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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.               
 

 
 

Komodský drak si v Brně pomalu zvyká 
 
Varan komodský, který obývá terárium Tropického království brněnské ZOO od 
prosince  loňského roku, se seznamuje s novým prostředím a zvyká si na svého 
chovatele. Tento proces může trvat i několik měsíců. 
 
Většinu dne mladý varan  tráví ve větvích a snaží  se skrývat v  různých skulinách. 
Jeho jídelníček se skládá ze 2‐3 potkanů týdně, na kterých si samec pochutnává až 
v  době,  kdy má  úplné  soukromí  a  klid,  tedy  v  noci. Vzhledem  k  tomu,  že  chov 
těchto  ještěrů  je  velmi  náročný,  jsou  chovatelé  v  kontaktu  s  kurátorem  chovu 
plazů Petrem Velenským z pražské ZOO, odkud samec varana pochází. „Doufám, 
že  si  na  nové  prostředí  zvykne  a  začne mi  důvěřovat  natolik,  aby  chov  mohl 
probíhat  více  kontaktně“,  říká  chovatel  Milan  Balcar.  Varani  jsou  podobně 
inteligentní  jak  šelmy,  rozlišují  různé  osoby  ve  svém  okolí  a  vytvářejí  si  k nim 
individuální vazby.  

Varan  komodský,  latinsky  /varanus 
komodoensis/,  anglicky  "Komodo 
Dragon"  (komodský  drak),  malajsky 
"buaja darat  "  (pozemní krokodýl)  je 
největším  ještěrem  na  světě.  Varan 
skvrnitý  a  varan  Salvadoriův  sice 
mohou být delší než varan komodský, 
ale  zdaleka  nedosahují  mohutnosti  
varana  komodského,  jehož  samci 
mohou  celkovou  délkou  přesáhnout 

3 m a dosahují hmotnosti více než 100 kg. Samice jsou o třetinu menší než samci. 
Mláďata  jsou  zcela  odlišná  od  dospělých,  jsou  štíhlá  a  pestře  zbarvená.  Vedou 
stromový  způsob  života,  kterým unikají nežádoucí pozornosti  ze  strany  rodičů a 
dalších dospělých varanů. Varani komodští totiž o mláďata nepečují, ale loví je!  


