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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.               
 

 
 

 
Zoo Brno hlásí další přírůstky! Indiánské prasátko a kaloně! 
 
Brno, 28. 7. 2011 – mládě prasátka pekari (Pekari bělobradý – Tayassu 
pecari) má dvě kila, dva dny a od mámy se nehne na krok. Až vyroste, 
bude z něj výborný plavec! 
 

 
Pekari bělobradý má tmavé zbarvení s bílou skvrnou na krku. Obývá lesní a 
pralesní oblasti, občas vystupuje i do oblastí podhorských. Při útěku dokáže 
vyvinout rychlost až 35 km/h. Má poměrně špatný zrak, zato dobrý sluch a 
vynikající čich. Také výborně plave. 
Vyskytuje se na americkém kontinentu - od jižního Mexika až po Argentinu. 
Brněnská zoo chová stádo, ve kterém mohou návštěvníci vidět tři samce, šest 
samic, 3měsíční mládě a nyní nový nejmladší přírůstek, který skupina přijala 
velmi dobře. Novorozené prasátko můžete vidět, jak se svojí matkou běhá po 
celé expozici, v čase odpočinku spolu s celou skupinou spí na jedné hromadě. 
Pekari se živí kořínky, trávou, červy a na přilepšenou dostávají tato zvířata i 
kousky masa.  
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Dalším mládětem v Zoo Brno je kaloň plavý 
 
Mládě kaloně plavého mohou návštěvníci brněnské zoo vidět v expozici 
Tropického království. Musí mít ale štěstí. Zatím jej totiž nosí jeho matka 
na břiše. Malý kaloň teď od ní pije mléko, časem se pustí i do svého 
oblíbeného ovoce, jako jsou jablka, melouny nebo hroznové víno.  
 

Kaloni plaví patří mezi savce a spadají do řádu letouni, stejně jako netopýři. 
Kaloň plavý je býložravý druh dosahující rozpětí křídel až 75 cm. Ve volné 
přírodě ho můžeme spatřit v jihozápadní části Arabského poloostrova a v 
Africe na jih od Sahary. Může žít v koloniích až o milionu jedinců a stěhovat se 
na vzdálenost až 2000 km.  
 
Brněnská zahrada k dnešku chová kolonii kaloňů o počtu sedm jedinců – tři 
samečky, čtyři samice. 
Návštěvníkům se tímto omlouváme za lehce „ušpiněná“ skla v expozici, kterou 
kaloňové spolu s orlíciemi bornejskými a želvami nádhernými obývají. Chovatelé 
totiž do expozice nechtějí vstupovat víc, než je nutné. A to z důvodu, aby mládě 
nerušili. 
 
Fotografie zvířat jsou ke stažení na www.facebook.com/zoo.brno 
 
Více informací:  
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
E-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TISKOVÁ  ZPRÁVA                                                                                                                                
Strana 3 / 1 

    

www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                             

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 


