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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 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.               
 

 
 
Coře po čtyřech měsících skončila doba půstu 
 

Chovatelé  začali  přikrmovat  nejslavnější  matku  ZOO  Brno  –  lední  medvědici 
Coru.  První  oběd,  který  jí  chovatelé  poslali  do  porodního  boxu  speciálním 
krmným  komínem,  se  skládal  ze  dvou  vařených  jablek,  dvou  mrkví  a  jedné 
makrely.  Cora  byla  bez  jídla  téměř  čtyři měsíce  a  na  stravu  si musí  postupně 
zvykat.  
 
„Po vařené zelenině a rybách přijde na řadu strava syrová a také porce se budou 
postupně  zvětšovat. Do  jednoho měsíce bychom  se měli dostat na  její obvyklou 
krmnou  dávku,  součástí  které  bude  už  i maso“,  říká  chovatel  Jaroslav  Jasínek. 
Základním  předpokladem  pro  úspěšný  porod  a  odchov  medvíďat  je  váha 
medvědice, měla by během březosti přibrat minimálně 200  kg. Od  jara  se musí 
začít  přikrmovat  rybím  tukem,  rybami  a  hovězím  masem  tak,  aby  si  vytvořila 
potřebné  tukové  zásoby  pro  porod  a  první měsíce  po  narození mláďat.  Zhruba 
měsíc před porodem přestává medvědice přijímat potravu a zalézá do porodního 
boxu. Tuto dobu tráví v brlohu bez kontaktu s chovateli a přijímá jen vodu. Během 
prvních  tří měsíců  po  porodu  se  medvědice  bez  stravy  opět  dostává  na  svoji 
původní váhu cca 400 kg. 
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Téměř čtyřicet dětí tráví jarní prázdniny v ZOO Brno 
 
Brněnská  ZOO  i  letos  připravila  pro  děti  ve  věku  od  7  do  11  let  atraktivní 
program na jarní prázdniny. Každý den přijde do ZOO 20 dětí, některé v zahradě 
prožijí  jeden  den,  některé  celý  týden.  Pozorování  zvířat,  zajímavé  povídání, 
promítání přírodovědných filmů, soutěže a další nevšední zážitky čekají na děti 
každý den od 8:00 do 16:00 hodin.  
 
Děti každý den navštíví jinou část zahrady. Největší atrakcí je podle dětí Beringie a 
medvědi kamčatští.  Jelizar, Kamčatka a  jejich  roční mláďata Kuba a Toby se  rádi 
předvádí  při  komentovaném  krmení.  Úžasnou  podívanou  je  také  krmení 
lachtanice Gejši nebo návštěva u výběhu polárních  lišek. Program  je samozřejmě 
přizpůsoben  aktuálnímu počasí,  které  je  v těchto dnech  velmi  chladné,  a  tak  se 
děti určitě ještě do konce týdne půjdou zahřát do Tropického království, kde na ně 
čeká nejen příjemných 25 °C, ale také kajmani, piraně a varan komodský. Ani letos 
nebude  chybět  velmi  oblíbená  návštěva  Stanice mladého  přírodovědce,  kde  si 
kluci a holky mohou ověřit, jestli se umí dobře starat o svého domácího mazlíčka. 
O  tuto  atraktivní  podobu  prázdnin  je  mezi  dětmi  stále  větší  zájem.  Více  než 
polovina  dětí  tráví  prázdniny  v ZOO  poprvé,  někteří  patří  mezi  pravidelné 
účastníky.  
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