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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.               
 

 
 

Gejša po dvaceti letech opustila Zoo Brno  
 
V úterý  17.  prosince  se  zoologická  zahrada  rozloučila  se  svou nejdéle  žijící 
obyvatelkou – lachtaní babičkou Gejšou. Ta odjela na zasloužený důchod do Zoo 
v Lipsku, kde ji čeká skupina šesti lachtanů jihoafrických a velký bazén. Její výběh 
budou od pátku obývat tři lachtani medvědí z Rostova na Donu. 

 
Roční Gejša přišla do zahrady v roce 1993 z volné přírody v Namíbii. Za dvacet let 
s ní sdílelo výběh několik  lachtanů  jihoafrických, Gejša všechny přežila a od roku 
2011  zůstala  sama.  Proto  jsme  pro  ni  hledali  vhodné  místo,  kde  by  byla  ve 
společnosti svého druhu. Zájem projevila Zoologická zahrada v Lipsku, kam jsme ji 
v úterý převezli.  „Gejša přišla do  zahrady  ve  stejném  roce  jako  já  a  loučení  s ní 
nebylo  lehké. Určitě se budeme zajímat o to, jak se jí daří a kolika  let se dožije.“, 
říká chovatel  Jaroslav  Jasínek. Lachtani v zahradách se dožívají dvaceti  let, Gejša 
má  21.  První  informace  o  příjezdu  jsou  pozitivní,  Gejša  v pořádku  dorazila  do 
nového domova a kromě chovatelů ji přivítali i místní novináři. Prvních několik dnů 
stráví v karanténním výběhu, aby ji mohli chovatelé lépe sledovat. Po aklimatizaci 
bude sdílet výběh s několika dalšími staršími lachtany. 
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Výměnou za Kometu získala zoo vzácné lachtany medvědí  
 
Dnes v nočních hodinách dorazil do Brna transport z Rostova na Donu 
se třemi lachtany medvědími, které zahrada získala výměnou za jedno 
lední  medvídě.  Roční  lední  medvědice  Kometa,  o  kterou  projevila 
zájem  například  i  zoologická  zahrada  v Číně,  poputuje  do  Ruska  na 
konci zimy. 
 
Z Ruska  byli  lachtani  přepraveni  letecky  do  Prahy,  autem  do  Brna  a  v 9:30  za 
přítomnosti novinářů vypuštěni do výběhu. Přepravní bedna se čtyřletým samcem 
lachtana váží více než 200 kg, proto byl přesun proveden za pomoci  jeřábu. Obě 
samice mají také čtyři roky. Věříme, že se stanou miláčky návštěvníků a že se jim 
v Brně  bude  dařit  dobře.  V  současnosti  jsme  jedinou  zoo  v  ČR,  kde  se  lachtani 
medvědí chovají a ve světě  jsou k vidění  jen asi v šesti zahradách. Ze Zoo Rostov 
pocházejí i kamčatští medvědi Kamčatka a Jelizar. 
Lachtan  medvědí  (Callorhinus  ursinus)  je  jediný  druh  monotypického  rodu 
(Callorhinus),  ploutvonožce  z  čeledě  lachtanovitých.  Tito  savci  se  vyskytují 
výhradně na severní polokouli a většinu svého života tráví ve studených vodách na 
severu  Tichého  oceánu.  Během  roku  se  pravidelně  pohybují  od  Kalifornského 
poloostrova na západním pobřeží Severní Ameriky a od jižních břehů Japonska na 
východním  pobřeží  Asie  až  po  Beringovo  moře  na  severu.  Samci  mají  srst 
načervenalou až černou, měří asi 2 metry a váží až 270 kg. Samice  jsou světlejší, 
stříbřitě šedé nebo hnědé s bělavou skvrnou na hrudi, dosahují délky okolo 1,5 m 
a  váží  kolem  50  kg.  Charakteristickým  rysem  jsou  mohutné  fousy  u  krátkého 
čenichu,  velké  nápadné  oči  a  na  hlavě  zřetelné  ušní  boltce,  které  při  potápění 
zakrývají vstup do zvukovodů. 
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Nový samec vlka hřivnatého  
 
Od minulého  týdne má  zoo  opět  úplný  pár  vlka  hřivnatého.  K pětileté  samici 
přibyl  ve  výběhu  roční  samec  z estonského  Tallinu.  Jmenuje  se  Karlos  a 
chovatelé doufají v rozmnožení chovu. 

 
Vlk hřivnatý je největší psovitá šelma Jižní Ameriky a nejvyšší psovitá šelma vůbec. 
Jeho dlouhé nohy mu umožňují  lepší orientaci na pampách  zarostlých  vysokými 
travinami. Žije v pampách a bažinatých oblastech střední Brazílie a Argentiny a loví 
hlodavce,  ptáky,  plazy  a  rád  se  přiživuje  i  ovocem.  Návštěvníci  naší  zoologické 
zahrady nyní mají možnost porovnat  vlka  žijícího  v tropických oblastech  s vlkem 
arktickým  a  ověřit  si  evoluční  biologická  pravidla  /Bergmanovo  a  Allenovo 
pravidlo/. Tato pravidla popisují, že teplokrevní živočichové v chladných oblastech 
dosahují  větších  rozměrů a mají  kratší  končetiny  (a  výstupky obecně) než  jejich 
příbuzní v oblastech s teplým podnebím. Ve studených oblastech se  totiž vyplatí 
mít malý poměr povrchu k objemu, aby nedocházelo ke ztrátám tepla. 
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Na Vánoce a na Nový rok do zoo  
 
Tradiční  oblíbená  komentovaná  krmení  jsou  připravena  pro  návštěvníky  i 
v nejsvátečnějších dnech roku – na Štědrý den a na Nový rok. Setkání se zvířaty a 
chovateli budou probíhat po oba dva dny u několika výběhů a Štědrodopolední 
krmení bude navíc v dárkovém balení. 

 
Komentované krmení 24. 12. 2013 – otevřeno 9:00 – 14:00 /posl.vstup 13:00/ 
tygři sumaterští            9:30‐9:45    
lední medvědi            10:15‐10:30  
sobi/losi             10:45‐11:00  
velbloudi             11:30‐11:45 
Nestor kea             12:00‐12:15  
bizoni              12:30‐12:45  
dětská zoo            9:30 – 13:00 
jízda na ponících /za příznivého počasí/ a krmení domácích zvířátek 
 
Komentované krmení 1. 1. 2014 – otevřeno 9:00 – 16:00 /posl.vstup 15:00/ 
 
tygři sumaterští            9:30‐9:45    
lední medvědi            10:15‐10:30  
sobi/losi             10:45‐11:00  
velbloudi             11:30‐11:45 
Nestor kea             12:00‐12:15  
bizoni              12:30‐12:45  
dětská zoo            9:30 – 13:00 
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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