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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 centrem oddechu a poznání, je také odborným 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 záchytné 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.               
 

Medvědice Cora je již v porodním boxu 
 

Medvědice ledního medvěda Cora, která je s vysokou pravděpodobností 
březí od letošního jara, již zřejmě brzy porodí. Dokazuje to skutečnost, že 
se ve středu 11. 11. 2009 v podvečerních hodinách sama přesunula do  
vnitřní ubikace a přestala přijímat potravu, což obvykle signalizuje blížící 
se porod. Coru nyní nepřetržitě sledují dvě kamery, kterými chovatelé  
monitorují její chování. Zoologové jsou (stejně jako před dvěma roky) 
připraveni v případě, že by se Cora po porodu o mláďata z nějakého 
důvodu odmítla starat, okamžitě je umístit do inkubátoru a odchovat 

uměle. Vzhledem k těmto skutečnostem prosíme návštěvníky, aby z důvodů snížení stresové zátěže Cory 
v blízkosti výběhu ledních medvědů zachovávali klid. 

 
Návštěvnost Zoo Brno 

 
K 31. 10. 2009 činila návštěvnost brněnské zoo 237 958 návštěvníků, v loňském roce to za stejné období bylo 
314 101osob. Za měsíc říjen 2009 zavítalo do Zoo Brno 11 489 návštěvníků, za stejný měsíc vloni to bylo 12 925 
osob.  

 
Nové přírůstky v Zoo Brno 

V uplynulých čtrnácti dnech byly do Zoo Brno z polského Opole přivezeny dvě samice kočkovité šelmy 
jaguarundi, která se podobá kočce domácí, ale ve srovnání s ní má kratší silnější končetiny, dlouhý ocas a 
kratší uši. Jaguarundi obývá Jižní a Střední Ameriku od Argentiny po Mexiko, vzácně se vyskytuje i v 
Texasu, malá, uměle vysazená populace, žije také na Floridě. Jaguarundi se dá ochočit a v minulosti byl 

dokonce domorodci chován k hubení hlodavců. Brněnská zoo plánuje zajistit 
samicím i partnera a založit tak chovnou skupinu. 
Dalším novým přírůstkem, a to ze soukromého chovu 
v ČR, je nestor kea, samice papouška, který žije na 
skalnatých a travnatých svazích hor Jižního ostrova 
Nového Zélandu. Díky tomuto přírůstku je tak v Zoo 
Brno párek těchto nádherných ptáků. Stádo losů, 
evropských v brněnské zoo také obohatila nová samice,  
která byla do Brna přivezena ze Zoo Ranua ve Finsku.   

jaguarundi                                                                                                                                                                                   los evropský 
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