
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TISKOVÁ  ZPRÁVA                                                                                                                                
Strana 1 / 1 

    

www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                            7. 3. 2012 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 

Jaro je za dveřmi, klokani lezou z kapes! 

Brno, 7. 3. 2012 - na chovatele brněnské zoo v těchto dnech vykouklo 
mládě klokana rudokrkého. Narodilo se přibližně před třemi až čtyřmi 
týdny, doteď jej však samice zcela schovávala ve vaku. Tam si pobude 
ještě několik dalších měsíců. Vidět malého klokánka je nyní otázkou štěstí 
a trpělivost, jakmile však trochu povyroste, stane se jistě atraktivním 
lákadlem návštěvníků Zoo Brno. 

 

Skupinu klokanů rudokrkých tvoří v brněnské zoologické 

zahradě dvě dospělé samice a dva samci, nově i jedno mládě. 

To se narodilo mladé samici, které chovatelé dali jméno 

Julinka. Mládě klokana rudokrkého uvidíme „hopsat“ ve 

výběhu snad již v průběhu května nebo června.  

 

 

 

KLOKAN RUDOKRKÝ 

Mládě klokana rudokrkého váží po narození necelý 1 gram a i přesto, že je 

nedokonale vyvinuté, je schopno samo vyšplhat do matčina vaku, kde se pevně 

přichytí k bradavce. Několik měsíců pak mládě tráví ve vaku a dokončuje tam 

svůj vývoj. Samice klokana rudokrkého nosí mládě ve vaku téměř nejdéle ze 

všech druhů klokanů, až 40 týdnů. I když je po narození zcela holý, později má 
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klokan rudokrký po celém těle i na ocase hustý kožíšek, proto snese i chladnější 

podnebí. Rád si pochutnává na trávě, listech, výhoncích keřů nebo pupenech, 

mimo zoo žije ve skupinách o 8-20 členech. V jeho přirozeném prostředí ho 

hledejte na jihovýchodním pobřeží Austrálie nebo v Tasmánii. Dožívá se 12 až 

15 let. 

 
MEDVÍĎATA ROSTOU A ČEKÁ JE PRVNÍ KROK 
Malým medvědům kamčatským je 6 týdnů, mají se čile k světu a krásně 
přibírají. To vše chovatelé vidí díky kameře nainstalované v porodním boxu. 
Odhadem by nyní mohla medvíďata vážit 2 až 3 kg, mohla by už mít první zub a 
teď se jen můžeme vsadit, kdy udělají první samostatný krok. Mělo by se tak 
stát v příštích dvou týdnech.  
Přesné datum, kdy uvidíme medvědí rodinku ve výběhu, ale říct neumíme. Vše 
záleží na Kamčatce, kdy se rozhodne své potomky ukázat světu. Mělo by to být 
v průběhu dubna. 
 
Výběr jmen: 
Podobně, jako u mláďat ledního medvěda, i v tomto případě mohou lidé 
navrhovat a později i vybrat jména pro medvíďata. V tuto chvíli ale zatím 
chovatelé neznají pohlaví mláďat a lidé tak mohou pouze tipovat, jaká jména by 
medvědům do budoucna slušela.  
Tipy na jména pro medvědy můžete uvádět na facebooku Zoo Brno, nebo je 
můžete zaslat na emailovou adresu: medvidata@zoobrno.cz. 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
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e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
 


