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Návštěvníky ZOO Brno potěší nová mláďata i výstava v knihovně! 

 
Brno, 3. 8. 2011 – Zoo v Brně se může pochlubit dalšími dvěma 
zvířecími přírůstky, kterými jsou lama alpaka a jak domácí. Obě 
zvířata už můžete vidět ve výběhu! Obyvatele i návštěvníky Brna 
pak zveme i do Mahenovy knihovny, a to na výstavu: Do Beringie 
za poučením i dobrodružstvím! 
 
 
Nové přírůstky Zoo Brno 
 

lama alpaka 

 
Sameček, který zatím nemá jméno,  se narodil v pátek 29.7.2011 
a je velmi podobný svému otci Marcelovi (matka se jmenuje 
Xara).  Mládě není plaché, naopak je přítulné a ve stádě funguje 
velmi harmonicky. Zatím pije jen mateřské mléko.  
 
Lama alpaka je domestikovaná lama a pochází z And v Jižní 
Americe. Dosahuje výšky kolem jednoho metru a váží 55 – 65 
kg. Chová se především kvůli produkci velmi kvalitní vlny, ta je 



často přirovnávána kvalitou k prachovému peří. Údajně má tato 
vlna obdivuhodné tepelné i voděvzdorné vlastnosti, „v zimě 
hřeje a v létě chladí“. 
 
Brněnská zoo v současnosti chová dva samce a tři samice lamy 
alpaky, návštěvníci je mohou vidět v revíru Parohatá. 
 
jak domácí 

 
Samička jaka domácího se narodila ve středu 3. 8. 2011 v pět 
hodin ráno. Její máma Nasťa, i přesto, že je prvorodička, se o 
ni vzorně stará a otec Karel dohlíží. Nové mládě je celé černé a 
až na jeho nevlastní sestru Amálku, která na nový přírůstek 
lehce žárlí, vychází ve stádě se všemi ostatními velmi dobře.  
 
Jak domácí je velký přežvýkavý sudokopytník z čeledi 
turovitých a žije v horách Střední Asie. Pro svoji nenáročnost a 
otužilost je v horách naprosto nepostradatelným pomocníkem. 
Jeho využití je široké. Slouží jako jezdecké zvíře, jako soumar 
je schopen nést v obtížném horském terénu až 150 kg zátěže, 
používá se i v zápřahu k obdělávání polí, chová se jako zdroj 
masa, mléka, srsti i kůže.  Dospělý samec může dosáhnout výšky 
až 180 cm a váží i 700 kg.  Kráva má každým rokem jedno tele, 
které rodí bez pomoci a mládě ji hned od narození stále 
doprovází. Mláďata jaka domácího rostou pomaleji než mláďata 
jiných turů, ale jsou velmi vytrvalá.    
V Brněnské zoo jsou k dnešku, kromě novorozeného mláděte, 
k vidění tři dospělí samci, čtyři samice a také 2měsíční Amálka.   
 



 
 
Výstava – Do Beringie za poučením i dobrodružstvím! 

 
 
V Knihovně Jiřího Mahena je do 25. srpna 2011 instalována další z 
výstav Urban centra – Do Beringie za poučením i dobrodružstvím. 
Expozice s názvem Beringie byla otevřena 9. října 2010. 
Návštěvníkům brněnské zoo nabízí výpravu do volné přírody. Napříč 
areálem vede naučně-dobrodružná stezka, z níž je možné pozorovat 
přirozeně reagující zvířata. Architektonické řešení Beringie je 
vedeno snahou co nejvíce zachovat reliéf a lesnatý charakter Mniší 
hory a umocnit jej tak, aby vznikl dojem severského lesa, ve kterém 
žijí medvědi, rosomáci a další zvířata této oblasti. 
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