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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 spolu se 
Stanicí mladých přírodovědců 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.               
 

 
 

Love story u nestorů 
 
V polovině  srpna  letošního  roku  přišel  z Amsterdamu  do  Zoo  Brno  sameček 
papouška  nestor  kea  (narozen  2006),  aby  utvořil  pár  s pětiletou  samičkou 
Kejinkou,  která  je  v zahradě  od  roku  2009.  Jejich  první  sbližování  nevypadalo 
nadějně,  ale  v posledních  dnech  jsme  zaznamenali,  že  v sobě  našli  zalíbení  a 
chovatelé doufají v úspěšný odchov. 
 
Papoušky  nestor  kea  /Nestor  notabilis/  začala  Zoologická  zahrada  města  Brna 
chovat jako jedna z prvních v ČR v roce 2000. Doposud se je nepodařilo rozmnožit. 
V roce 2009 byla od soukromého chovatele ze severu Německa přivezena samička 
Kejinka.  Je  to velmi  zvídavá mladá dáma, která všechno prozkoumá a  zlikviduje, 
což  je  nestorům  vlastní.  Je  do  značné míry  fixovaná  na  lidi,  a  proto  ze  začátku 
nejevila  o  nového  samečka  velký  zájem.  Sameček  přišel  v  srpnu  letošního  roku 
z Amsterdamu a je tak trochu „nekňuba“. Při spojování chovatelé nejdříve samičku 
přesunuli do náhradních prostor a  její voliéru přetvořili  tak, aby měli oba stejné 
startovací podmínky – tedy nové prostředí. Po týdenním seznamování pouze přes 
mříže byly voliéry propojeny a v prvních  týdnech „společného života“ bylo  jejich 
chování velmi chladné. Velká radost chovatelů nastala o uplynulém víkendu, kdy 
byli  keové  spatřeni,  jak  se  k sobě  tulí.  Pokud  bude  harmonizace  páru  i  nadále 
pokračovat, můžeme se těšit na nestoří rodinku. 
Nestor  kea  patří mezi  papoušky méně  barevné  – má  vrchní maskovací  olivově 
zelené  zbarvení  a  sytě  oranžové  jsou  jen  spodky  křídel.  Co  postrádá  na  kráse 
svého  peří,  dohání  zdatně  svou  inteligencí. Nestoři  patří  k nejinteligentnějším  a 
nejvynalézavějším papouškům na světě. V minulém století byli na Novém Zélandu, 
odkud  pocházejí,  považováni  farmáři  za  škodnou,  loveni  a  hrozilo  jim  dokonce 
vyhynutí. Dnes  je najdete v mnoha evropských zoologických zahradách a v České 
republice  kromě  Brna  také  v  Plzni,  Liberci  a  Lešné.  Jsou  to  papoušci  zemní  a 
k jejich úspěšnému  rozmnožení  je  zapotřebí  vytvořit malou  jeskyni,  kam  samice 
snáší  vajíčka.  I  když  se nestor  kea po  Evropě  již  rozšířil,  stále  je  velmi  vděčným 
chovancem. 
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