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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.               
 

 
 

Kosmani z brněnské zoo mají potřetí dvojčata!  
Brno, 13. 2. 2012 – dvě mláďata kosmana zakrslého se narodila v brněnské 
zoologické zahradě. Za poslední rok a půl jsou to třetí dvojčátka této malé 
opičky, která v Zoo Brno přišla na svět. Návštěvníci mohou kosmany zakrslé 
vidět v expozici Tropického království. 
 

Brněnská zoo chová dva druhy kosmanů, a 
to kosmany zakrslé a bělovousé.   
O dvojčata, která se narodila v neděli 12. 
2. 2012, pečují nejen rodiče, ale i ostatní 
členové opičí skupiny, a to tak, že je 
střídavě nosí na svém těle. Vidět 
mláďata ale není tak úplně jednoduché. 
Dospělý kosman váží v průměru 120 

gramů, novorozené mládě pouhých 15 gramů. Při troše trpělivosti se Vám to ale 
podaří.  
Po narození mláďata kosmanů pijí mateřské mléko, později se živí speciální kaší, 
ovocem, zeleninou, moučnými červy a sarančaty. Lahůdkou, na které si tato 
zvířata pochutnají nejvíc, jsou banány a hrozny. 
 
Kosman zakrslý, kterým pochází z Amazonie, váží 100–150 g a měří asi 30 cm, z 
toho skoro 20 cm připadá na ocas. Jde o nejmenší žijící druh opice na světě a je 
vyhledávaným cílem návštěvníků zoologických zahrad nejen pro svou velikost, ale 
také pro svoji roztomilou podobu. V přírodě tato zvířata žijí v tropických 
pralesích, kde „rodince“ kosmanů stačí na celý život jeden strom.   
V přírodě se kosmani dožívají zhruba osmi až devíti let, v lidské péči i patnácti. 
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Podívejte se na video z porodního boxu kamčatské medvědice, 

které jasně ukazuje dvě mláďata! 

Už dva týdny jsou na světě mláďata medvěda kamčatského z brněnské zoo. 

Chovatelé je 24 hodin denně sledují pomocí speciální kamery a zvukového 

systému zavedeného přímo do porodního boxu. Záznam z dnešního rána tak 

jasně potvrdil to, co chovatelé od počátku tvrdili, mláďata jsou dvě a daří se 

jim dobře. Všichni mohou kdykoliv nahlédnout do porodního boxu 

prostřednictvím online přenosu na www.zoobrno.cz. 

 
Aktuální zprávy o medvíďatech, fotky i videa najdete i na facebookové stránce 
Zoo Brno https://www.facebook.com/zoo.brno 
 
 
 
 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 
 
 
 
 


