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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.               
 

 
 
 
 
Nový domov našla v brněnské zoo samice vlka hřivnatého 
 
Brno, 17. 10. 2011 - do brněnské zoo dorazila samice vlka hřivnatého, 
jménem Saartje. Tříletá vlčice se narodila v zoologické zahradě 
v Rotterdamu, a právě dnes ji mohou návštěvníci Zoo Brno prvně vidět ve 
výběhu! 
 
 

Vlk hřivnatý (Crysocyon brachyurus) je 
největší psovitá šelma Jižní Ameriky a 
nejvyšší psovitá šelma vůbec. V kohoutku 
měří 70 – 90 cm a váží 20 –25 kg. Svým 
vzhledem připomíná spíše lišku s extrémně 
dlouhýma nohama. Ty mu umožňují lepší 
orientaci na pampách zarostlých vysokými 
travinami. Právě díky jeho dlouhým nohám 
mu jihoameričtí indiáni kmene Guaraní 
přezdívali „křehká šelma na chůdách“. 

Španělští přistěhovalci označovali tuto zvláštní psovitou šelmu zkomoleninou – 
lobo guará – tedy „vlkoliška“. V češtině se můžeme setkat s názvem vlk hřivnatý 
nebo také pes hřivnatý.  Ať tak či onak, jde o vzácné, téměř ohrožené zvíře. 
Chov vlků hřivnatých řídí na našem kontinentu koordinátor Evropského 
záchranného programu. 
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Vlk hřivnatý patří mezi všežravce. Nejčilejší je za soumraku a v noci, kdy loví 
divoká guinejská prasata. Živí se také králíky, hlodavci, rybami, ještěrkami, 
ptáky nebo hady. S chutí si dá i ovocné plody nebo kořínky.  
Páření těchto vlků probíhá na konci jara, 2 – 5 mláďat přichází na svět v srpnu 
až září. Mláďata dospívají v jednom roce a mohou se dožít i 16ti let.  
 
V Brněnské zoologické zahradě najdete expozici vlků hřivnatých v horní části 
zoo, mezi Ptačincem a Tropickým království. Ve společném výběhu tu kromě 
samičky „Saartje“ uvidíte i dvouletého samce „Milana“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 
 
 


