
   
St
 
ww

___
Zoo
přib
přír
Ná
rov
dlo
pro
 

če
Ex
 
 
 

D
 
 
v 
dn
tr
de
Ka
př
Ka
kr

                 
trana 1 / 1 

ww.zoobrn

_______________
o Brno, která má
bližně 300 druhů.
rody lesoparku M

árodní sítě záchra
vněž provozuje zá
ouhá desetiletí pěs
ogramů pro handic

eledi jsou 
xpozice no

Dovezeme

Chov
nichž mo
nech dopln
rpasličích 
evítiletého
ajmani, ka
říbuzní kro
ajmánci t
rokodýlů, 

                 

no.cz        

______________
á za sebou více ja
. V současné dob

Mniší hory v Brně-
nných stanic. V je

áchytné CITES-ce
stuje v dětech a m
capované děti – to

 mývalové
osálů červ

e samce 

né skupi
mentálně 
níme. K na

dovezem
o, asi 1,
ajmánci, ga
okodýlů, s 
trpasličí 
dorůstají 

                 

   zoo@zoo

_______________
ak půlstoletí exist
bě představuje ide
-Bystrci. Brněnská
ejím rámci pečuje
entrum, které přijím
mladých lidech vz
o vše dotváří činno

é. Nosáli m
vených se v

kajmánk

ny tří 
chybějí 

ašim dvěm
me ze Z
,2 metrů
aviálové a 
 nimiž tvo
patří k 

 do délky

                 

obrno.cz   

_______________
tence, nabízí náv
eální místo pro od
á zoologická zahr
e o zraněná zvířa
má zvířata zadrže
ztah a úctu k příro
ost organizace, kt

mají velmi 
v Zoo Brno

ka, aguti

živočišnýc
samci, v n
a samicím
Zoo Dvůr
ů dlouhéh
 aligátoři 
ří řád kro
nejmenším
y 1,7 met

povo
přes
osíd
 
agut
venk

                 

               

_______________
vštěvníkům na plo
dpočinek, relaxac
rada je však neje

ata z okolní přírod
ená celníky neleg
odě, životu i sobě 
terá je od roku 195

 
Nar
 
 
se v
mláď
zůst
rušit
výše 
od 
Urug
medv

dobře vyv
o nachází 

i a velblo

ch druhů
nejbližších

m kajmánků
r Králové
ho samce
jsou blízc

okodýlovití
m druhům
trů. Žijí v

odí Amazo
s Brazílii,
dlili vstupn

U vstup
tiů Azaro
kovního v

                 

               

_______________
oše 62 hektarů je
ci a poznání v hek
enom centrem od
dy, která po vyléče
gálním obchodníků

navzájem. Množs
53 nedílnou součá

rodili se 

Odhade
v naší zoo 
ďat zatím
ává s mlá

t. Nosáli č
 položenýc
Venezuely

guay. Pat
vídkovitým
vinutý nos
poblíž spr

ouda 

ů, 
h 
ů 
é 
e. 
cí 
í. 
m 
v 

onky a Orin
, Venezue
ní expozici
pu do toho
ových, kte
výběhu. K

       TISKO

           10

_______________
edinečnou příležito
ktickém prostředí 

ddechu a poznání,
ení a rekonvalesc
ům. Spolu se Stan
ství odborných i l
ástí jihomoravské 

nosáli 

em čtyři a
narodilo 2
 neznáme
ďaty v ub
ervení žij
ch smíšený
y a Kolu
tří ke s
m, další z
s, kterým 
ávní budov

noka od Pe
elu až po
 pavilonu T
oto pavilo
erá sestá
Ke dvěma

OVÁ  ZPRÁV

. 3. 2011 

_______________
ost setkat se s cc
í velkoměsta - a p
í, je také odborný
cenci vrací opět n
nicí mladých příro
laických přednáše
metropole.          

až pět nos
28. února.

e, protože
bikaci, kd
í v tropick
ých lesích

umbie po 
středně 
známější 
mohou ot

vy.  

eru, Kolum
o Guayanu
Tropické k
nu se nach
ává z vnit
a samicím

VA             

_______________
ca patnácti stovka
přesto uprostřed 
ým pracovištěm a
na místo nálezu. Z
odovědců brněnsk
ek, kulturních akcí
     

sálů červe
. Přesný p
 samice d
e ji nech
kých deštn
h jižní Am
 Argentin
velkým še
šelmou z

táčet až o

mbie a Ekvá
u. V Zoo 
království.
hází i exp
třní ubika
m, které 

                   

________ 
ami zvířat 
nádherné 

a součástí 
Zoo Brno 
ká zoo již 
í, výstav i 

ených 
počet 
dosud 
hceme 
ných i 

meriky 
nu a 

elmám 
z této 
o 45°. 

ádoru 
Brno 
 

pozice 
ace a 

tam 

  



   
St
 
ww

___
Zoo
přib
přír
Ná
rov
dlo
pro
 

ch
hl
na
Br
 
če
za
 
 
V
 
na
se
bi
st
pr
 
 
 
J
 
pr
kr
m
 
 
 
N
   
po
 
 
 

                 
trana 2 / 1 

ww.zoobrn

_______________
o Brno, která má
bližně 300 druhů.
rody lesoparku M

árodní sítě záchra
vněž provozuje zá
ouhá desetiletí pěs
ogramů pro handic

hováme, p
lodavci z č
apříklad m
razílie a Pa

Nový
ekají tři s
apojen do 

Velbloudi 
Velbl

arozené v
eznámit n
izonů a ex
tředu, pát
rocházky d

Jarní prá
V týd

rázdninový
rmením, s

možný poče

Návštěvno
   V únoru 
ouze 4223

                 

no.cz        

______________
á za sebou více ja
. V současné dob

Mniší hory v Brně-
nných stanic. V je

áchytné CITES-ce
stuje v dětech a m
capované děti – to

řibude z b
čeledi agu
morčata. Ž
araguaye. 

ý vůdce st
samice. Ná
chovu. 

 mezi ná
loudici M
v naší zoo,
na cestách
xpozicí klo
tek, sobot
delší a čas

ázdniny o
dnu od 14
ý pobyt. 
outěže a 

et je 23, a

ost v zo
2011 navš

3 osob.  

                 

   zoo@zoo

_______________
ak půlstoletí exist
bě představuje ide
-Bystrci. Brněnská
ejím rámci pečuje
entrum, které přijím
mladých lidech vz
o vše dotváří činno

britské Zo
tiovitých, 

Žijí jak v d
 
táda velblo
áš mladý sa

ávštěvník
ajdu a m
, mohou n
h mezi pa
okanů. Cho
tu a nedě
stější. 

obsazeny
4. března 
Připravili 
hry. Zoo 

a ten už je

o 
tívilo brně

                 

obrno.cz   

_______________
tence, nabízí náv
eální místo pro od
á zoologická zahr
e o zraněná zvířa
má zvířata zadrže
ztah a úctu k příro
ost organizace, kt

oo Exmoor
 která obs
deštných 

oudů dvou
amec je se

ky 
mladého v
návštěvníc
avilonem 
ovatelé je
ěli od 13 

y 
 budou d
jsme pro

 zatím ne
 naplněn. V

ěnskou zoo

                 

               

_______________
vštěvníkům na plo
dpočinek, relaxac
rada je však neje

ata z okolní přírod
ená celníky neleg
odě, životu i sobě 
terá je od roku 195

r dvouletý
sahuje více
lesích, ta

hrbých př
e samicem

velblouda 
i potkat 
exotickýc
e budou t
hodin. V p

do zoo do
o ně proh
emá možno
Volná míst

o celkem 6

 

                 

               

_______________
oše 62 hektarů je
ci a poznání v hek
enom centrem od
dy, která po vyléče
gálním obchodníků

navzájem. Množs
53 nedílnou součá

 samec. A
e než dese
k v lesích 

řicestuje 
mi v příbuz

Abdula 
a blíže s
h ptáků, 
udy vodit 
plné sezon

ocházet d
hlídky růz
ost přijmo
ta v akci J

6123 návšt

       TISKO

           10

_______________
edinečnou příležito
ktickém prostředí 

ddechu a poznání,
ení a rekonvalesc
ům. Spolu se Stan
ství odborných i l
ástí jihomoravské 

Agutiové A
et druhů. 
 řídkých č

z vyškovsk
enském vz

II., oba 
e s nimi 
expozicí 

 vždy ve 
ně budou 

ěti, které
zných čás
out větší 

Jarní prázd

těvníků, v l

OVÁ  ZPRÁV

. 3. 2011 

_______________
ost setkat se s cc
í velkoměsta - a p
í, je také odborný
cenci vrací opět n
nicí mladých příro
laických přednáše
metropole.          

Azarovi jso
K jejich p
či ve step

ké zoo, v B
ztahu a ne

é se přih
stí zoo s 
skupinu d

dniny v zoo

loňském ro

VA             

_______________
ca patnácti stovka
přesto uprostřed 
ým pracovištěm a
na místo nálezu. Z
odovědců brněnsk
ek, kulturních akcí
     

ou jihoame
příbuzným 
pích Argen

Brně už n
emůže ted

hlásily na 
 komentov
dětí, maxi
o už nejso

oce to bylo

                   

________ 
ami zvířat 
nádherné 

a součástí 
Zoo Brno 
ká zoo již 
í, výstav i 

eričtí 
patří 

ntiny, 

na něj 
y být 

jarní 
vaným 
imální 
u. 

o 

  


