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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 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.               
 

 
 
 
Cora dojala k slzám i chovatele ledních medvědů v Moskvě 
 
 „Cora je úžasná matka, je to malý zázrak“, řekl se slzami v očích hlavní chovatel 
ledních  medvědů  v moskevské  ZOO,  který  podobně  jako  tisíce  lidí  v České 
republice i v zahraničí sleduje přímý přenos z brlohu brněnské lední medvědice. 
Cora  je  sice  odchovaná  v St.  Petersburgu,  ale  její  babička  i matka  pochází  z 
Moskvy.  Proto  jsou  na  ni  náležitě  pyšní  a  úspěch  ZOO  Brno  velmi  intenzivně 
prožívají. Brněnská  lední medvíďata mají  za  sebou 17 dnů  života a daří  se  jim 
velice dobře.  Jsou v neustálém kontaktu  s matkou a  jsou pravidelně kojena ve 
zhruba dvouhodinových intervalech. 
  
Cora v těchto dnech neustále zahřívá mláďata svým tělem a chodí se pouze napít 
na  druhý  konec  brlohu.  V takových  chvílích  mohou  chovatelé  pozorovat,  že 
mláďata  od  porodu  nepatrně  vyrostla.  Novorozené  lední medvídě  váží  jen  asi 
0,23%  hmotnosti  své  matky,  tedy  cca  600  g,  což  je  naprostá  výjimka  mezi 
ostatními  savci.  Medvíďata  se  rodí  slepá,  se  zavřenými  zvukovody  a  nejsou 
schopna  samostatného pohybu. Oči  se  jim  začnou otvírat  asi  ve  třech  týdnech, 
plně  otevřena  jsou  až  po měsíci,  ale  teprve  po  sedmi  týdnech  začínají mláďata 
zrakem  rozeznávat  okolní  předměty.  Podobně  i  sluch  začíná  pravděpodobně 
naplno fungovat až po osmi týdnech. Čich, který je u ledních medvědů velmi ostrý 
a převyšuje zrak i sluch, se také vyvíjí velmi pozvolna a jeho funkce začíná teprve 
po druhém měsíci života. První veterinární kontrola  čeká medvíďata přibližně ve 
čtvrtém  až  pátém  měsíci,  kdy  bude  také  zjištěno  jejich  pohlaví.  Po  předchozí 
zkušenosti s medvíďaty Billem a Tomem se dá předpokládat, že v té době budou 
už  medvíďata  vážit  kolem  15  kg.  Tělesný  vývoj  pak  postupuje  velmi  rychle, 
v prvním roce života dosahují asi 40% váhy dospělých zvířat. Pak dojde naopak ke 
zpomalení růstu a konečné velikosti dosahují  asi ve věku 10 let. 
 
Aktuální video z porodního boxu najdete na adrese: 
http://www.uschovna.cz/zasilka/L9U72PY7YP48A8S6‐5NM 
 
 


