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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.               
 

 
 

LEDNÍ MEDVĚDICE CORA JE V PORODNÍM BOXU 
 
Brno, 15. 11. 2011 - Lední medvědice Cora je v porodním boxu od 
pátečního večera. Zatím je klidná, většinu času odpočívá a spí. Chovatelé 
Coru monitorují prostřednictvím kamer a speciálního zvukového systému. 
K vidění je záznam z „brlohu“ na www.zoobrno.cz. Spuštěn byl v pondělí 14. 
listopadu kolem 10.00 hodiny a do pondělní půlnoci se na něj podívalo přes 
3700 lidí.   
 
Zda lední medvědice Cora opravdu přivede na svět mláďata, to jisté není. 
Důležité ale je se na případný porod připravit. I proto jsou v brněnské zoo 
v plné pohotovosti nejen chovatelé, ale k dispozici jsou i dva inkubátory. To pro 
případ, že by lední medvědice mláďata odmítla. Právě umělý odchov je však 
natolik problematickou záležitostí, že není jisté, zda by i přes okamžitou péči 
odborníků mláďata přežila.  
Lední medvědice Cora se narodila v roce 1998, dnes má za sebou tři neúspěšné 
porody (žádné z mláďat nepřežilo 48 hod.) a jeden úspěšný (odchována dvě 
mláďata). Před třemi lety přirozeně odchovala medvíďata Billa a Toma. V tuto 
chvíli pevně věříme, že svoji šťastnou historii zopakuje. 
Co se týká termínu případného porodu, může nastat v několika příštích dnech. 
Poslední úspěšný porod u Cory proběhl 23. listopadu. Podle odborníků je každý 
následující porod o něco dříve, než předchozí. Většinou se rodí jedno až dvě 
mláďata. 
Půjde-li vše dobře a Cora porodí a své potomky přijme, ven z porodního boxu 
společně vyjdou zhruba za čtyři měsíce. První dva přitom k samici nikdo nesmí, 
třetí měsíc začne být přikrmována.  
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