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Nové přírůstky v Zoo Brno
V předposledním únorovém dni letošního roku, tedy 28. 2. 2008 se v brněnské zoo narodila dvě mláďata
ovce Jákobovy, dne 3. 3. 2008 dvě mláďata kozy kamerunské.
______________________________________________________________________________________
Ovce Jákobova pochází z oblasti dnešní Sýrie, kde se tyto ovce chovaly již před 3 000 roky. Do Anglie se dostaly asi v 18. století
a chovaly se jako rarita v parcích a na farmách. Z Velké Británie se plemeno rozšířilo do dalších zemí, Českou republiku
nevyjímaje. Samci mají na hlavě 4 nebo 6 rohů, zatímco samice 4 nebo 2. Zoo Brno chová početnou skupinu, která se pravidelně
rozmnožuje.
Kamerunská koza je plemeno kozy domácí původem ze západního pobřeží Afriky. Je to nenáročné masné plemeno, které je
schopno přežít v oblastech s velmi chudou vegetací. Pro plemeno jsou typické krátké končetiny, uši jsou rovněž krátké, obě
pohlaví mají rohy. Jsou to přizpůsobivá zvířata s tvrdou konstitucí.

Od března začal jarní provoz Zoo Brno
V měsíci březnu začíná jarní provoz Zoo Brno. Od tohoto měsíce je zahrada otevřena od 9.00 do 17.00
hod, od dubna do září pak od 9.00 do 18.00 hod. Od října, kdy začíná podzimní provoz zoo, je
otevírací doba opět od 9.00 – 17.00 hod., od listopadu až do února pak od 9.00 do 16.00 hod.

Jubilejní 15 000 000 návštěvník Zoo Brno se již blíží
V nejbližších dnech či týdnech se v brněnské zoo očekává již 15 000 000 návštěvník. Ten spolu s jedním
dospělým a jedním dítětem obdrží hodnotnou cenu – letecký zájezd na Bali. Cenou útěchy pro 15 000 001
návštěvníka budou hodinky ROTAX, které věnovala firma Zlatá růže CZ, s.r.o. Cenu na Bali věnovaly
společnosti STEL-INVEST, s.r.o., TOPIL, s. r.o., OKNO-komplet, s.r.o., ELKAT, a.s., Jiří Barák, Luděk
Fadrhonc.
Ke dni 4. 3. 2008 navštívilo brněnskou zoo 14 994 903 návštěvníků, do jubilejního 15 miliontého
návštěvníka chybí tedy ještě pouze 5 097 osob.
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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 65 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca osmi stovkami zvířat přibližně
200 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.

