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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.               
 

 
 
 
Přijely velmi vzácné ještěrky „voodoo“! 
 
Dalším plánovaným přírůstkem Zoo Brno jsou od 19. 5. 2011 vzácné 
ještěrky dvojjazyčníci haitští. Skupinka pěti ohrožených slepýšovitých plazů 
(dva samci a tři samice) dopoledne přijela do naší zoo z pražského letiště. 
V expozičním teráriu v pavilonu Tropické království návštěvníci uvidí zatím 
jen jednu samici, zbylé dva páry jsou umístěny v zázemí, kde se, jak 
doufáme, budou rozmnožovat. V Evropě jsou dvojjazyčníci haitští k vidění 
pouze v zoologické zahradě v Jersey ve Velké Británii a nyní i v Zoo Brno. 
 
Dvojjazyčník haitský – latinsky Diploglossus warenni nebo Celestus w. 
(eventuelně carraui). 
Dvojjazyčníci jsou kriticky ohroženým druhem plaza, který obývá prostorově 
omezenou lokalitu na severu Haiti a Dominikánské republiky. Známá oblast 
Puerto Plata. Jediná lokalita výskytu má asi 100 km čtverečních. Obývá nížinné 
listnaté lesy a intenzivně hrabe.  Tyto ještěrky jsou dlouhověké, pohlavní 
dospělosti dosahují asi ve 3-7 letech.  
Velikost populace tohoto zvířete je v současné době odhadována pouze na 
několik desítek jedinců. Ve své domovině je tento plaz pronásledován člověkem, 
věří se totiž v jeho jedovatost! Možná i díky tomu tato ještěrka byla a patrně 
stále ještě je součástí kultu voodoo. 
 
 
 
 


