kapela BOBŘI a ZIMOUŘI, taneční divadlo MIMI FORTUNAE, krojovaný soubor KOMÍŇÁČEK, 
děti uvidí ukázku práce záchranářů s cvičenými psy, ale také např. tzv. „dog dancing“, tedy tančení se psy. 
S brněnskými pověstmi se budou návštěvníci moci seznámit prostřednictvím divadelního vystoupení  členů 
„Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Brno“. Děti si budou moci také pohladit králíčky, morčata, 
kozy, ovce i lamy. Také si potěžkají např. parohy nebo pštrosí vejce, svezou se na poníkovi. Na obličej 
namalujeme dětem oblíbené zvířátko, ve výtvarné dílně si budou moci vyrobit upomínkové předměty.   
 
Zoo bude tento večer slavnostně osvětlena. Vstup na akci je jen pro zvané, účast médií a potenciálních 
sponzorů vítána. 
 

Chovatelské novinky v Zoo Brno 

Dne 17. 5. 2008 se narodila dvě mláďata soba polárního a dne 22. 5. 2008 jedno mládě kozorožce 
sibiřského.   

 
 
 

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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