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Příhovor
Chybějící kontakt
s přírodou lze znovu
navázat i v zoo
Narodila jsem se na venkově,
a možná právě proto mi příroda
není cizí. Tam u nás bylo docela
snadné zajít si do lesa a načerpat
tam sílu, která dřímá ve stromech.
Vždy jsem ráda pozorovala, jak se
příroda v každém ročním období
mění, na podzim hraje všemi
barvami, na jaře všechno pučí,
když začíná nový život…
Nyní žiji se svou rodinou v městské části
Brno-Slatina, kde s oblibou chodím na procházky,
zejména s naší šestiletou dcerou. Na Přemyslově
náměstí se potkáváme s kamarádkami, můžeme
také zajít do národní přírodní památky Stránská
skála či do parku Terénky, v nedávné době pěkně
upraveného.
Pozoruji, jak se lidská společnost stálé
rychleji a rychleji vzdaluje od přírody, už jí
vůbec nenaslouchá, ani jí nerozumí. Utíká za
všemocnými plechovými stroji bez citu, a neohlíží
se. Všechny ty elektronické hračky nám ale
nenahradí spřízněnou duši, kterou neustále
hledáme. Zejména ve městech chybí hlavně
dětem kontakt s přírodou, pohled na zajíce
běžícího přes pole nebo na káně, které se chystá
z výšky zaútočit na kořist.
Udělejme si malou anketu mezi blízkými:
položme jim otázku, kdy a kde naposledy viděli
nějaké zvíře? Velmi se obávám vyhýbavých
odpovědí a zdá se mi, že nejen kvůli nim stále
vzrůstá potřeba navštěvovat zoo.
Zoologickou zahradu vnímám jako
prostředníka mezi člověkem a přírodou,

Naděžda Křemečková s dcerou

přinášejícího zážitky, jež bychom jinak velmi těžko
prožili někde jinde. Vždy, když se v zoologické
zahradě octnu, spadne ze mě stres, odreaguji se
a na život se dívám docela jiným pohledem, než
když hodiny neodlepím zrak od čísel či monitoru.
Veřejnosti velmi dobře známá brněnská
zoo je výjimečná umístěním na zalesněných
svazích Mniší hory. Při návštěvě expozicí nikdy
nezapomeneme zajít do Dětské zoo, se selským
dvorkem a dříve běžnými domácími zvířaty,
nevynecháme vyhlídku do výběhu Safari, kde
se dceři nejvíce líbí žirafy. Já osobně mám ráda
medvědy, jak lední, tak ty hnědé, kteří mají nový
krásný výběh u kamčatských chalup v Beringii.
A přiznám se, že při tom našem putování světem
zvířátek vždy rádi využijeme dětmi oblíbený
vláček.
Vím, že v dnešní době již není možné opustit
životní styl technického věku a vrátit se k přírodě.

Bylo by ale příjemné třeba na hodinu, den či
týden vyvolat zpět dobu, kdy lesy byly plné zvířat,
louky krásně zelené, o smogu nikdo neměl ani
potuchy, a v souladu s přírodou jen tak prožívat
a vychutnávat úplně jiný životní pocit.
Toto přání je zřejmě nesplnitelné, ale stále
ještě si můžeme dovolit navštívit místa s dosud
málo dotčenou přírodou či třeba právě brněnskou
zoo, kde lze vidět nespočet zvířat z celého světa
na jednom místě. Já s rodinou nebo kamarádkami
tuto příležitost určitě využiji. A vy?

Naděžda Křemečková,
předsedkyně Finančního výboru
Zastupitelstva města Brna

Naděžda Křemečková
se narodila v roce 1974 v Hustopečích a od roku 1993 žije v Brně. Původní profesí je účetní, je jí blízké logické
myšlení, vykazuje pragmatický postoj ke světu. Její zájem o veřejné dění vyústil v roce 1998 zvolením do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina, jehož členkou je bez přestávky až do současnosti. V roce 2006 byla zvolena
také do Zastupitelstva města Brna a od roku 2010 je předsedkyní jeho Finančního výboru. Volný čas nejraději tráví
s rodinou, studuje, a když se najde další vhodná volná chvíle, ráda hraje bowling, sportuje, čte a chodí do kina.
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Upozornění

Střikouni lapaví

Lukostřelci rybí říše
Skupinu patnácti mláďat střikounů lapavých (Toxotes
jaculatrix), v Zoo Brno již dlouho nechovaných ryb, jsme
v dubnu 2011 vpustili do jednoho ze čtyř dvěstělitových
akvárií stojících v návštěvnické chodbě pavilonu exotických
ptáků. Ryby pocházejí z pěstírny v jihovýchodní Asii, která je
domovem střikounů. Ti se do Evropy dostávají také po odchytu v přírodě, evropské odchovy v zajetí nejsou zatím časté.
Stejně jako šest dalších druhů z čeledi střikounovitých
(Toxotidae) i střikouni lapaví ovládají neobvyklý způsob
získávání potravy. Tenkým proudem vody vystříknutým
z tlamy, zvláštním způsobem k tomu utvářené, dokážou
sestřelit hmyz sedící či lezoucí po vegetaci, která roste
nad vodou. Horní patro jejich tlamy je vybaveno úzkou
drážkou, k níž střikouni přitlačí nezvykle dlouhý masitý
jazyk a vytvoří tak obdobu indiánské foukačky. Voda se
tudy prožene po silném stisknutí skřelí. Zasažená kořist
padá na hladinu, kde ji dravé ryby uchvátí. Při stříkání
mají tlamu u hladiny nebo i nad ní, aby zkrátily vzdálenost
k cíli, a tělo natočené šikmo k hladině; jejich střelba je
pak přesná. Při míření se také uplatňují velké oči, které
umožňují dobrý výhled vpřed. Střikouni, jejichž latinský
název překládáme jako lučištníci či lukostřelci, dorůstají
do délky třiceti centimetrů a svou oběť zasáhnou až na
vzdálenost tří metrů, u mláďat je dostřel kratší (mláďata
se učí stříkat, už když měří pouhé dva až tři centimetry).
Stříkání však není výlučný způsob jejich lovu. Kořisti se
střikouni stejně dobře zmocní i chycením do tlamy při výsko-
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ku nad hladinu, nebo ji jednoduše sbírají z hladiny. I když
hmyz tvoří hlavní složku jejich potravy, jsou to všežravci.
Střikouni lapaví mohou žít ve vodě sladké, brakické
i mořské. Vyskytují se v jižní Indii, na Filipínách, v Indonésii,
na Nové Guinei, v severní Austrálii a Oceánii. Zdržují se
tam v menších skupinách, v brakických vodách omývajících
pobřeží s porosty mangrove, i v ústích řek. Jsou teplomilní,
ideální je pro ně teplota nad 28 °C. Rozmnožují se v mělké
mořské vodě korálových útesů, z jiker plujících volně pod
hladinou se potěr vykulí po 12 hodinách. Mláďata mají
na těle zářivou žlutou skvrnu, která jim zřejmě umožňuje
držet se spolu. Později skvrna mizí.

…a vzápětí jej zasahuje proudem vody

Čtyři akvária v přibližně čtyřicet metrů dlouhé a čtyři
metry široké chodbě v pavilonu exotických ptáků brzy
změní podobu. Celou jednu stranu chodby proměníme
v akvarijní stěnu s nádržemi různé velikosti, osazenými
rybami ze Stálé akvarijní výstavy (a samozřejmě také rybami, jež se nyní nacházejí ve čtyřech zmíněných akváriích).
Nezměněná protilehlá strana chodby bude nadále sloužit
jako vhled do ubikací papoušků. V pavilonu ptáků budou
žít sladkovodní ryby. Pro mořské živočichy z výstavy na
Radnické připravujeme čtyři nádrže zabudované do stěny
atria pavilonu Tropické království.
Místnosti Stálé akvarijní výstavy na Radnické ulici
zoologická zahrada do konce září 2011 vyklidila, předala je
městu a nádrže přestěhovala do areálu zoo. Komplex budov
Staré radnice, kde se nacházela i akvarijní výstava, prochází
náročnou rekonstrukcí a většina radničních místností je
pro veřejnost uzavřena. Rekonstrukce historicky cenných
prostor potrvá asi dva roky. Zda se výstava na Radnickou
ulici vrátí, není zatím jisté.

Eduard Stuchlík

Střikoun číhá na cvrčka, který sedí na kusu
dřeva nad hladinou…

Foto Petra Menclová

Představení

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Jizerské hory,
vyhlášená v roce 1968, zaujímá plochu 368 km2.
V nejsevernější CHKO České republiky najdeme rozmanité krajinné typy – od strmých svahů, divokých
roklí a skalních výchozů na severu, přes náhorní
plošinu s rozsáhlými rašeliništi v centrální části, až po
povlovné svahy s horskými obcemi na jihu. Vrcholkům
vévodí hora Smrk (1124 m n. m.), mezi nejníže
položená místa patří údolí řeky Smědé nedaleko
města Frýdlantu, ležícího ve výšce 325 m n. m.
Jizerské hory patří v České republice k nejvýznamnějším oblastem výskytu tetřívka obecného
(Tetrao tetrix) a sýce rousného (Aegolius funereus).
Pro oba druhy tu byla vyhlášena ptačí oblast, zabírající třetinu rozlohy CHKO. Zahrnuje mimo jiné
severní svahy hor, kde se zachoval v Čechách největší
komplex přírodě blízkých lesů s převahou buku. Ty
jsou domovem řady vzácných a ohrožených ptáků.
Jedním z nich je právě sýc rousný, hnízdící v dutinách
kmenů starých stromů, které opustil datel černý
(Dryocopus martius). V menších dutinách po tomto
datlovi vzácně zahnízdí kulíšek nejmenší (Glaucidium
passerinum), drobná sovička ozývající se zvláště při
soumraku nezaměnitelným monotónním pískáním.
Hlavní potravu sýců i kulíšků tvoří drobní hlodavci,
které zdatní predátoři dokážou ulovit i v nepřehledných zarostlých terénech. Významně se tak podílejí
na biologické ochraně lesa. Na starých bucích si
staví hnízdo plachý a ostražitý čáp černý (Ciconia
nigra). Ten, na rozdíl od svého známějšího kolegy
čápa bílého (Ciconia ciconia), vyhledává spíše odlehlá
a nejméně navštěvovaná zákoutí. Dravce zastupují

Pohled z Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny směrem na město Raspenavu, v popředí údolí Sloupského potoka
zejména káně lesní (Buteo buteo) a jestřáb lesní
(Accipiter gentilis), vzácně zde hnízdí i včelojed
lesní (Pernis apivorus). Jak napovídá jeho jméno,
potravou jsou mu včely, vosy a další blanokřídlý
hmyz. V posledních letech se do skalních masivů
vrací sokol stěhovavý (Falco peregrinus), výborný
lovec, jehož nejsilnější zbraní je střemhlavý let. Ze
vzácných ptačích druhů obývajících horské bučiny
nesmíme zapomenout na drobného lejska malého
(Ficedula parva).
Nedílnou součástí Ptačí oblasti Jizerské hory je
také náhorní plošina s rozsáhlými rašeliništi, kde najdeme mnoho glaciálních reliktů, tj. pozůstatků doby
ledové. Mezi ně patří například motýl klínovníček suchopýrový (Glyphipterix haworthana) či vážka lesklice
horská (Somatochlora alpestris). Na štěrkopískových
náplavech žije vzácný pavouk slíďák břehový (Arctosa
cinerea), vyskytující se v Čechách pouze na několika
lokalitách. Rašeliniště a vrchoviště skýtají útočiště
i již zmiňovanému tetřívku obecnému. „Bublání“
kohoutků v období toku a jejich úchvatné souboje
v mlze zalité vycházejícím sluncem k Jizerským horám
neodmyslitelně patří.
Do vodních toků se vedle drobné střevle potoční
(Phoxinus phoxinus) vrací také rak říční (Astacus
astacus) a mihule potoční (Lampetra planeri). Když
budeme pozorní, můžeme si na březích potoků,
říček a řek všimnout stop hravé vydry říční (Lutra
lutra). Z obojživelníků jmenujme mloka skvrnitého

Foto Petra Menclová

V Jizerských horách
našli útočiště i sýc rousný
a tetřívek obecný

Foto Petra Menclová

Sýc rousný

Tetřívek obecný
(Salamandra salamandra), který navzdory svému nápadnému zbarvení žije poměrně skrytým způsobem
života. Jedná se sice o druh s převážně noční aktivitou,
ale se štěstím jej můžeme po dešti spatřit i ve dne.
Na území CHKO se nacházejí tři národní přírodní rezervace, třináct přírodních rezervací a deset
přírodních památek. I když lesům náhorní plošiny
v nedávné minulosti uškodily průmyslové imise ze
Žitavské pánve, zůstaly v Jizerských horách zachovány
mnohé mimořádně hodnotné biotopy s přirozenou
druhovou skladbou.
Ing. Petra Menclová,
zoolog Správy CHKO Jizerské hory
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Kotě jaguarundi

Samice jaguarundi s mládětem

Mládě jaguarundi,
další úspěch
v chovu malých koček
Malé kočkovité šelmy jaguarundi (Puma
yagouaroundi) chová Zoo Brno od roku 2009. První
úspěšný odchov tohoto druhu v historii zahrady
představuje mládě narozené 12. září 2011.
Jaguarundi pocházejí z amerického
kontinentu. Obývají tam rozsáhlé oblasti od
Argentiny po jih severoamerického státu Texas,
kde už ale patrně vymizely (avšak žijí na Floridě,
kam byly zavlečeny). Jejich biotopem jsou převážně
nížinné lesy a křoviny, přičemž se jaguarundi často
pohybují v blízkosti vody. Loví různé hlodavce, malé
ptáky, plazy, ryby a hmyz, někdy si pochutnají i na
ovoci. Jsou trochu větší než kočky domácí (váží
až 9 kg), jejich blízkými příbuznými jsou pumy.
Jaguarundi mají krátké nohy, protáhlé svalnaté
tělo, dlouhý silný ocas a krátké zakulacené uši,
což je vzhledově trochu přibližuje k vydrám
či lasicím (angličtina používá pro jaguarundi
alternativní názvy Otter cat či Weasel cat). Srst
mají jednobarevnou, v různých odstínech šedé (až
po černou), nebo červenohnědé (od zlatově žluté
po kaštanově hnědou).
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První jedinci tohoto druhu se v naší zoo
objevili v listopadu 2009, kdy jsme z polské Zoo
Opole dovezli dvě šedě zbarvené samice z jednoho
vrhu, narozené v Opoli začátkem téhož roku. Ještě
před jejich příchodem jsme v budově terárií upravili
nejprostornější expozici. Rozdělili jsme ji na dvě stejně
velké části, v jedné i nadále pokračuje společný chov
leguánů kubánských a želv paprsčitých, v druhé našly
nový domov samice jaguarundi. Jednu z nich jsme
v červnu 2010 vyměnili za samce ze Zoo Ostrava.
Výrazná světle hnědá barva srsti s rezavým nádechem

Kotě jaguarundi

zřejmě předurčila jeho jméno – Fox. V ostravské
zoo během několika let postupně vystřídal soužití
s různými samicemi, aniž by zanechal potomka. Na
jeho plánované spojení s naší samicí jsme tedy hleděli
s jistou dávkou nedůvěry.
Nový partner od začátku vzbuzoval značný
respekt. Samici ovládl strach, většinu denního času
trávila co nejdále od Foxe, ukryta vysoko u stropu
ve větvích, jimiž je expozice vybavena. Jednoho
rána na začátku července, zřejmě po nočním útoku
samce, zůstala ležet na podlaze expozice zcela
vyčerpaná, její pohyby byly nekoordinované. Ihned
jsme ji dopravili na ošetřovnu, kde veterinář kočku
uspal a zevrubně vyšetřil. Naštěstí se žádné vážnější
poranění nepotvrdilo. Přesto samice zůstala v zázemí,
v jiné části zoo, oddělená od samce. Vrátila se k němu
zhruba po měsíci, ale ještě předtím jsme do expozice
umístili další prostornou dřevěnou boudu. V jedné

Obrázky ze Zoo Brno

Samec jaguarundi

už bydlel samec, v druhé se usídlila samice. Celý
měsíc trvalo, než se odvážila během dne opustit nový
bezpečný úkryt. Respekt před zkušeným kocourem ji
opouštěl jen zvolna, ale od poloviny září 2010 se už
soužití páru ustálilo. Oba od té doby trávili celé dny
vedle sebe, jakoby předchozích neshod nikdy nebylo.
Harmonické soužití páru vyvrcholilo 22. února 2011,
kdy jsme poprvé pozorovali krátké páření. Během
několika následujících dnů kočka vyhledávala
přítomnost kocoura, olizovala ho po celém těle
a nabízela se mu. Mláďat jsme se bohužel z tohoto
páření nedočkali.
Očekávaná velká a radostná událost v chovu
jaguarundi nastala 12. září 2011, kdy jsme při
kontrole vnitřku boudy spatřili životaschopné
mládě, ležící vedle samice. Během následujícího
týdne zůstávala kočka s kotětem v boudě, odkud
přes den vůbec nevycházela a kam jsme jí podávali
i potravu. Kocour se pohyboval často v těsné blízkosti,
a pokud nakoukl do boudy, ostražitá matka jej
okamžitě odehnala. Protože se však jeho zvědavost
stupňovala a samice byla stále nervóznější, sedmý
den po narození mláděte jsme kocoura odchytili
a přemístili do ubikace v jiné části zoo. Kočka se
pak podstatně zklidnila. Mládě poprvé opustilo rodnou
boudu 6. října, čtyřiadvacátý den po narození. První
krůčky v neznámém světě trvaly jen několik sekund,
neboť matka rázně zakročila: uchopila kotě do čelistí
a odnesla je zpět do bezpečí boudy. Ale už od 12. října
mohlo mládě pod dohledem matky prozkoumávat

Samice jaguarundi
expozici pravidelně. Od poloviny října začala samice
nosit předkládanou potravu do boudy, kde kotě učila,
jak si má poradit s myší nebo menším potkanem.
Poslední říjnový den jsme ve spolupráci s veterinářem
mládě vakcinovali a odčervili jeho zažívací trakt,
přitom jsme je také označili identifikačním čipem.
Zároveň jsme určili jeho pohlaví – máme malou
samičku.
V současné době chovají jaguarundi čtyři české
zoologické zahrady. Kromě Zoo Brno jsou to Zoo Děčín,
Zoo Ostrava a Zoo Praha (v posledně jmenované se
také mohou pochlubit narozenými mláďaty). Evropská
populace je nepočetná, skládá se ze čtyřiadvaceti
samců, třiceti samic a jedenácti mláďat. Jaguarundi
chová v Evropě pouze šestnáct zahrad a odchovy se
daří jen v Zoo Dortmund (Německo), Zoo Krakov
(Polsko), Zoo Novosibirsk (Rusko) a Zoo Sandwich
(Velká Británie).
Brněnský chov malých kočkovitých šelem
v posledních letech probíhá v budově terárií, která na
jižním vrcholu Mniší hory těsně sousedí s pavilonem
Tropické království. Vedle koček pouštních a jaguarundi
mají chovatelé v těchto objektech na starosti i další
savce – tři druhy drápkatých opiček a jihoamerické
hlodavce aguti – a dále pak samozřejmě více druhů
plazů, obojživelníků a ryb. Chov koček pouštních se již
delší dobu utěšeně rozvíjí, v Brně narozená mláďata
obohatila stavy tohoto druhu v několika zoologických

Samec jaguarundi
zahradách jak v České republice, tak jinde v Evropě,
např. v Polsku, Estonsku a Francii.
Zoo Brno na tento úspěch nyní navazuje
rozmnožením jaguarundi, malých kočkovitých šelem
zvláštního půvabu…
Michal Balcar,
revírník na pracovištích Terárium, Ptačinec a Jižní Amerika
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Zamyšlení
I když jsme už dříve skupinu u nás narozených
vlků arktických odsunuli do jiných zahrad, během
letošní hlavní návštěvní sezony se jich ve výběhu pohyboval neobvykle vysoký počet. Vlci si již od začátku
oblíbili pahorek v horní části výběhu, který jsme jim
tam zřídili, aby měli dobrý rozhled po svém areálu.
Na tomto místě je také lze pozorovat ze vzdálenosti
pouhých několika metrů. V indiánském srubu, jehož
prosklená stěna je orientována směrem do vlčího
výběhu, bylo možné přiblížit se ještě víc. Zvědavé
šelmy chodily až ke sklu, takže je lidé mohli přes
průhlednou přepážku symbolicky pohladit. Zešeřelá
místnost bývá plná návštěvníků, když za skleněnou
stěnou září jako na velké obrazovce bílí vlci.
Návštěvníci mohli obdivovat až čtyřiadvacet jedinců různého stáří. Osmiletý samec Atila, narozený
v maďarské Zoo Sóstó, a dvě stejně staré samice Alex
a Claire, původem z francouzské Zoo Amnéville, tvoří
Pohled do vlčího výběhu ze srubu indiánů kmene Haida Gwaii
zakládající skupinu, která do Brna dorazila na přelomu let 2006 a 2007. S ní byl ještě letos ve smečce
Když se narodí
techniku krmení, takže konflikty mezi nimi nenastá- pár narozený v roce 2009 a dále čtyři samice a šest
příliš mnoho mláďat…
vají, a vlci se pravidelně rozmnožují: v roce 2008 se samců, kteří se narodili v roce 2010, a devět mláďat
Vlci arktičtí, jejichž chov začal dovozem samic smečka rozrostla o dvě štěňata, v roce 2009 bylo narozených roku 2011. Výběh, přestože dosti rozlehlý,
Alex a Claire v listopadu 2006, našli v brněnské zoo- přírůstků šest, v roce 2010 deset a v roce 2011 osm. tolika vlkům nestačil a ti jej pomalu začali devastovat
logické zahradě příznivé životní podmínky a jejich Od roku 2009 rodí nejen alfa-samice, ale i druhá, – například rozkousali nepropustné podloží v jezírku.
expozice patří k nejpřitažlivějším.
hierarchicky podřízená beta-samice. Ve zmíněném
Některá mláďata z roku 2010 i 2011 se do podZvířata obývají prostorný přírodní výběh o ploše roce dominantní samice zadávila mláďata podřízené zimu 2011 podařilo předat jiným zahradám, ale další
3 500 m2, oceněný občanským sdružením Česká zoo samice, posléze se však vztahy uvnitř smečky utužily chov si žádá radikální řez především proto, že musíme
jako Expozice roku 2006. Mají správně nastavenou a vlci zřejmě vycítili, že jsou v daných podmínkách zabránit možné příbuzenské plemenitbě. Ve skupině
schopni uživit mláďata obou matek. V letech 2009 by měly zůstat jen samice z posledního vrhu, ostatní
a 2010 odchovávaly svá mláďata svorně v jednom zvířata hodláme poskytnout jiným zahradám. A těšíme
doupěti obě samice. Úspěšné odchovy samozřejmě se na příchod nového, nepříbuzného vůdčího samce.
těší chovatele a radují se z nich i návštěvníci.
Eduard Stuchlík

 Zvědaví vlci chodí až ke skleněné stěně srubu
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Horká novinka
První slavnostní
rozsvícení vánočního
stromu v Zoo Brno
Druhá neděle adventní proběhla letos v Zoo
Brno poprvé ve slavnostním svátečním duchu.
Návštěvníky mile překvapilo množství atrakcí, z nichž
patrně nejpřitažlivější byla ukázka krmení medvěda,
připravený kulturní program a zdobení a rozsvícení
vánočního stromu.
Již od desáté hodiny ranní si mohli především
malí návštěvníci vyrobit vánoční ozdoby v Ježíškově
dílně, připravené v hale před prodejnou upomínkových
předmětů v budově restaurace U Tygra. Kdo chtěl
zdobit perníčky, mohl si to vyzkoušet v selské
jizbě jedné z kamčatských chalup. Areál nové
části komplexu Beringie, uprostřed s kamčatskými
chalupami a výběhem mohutných medvědů
kamčatských, ozvláštnila vánoční výzdoba, všude
bylo přichystáno množství stánků s občerstvením.
Zrak až přecházel z vystavených jitrnic, jelit, tlačenek,
škvarků, pastýřské slaniny, uzených kolen a nožek. Na
rožni se otáčela vábivá vepřová kýta a mezi dalšími
laskominami byly i různé druhy tradičních sýrů. Žíznivé
osvěžil horký čaj, punč či medovina… Jeden ze stánků
dokonce přinášel ekologickou osvětu, pracovníci
společnosti Ekokom tam informovali o důležitosti
třídění odpadu z domácností.
Mikuláš, anděl a dva čerti, takto herci
Divadelního studia „V“, procházeli Beringií
a zastavovali se u dětí. Dva jiní herci ze stejného
studia, odění do kostýmu ruského vesničana a selky,
usedli v kamčatské chalupě kolem prostřeného stolu
a vyprávěli ruské pohádky. Byl tam s nimi i odborník ze
zoo a znalec ruských reálií, který zájemcům vysvětloval
původní funkci exponátů, jimiž je chalupa vybavena,
a přibližoval dřívější život obyvatel Kamčatky.

Koncert Honzy Mlčocha

Kamčatského medvěda si chce každý vyfotit
Na opačném konci vánočně vyzdobeného areálu,
před restaurací U Tygra, stála maketa koně v životní
velikosti a odborníci z veterinární záchranné služby
na ní demonstrovali svoje zásahy. Na náměstíčku
před vchodem do Beringie, kde vyrostlo pódium a kde
pracovníci zoo vztyčili vánoční strom, se mezi lidmi
objevila velbloudice Majda, přišli tam také irský kob
a shetlandský pony, na nichž se děti mohly povozit.
Nadšený dav se shromáždil ve 14 hodin u výběhu
medvědů. K ukázkovému krmení se dostavil pouze
samec Jelizar, jeho družka Kamčatka zůstala v ubikaci,
neboť se rozhodla strávit sváteční odpoledne v zimním
polospánku. Chovatelé házeli Jelizarovi ryby nejprve
na okraj výběhu. Podívaná to byla báječná, když se
třímetrový obr vztyčil nad hlavami diváků… Pak se
z vyhlídky u kamčatského stavení chovatelé přesunuli
do patrového seníku, odkud ryby házeli přímo do vody,
kam Jelizar také bleskurychle skočil.

Herci z Divadelního studia „V“ přicházejí vyprávět pohádky

V hlavním programu dne, předváděném na
pódiu, se vystřídali Honza Mlčoch alias Karel Gott
revival, Dětský sbor Brno a Folklorní soubor Komíňáček.
Závěr hudebního pásma gradovalo vystoupení Ilony
Czákové, která zazpívala tři písně. V přestávkách mezi
uměleckými produkcemi lidé zdobili vánoční strom.
Kdo přinesl vlastnoručně vyrobenou ozdobu, dostal
volnou vstupenku pro příští návštěvu zoo. Odpočítání
před zažehnutím světel nazdobeného stromu provedli
společně zpěvačka Ilona Czáková, primátor Brna
Roman Onderka a ředitel zoo Martin Hovorka.
Radostně strávená druhá adventní neděle
dává naději, že zdárně započatá tradice rozsvícení
vánočního stromu bude v brněnské zoo úspěšně
pokračovat a nadále se rozvíjet.
Eduard Stuchlík
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Odpovědnost

Lední medvědi opět chodí do společného výběhu

Lední medvědi
Cora a Umca opět spolu
Odchov mláďat ledních medvědů se letos bohužel nezdařil. Medvědice Cora porodila 15. listopadu
2011 dvě mláďata, která nebyla schopná života.
Kamera přenášející z porodního boxu obraz i zvuk
nezaznamenala žádné hlasové projevy, ani pohyb
novorozenců. Mláďata se narodila se čtyřhodinovým
časovým odstupem. Samice se je postupně snažila
očistit a přikládat k hrudi, když však poznala, že
nemají naději přežít, zahrabala je do slámy. Druhý
den bezvládná těla pozřela. Toto instinktivní chování,
které si samice uchovávají i v zajetí, má především
zabránit tomu, aby mrtvolky nepřilákaly predátory.
Po nezdařeném odchovu začali chovatelé medvědici postupně připravovat na přijímání běžných krmných
dávek: zpočátku dostávala jen vařenou rybu a mrkev.
Asi po týdnu začala opět chodit do výběhu, kam má
od 30. listopadu volný přístup i samec Umca, předtím
dočasně umístěný v sousedním odstavném výběhu.
Pár je stále plodný, i nadále existuje možnost
zopakování úspěchu z roku 2007, kdy se Coře narodila
dvojčata, která pak zdárně odchovala. Podmínky chovu
byly i letos stejné jako tehdy. Přesto se chovatelé snaží
najít způsob, jak je vylepšit, a navrhují zdokonalit
Cořin jídelníček. Rybí tuk, který dostávala, chtějí
nahradit tukem z tuleňů, kteří v přírodě tvoří hlavní
složku potravy ledních medvědů. Vedení naší zoo už
oslovilo kolegy ze zoologických zahrad ve Skandinávii
a požádalo je o zprostředkování dovozu tuleního tuku.
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a sníh – místo toho má v zoo k dispozici automatickou
napáječku, zabudovanou do porodního boxu. Dále upozorňujeme, že pro samici, která nemá u sebe mláďata,
je zabřeznutí přirozený stav, který jí neuškodí, ani když
se každoročně opakuje. Zabránit tomu, aby samice
zabřezla, by bylo u tak ohroženého a navíc nesnadno
chovatelného druhu velmi nerozumné a v rozporu
s posláním a smyslem zoo. Mláďata ledních medvědů
očekávají chovatelé vždy s velkou nadějí, jejich povinností je bojovat o každé početí i odchov.
Nezbývá než opět připomínat, jak vzácné jsou
úspěšné odchovy ledních medvědů: dospělého věku
se dožije jen osm procent v zajetí narozených medvíďat, v přírodě není úspěšnost o mnoho lepší. V České
republice chová – či chovalo – lední medvědy pět
zoologických zahrad, ale jen v Praze a Brně se narodila
životaschopná mláďata. V Praze se do dnešních dnů
Březost Cory sledovala veřejnost se zájmem, narodilo sedmasedmdesát ledních medvědů, avšak
vzpomínka na dvojčata Billa a Toma je stále živá. jen šest z nich bylo úspěšně odchováno až k dospělosti.
Po zprávě o letošním nezdařeném odchovu zavládlo Dosavadní poměr u naší medvědice Cory je obdobný
všeobecné zklamání a do brněnské zoo začaly chodit – deset ku dvěma.
dobře míněné písemné rady, jak máme správně s ledEduard Stuchlík
ními medvědy nakládat. Chovatelka králíků napsala,
že medvědici je třeba ihned po porodu nakrmit – když
nebude mít hlad, nesežere mláďata. Také připomněla,
že když její králice vrhne mladé, vždy jí podstrojí seno
a nalije do misky vodu. Ptala se, zda jsme Coře dali
napít. Také nám vytkla, že Coru nutíme, aby zabřezla.
Ostatně více lidí navrhuje, aby si Cora od porodů
odpočala, nejlépe tak, že jí implantujeme antikoncepci.
Odpovídáme na všechny dopisy, i když některé
svědčí o hluboké neinformovanosti pisatelů. Vysvětlujeme, že medvědice dlící v ledovém brlohu, ať březí
či už s mláďaty, nepřijímá potravu, ani nevyměšuje.
Vodu v přírodním prostředí získává tak, že olizuje led Cora

Vlevo Umca, vpravo Cora

Budoucnost
Jsme připraveni chovat
dva nové druhy: aguti
Azarovy a puštíky bradaté
Chovatelé nemívají vždy klidný spánek. Stíhá
je nutkavá myšlenka na kouzelný proutek a utkvělá
představa, že zařídí, aby v zoologických zahradách
přicházel na svět stále větší počet potomků, zkrátka
aby těch mláďat bylo vždy co nejvíc. Ale ouha, když
se to začne dařit, radost z drobotiny bohužel někdy
doprovázejí nové starosti (jak o tom ostatně píšeme
i v článku o vlcích na straně 8 tohoto vydání Zooreportu). Pro laika pak může být nepochopitelná náhodně
zaslechnutá poznámka o tom, že se narodilo nějak
moc – dejme tomu – kozorožců.
Ruku v ruce s příliš bohatým potomstvem přichází druhý extrém. U některých jiných zvířecích druhů
trápí chovatele otázka, jak sestavit vhodný chovný
pár a jak je rozmnožit. Na tomto poli číhají rozličné
nástrahy. V poslední době se v naší zoo objevily nové
perspektivní páry mj. i u dvou vzdálených druhů obratlovců: u aguti Azarových a puštíků bradatých.

Puštík bradatý

Peří pod zobákem puštíka bradatého
vypadá jako knír

Samice aguti Azarova
Jihoamerické hlodavce aguti Azarovy (Dasyprocta
azarae) chováme od roku 2009, kdy jsme získali samečka
z nizozemské Zoo Amersfoort, narozeného tam v únoru
téhož roku, a o rok starší samici, která k nám přišla ze
Zoo Zlín. Zvířata se vzájemně chovala zdrženlivě, samice se
vyhýbala setkání se samcem, málokdy je bylo vidět spolu.
Jejich vztah se časem nelepšil a začalo sílit podezření, že
rozdíl v barvě není způsoben pohlavní dimorfií, ale že světlejší samec patří k jinému poddruhu či dokonce druhu (rod
aguti obsahuje jedenáct blízkých druhů, jejichž vztahy jsou
z hlediska zoologické systematiky velmi složité). O tohoto
samce projevila zájem zoo ve Zlíně-Lešné, která nám za něj
v březnu 2011 poskytla jiného, narozeného v září 2004
v Zoo Ústí nad Labem. Naše samice se k novému samci
začala chovat vstřícněji a nedlouho po jeho příchodu jsme
už pozorovali páření. První krok byl učiněn, odchovy se
ale zatím ještě nedaří.
Novou expozici puštíků bradatých (Strix nebulosa)
jsme v listopadu 2011 zřídili v tzv. Aleji ptáků, což je řada
expozic dravců a sov, stojící poblíž správní budovy zoo.
Puštíci se vyskytují v přibližně dvaceti druzích. Jen dva z nich,
puštík obecný, kterého naše zoo rovněž chová, a puštík
bělavý, patří i do fauny České republiky. Puštík bradatý žije
v jehličnatých lesích na severu Euroasie od Skandinávie po
Dálný východ a v severní části Severní Ameriky.
Samce puštíka bradatého jsme do naší zoo dovezli
v srpnu 2010 ze Zoo Tallinn v Estonsku, kde se narodil
v červnu 2007. U nás žil zprvu sám na jiném místě, v nově
upravené expozici v Aleji ptáků se ve společnosti samice

Nově sestavený pár

Původní pár (v popředí samice)
ocitl až po jejím příchodu z nizozemské Zoo Antverpy v říjnu
2011. Samice se v Antverpách narodila v květnu 2010. Nová
expozice puštíků bradatých vznikla propojením tří starších
klecí a nabízí dostatečný komfort. Majestátní velké sovy
se tam dobře vyjímají, nelze je přehlédnout. Doufáme,
že tito jedinci utvoří trvalý pár, jak tomu u sov bývá, a že
nás potěší i mláďaty.
Eduard Stuchlík
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