
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TISKOVÁ  ZPRÁVA                                                                                                                                    
Strana 1 / 1 

    

www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                            11. 4. 2012 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům 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, ale také poznání a vzdělávání. 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.               
 

 

BRNĚNSKÁ ZOO SE ROZROSTLA O DALŠÍ OBYVATELE!  

Brno, 11. 4. 2012 – vzácným přírůstkem zoologické zahrady v Brně se 

v těchto dnech stala dvě mláďata orla východního (Haliaeetus pelagicus), 

který je známý i jako orel kamčatský nebo bělokřídlý. Celková populace 

orlů východních se odhaduje na 5 000 jedinců. Počty orlů ve volné přírodě 

však z důvodu ničení životního prostředí neustále klesají. 

 

Orel východní neboli kamčatský patří k 
největším druhům orlů na světě. Samice 
váží až 9 kg a jsou obvykle větší než 
samci, kteří váží jen asi 6 kg. 
Tento druh orla si své hnízdo staví vysoko 
na stromě nebo na skále. Samice klade 
vejce v období od března do května a sedí 
na nich zhruba 40 dnů. Mláďata jsou po 
vylíhnutí popelavě šedá s bílou spodinou 

těla. Pohlavně dospělá jsou ve věku 4-5 let. 
Orel východní se živí převážně rybami, nepohrdne však ani menším savcem, 
vodním ptákem nebo mršinou. Hnízdní na Kamčatském poloostrově, odtud také 
druhý název – orel kamčatský.  
 
Brněnské zoo se poprvé podařilo odchovat orla východního v loňském roce, šlo o 
jedno mládě, které na podzim 2011 převzala zoologická zahrada v Tallinu. 
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PRVNÍ LETOŠNÍ ZEBRY V ZOO BRNO JSOU NA SVĚTĚ! 
 
První letošní zebra se narodila v pátek 5. 4. 2012 ve stáji na safari, kde 
brněnská zoo chová zebry Chapmanovy. Je to kobylka a má se čile k světu. 
Jméno zatím nemá. Rodiči jsou zebry Ajka (12let z Košic) a Ben (23let z Bojnic).  
Do stáda bude mládě vpuštěno až za pár dní, nyní tráví většinu času ve stáji se 
svou mámou a s ostatními členy stáda se seznamuje přes plot.   
V tuto chvíli brněnská zoo chová 6 zeber Chapmanových, tři samce a tři samice, 
mládě je tedy sedmý člen. 
 

Tím nejčerstvějším přírůstkem Zoo Brno se dnes ráno 11. 4. 2012 
stalo hříbě zebry Grévyho. Je to sameček a návštěvníci ho ještě 
pár dnů neuvidí. Zatím je pouze se svojí maminkou. V příštích 
dnes se uvidí, jak je zvíře silné a kdy se bude moci seznámit se 
stádem.  
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