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Zoologické zahrady 
do dnešního světa patří 

Bylo pro mne ctí stát se hostitelem 
zářijové 24. výroční konference Evrop-
ské asociace zoologických zahrad 
a akvárií. Tak skvělé pověření jsem 
však vnímal jako významný projev 
uznání varšavské zoologické zahradě. 

Když se zamyslím nad tím, proč má varšavská 
zoo tak dobrou pověst, uvědomuji si klíčový význam 
prvních investicí, stojících na počátku dlouhé cesty 
k prosperující instituci, která se zabývá chovem 
ohrožených zvířat a osvětou v oboru ochrany přírody. 
Po pětadvaceti letech v pozici ředitele varšavské zoo 
nyní – doufám, že odpovědně – mohu říci,  že zoo 
obstála v přesvědčování magistrátu města o tom, 
že v dnešním světě význam zoologických zahrad, 
těchto ochranářských, vzdělávacích a vědeckých 
center, neustále roste. Nezbytnost finančních 
injekcí do naší zoo představitelé města uvážlivě 
akceptovali. Něco ze svých zkušeností nyní mohu 
docela rád sdělit čtenářům Zooreportu.

Při mém nástupu byla zahrada v hlubokém eko-
nomickém útlumu, dokonce jí hrozilo uzavření. Pro 
její záchranu bylo třeba splnit tří hlavní úkoly: rekon-
struovat zanedbané chovatelské i technické vybavení, 
změnit druhovou skladbu kolekce vystavovaných zvířat 
a položit zvláštní důraz na výchovnou činnost. První 
investicí, kterou se podařilo realizovat, byla stavba 
nového provozního centra. Zahrnovalo přípravnu krmiv, 

sklady krmiv a technické sklady, servisní stanici, čerpací 
stanici pohonných hmot, garáž a skleník. Teprve poté 
začaly práce na nových expozicích.

Na sklonku 80. let naše zoo ve spolupráci 
s varšavskou botanickou zahradou vybudovala 
karanténní stanici pro zvířata importovaná pře-
vážně z Afriky, ke karanténě pak přibyla nová 
veterinární klinika. Pracovní tým se rozrostl o počet-
nou skupinu zahradníků, s jejichž pomocí se zoo 
proměnila v krásný pěstěný park, v němž nyní 
mimo jiné roste kolem 2000 jehličnanů, často 
desítky let starých. 

Téměř všechny budovy v zoo byly renovová-
ny a postupně vzniklo mnoho nových rozsáhlých 

expozic s parametry již odpovídajícími zásadám 
běžným v Evropské unii: pavilon antilop, pavilon 
plazů, ptačinec s halou s volně létajícími ptáky, slo-
ninec považovaný za nejzelenější v Evropě, pavilon 
indických nosorožců, pavilon bezobratlých, pohád-
ková zoo pro děti, stejně jako mnoho otevřených 
expozic s vodními příkopy včetně expozice fauny 
Austrálie a mnoha výběhů pro kopytníky. V nejbližší 
budoucnosti dokončíme expozice goril a šimpanzů, 
výstavba pavilonu hrochů začala v srpnu 2007.

V naší zoo klademe velký důraz na vzdělávací 
aktivity. Pořádáme workshopy, přednášky a kurzy 
určené všem věkovým skupinám od dětí z mateř-
ských škol přes studenty k důchodcům, stejně jako 
nemocným a postiženým lidem. Organizujeme 
populárně-vědecké výstavy a semináře, jednou 
z nejdůležitějších a také nejúspěšnějších byla výsta-
va s názvem Rozloučení s Afrikou – čtyři miliony let 
evoluce člověka. Každý rok se Zoo Varšava podílí 
na prestižním vědeckém festivalu Polské akademie 
věd. Nadace Panda, kterou jsem založil, podporuje 
zoo jak finančně, tak i propagací.

Dr. Jan Maciej Rembiszewski,
ředitel Zoo Varšava 

Příhovor

Dr. Jan Maciej Rembiszewski  
se narodil v roce 1938 ve Varšavě. O deset let později už pracoval v tamní zoo, jako jeden 

z členů kroužku mladých biologů se staral o lamy a medvíďata. Již tenkrát se zrodila dětská touha 
stát se jednou ředitelem zoo. Po studiu biologie na varšavské univerzitě působil dr. Rembiszewski 
dvacet let v Polské akademii věd jako ichtyolog. Během té doby publikoval přes 100 vědeckých 
a populárně vědeckých článků a účastnil se čtyř výprav do Antarktidy, kde celkem strávil 3,5 roku, 
z toho 15 měsíců jako vedoucí týmu přezimujícího na ostrově krále Jiřího. Když se na začátku roku 
1982 z tisku dozvěděl o konkurzu na místo ředitele varšavské zoo, ožily jeho dětské sny a zájem 
o exotická zvířata, jehož se vlastně nikdy nevzdal. Do soutěže se přihlásil a vyhrál ji…

Dr. Rembiszewski je členem Zoologické komise Polské akademie věd, stejně jako jiných jejích 
komisí (botanických zahrad, polárního výzkumu a mořského výzkumu). Zasedá ve Státní radě 
pro ochranu přírody, Oblastní radě pro ochranu přírody a v polském vědeckém a správním orgánu 
úmluvy CITES. Je předsedou Kolegia ředitelů polských zoologických zahrad a akvárií a polským 
zástupcem v Radě EAZA. Je také nositelem mnoha vyznamenání. Obdržel například řád Polonia 
Restituta a Zlatou distinkci za zásluhy o Varšavu; zvolen byl Varšavanem roku 1997.

Jan Maciej Rembiszewski
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Malé muzeum 
v indiánském srubu 

Během letošního léta se podařilo zkompletovat 
vybavení v replice srubu náčelníka kanadských indiánů 
kmene Haida Gwaii. V našich podmínkách značně originál-
ní stavba stojí v brněnské zoo od roku 2003, kdy vznikla 
současně se sousedním výběhem bobrů kanadských. 
Objekt je jednoprostorový, místnost o půdorysu 8 × 13 
metrů má uprostřed ohniště, kde se ovšem z bezpečnost-
ních důvodů nikdy oheň nezakládá. Přestože jsme se při 
stavbě srubu snažili věrně napodobit originál, v jednom 
jsme museli ustoupit: jedna stěna je prosklená, aby 
umožňovala výhled do výběhu vlků arktických. Na 
třech zbývajících stěnách návštěvníci nacházejí – již od 
dohotovení srubu – informace o životě Haidů, o jejich 
domovině na ostrovech královny Charlotty a o přírodě na 
amerických i asijských březích Beringovy úžiny. 

Nové vybavení srubu nyní obohacuje dosavadní 
textové a obrazové informace o trojrozměrné arte-
fakty – repliky haidských oděvů, nástrojů a dalších 
užitkových a rituálních předmětů. Exponáty jsou 
rozmístěny v šesti vitrínách vysokých dva až dva 
a půl metru, vydlabaných z kmenů smrku o průměru 
padesát až devadesát centimetrů. Skleněná dvířka 
vitrín jsou vsazena ze dvou protilehlých stran, takže 
exponáty si lze dokonale prohlédnout. Podle návrhu 
výtvarníka Josefa Hajného vitríny vyrobil řezbář Jan 
Brlica, který je současně autorem replik dvou totemů 
zdobících srub od roku 2003. K novému mobiliáři patří 
i přibližně šestimetrový, řezbářsky bohatě zdobený 
kajak z dlabaného smrku a křesla z jednoho kusu 
dřeva, vše taktéž z Brlicovy dílny.

Exponáty vystavované ve vitrínách zhotovili 
čtyři lidé. Studenti fakulty výtvarných umění Jaromír 
Juřica a Ondřej Staněk ze dřeva vyřezali a malbou 
vyzdobili či ozdobami osadili rituální masky, vrhač kopí, 
ceremoniální sošku orla, ozdobu do čelenky, nádobu 
na olej a misku na koření. Radek Vičar, člen skupiny 
Hau Kola, zabývající se indiánským folklorem, sestavil 
dva náhrdelníky z kůže, dřeva, kostí a mušlí a ušil 
malovanou koženou košili a kožené návleky chránící 
nohy před sněhem. Brlica vyřezal ze dřeva dvě větší 
truhly a jednu menší, naběračky, lžíce a dva rituální 
předměty – kosatku a dvouhlavého ptáka – a také 
jednu připomínku novodobého umění Haidů: sochu 
zhotovenou podle díla současného haidského umělce 
Billa Reida, nazvanou Krkavec a první lidé.

Interiér indiánského srubu v brněnské zoo dosud 
sloužil jako jedno z informačních center, nyní získal 
ráz menšího muzea, které už teď vyhledávají nejen 
návštěvníci, ale i frekventanti výukových programů.

Eduard Stuchlík 

Rituální maska (na fotografii v pozadí její užití v praxi)

Upozornění

Celkový pohled do pravé části interiéru srubu

Lžíce

Návleky chránící nohy proti sněhu

Rituální maska
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Nikolajevský zoopark  
nezapomíná na minulost 
a myslí na budoucnost

Zoologickou zahradu v ukrajinském městě 
Nikolajevu založil v roce 1901 starosta města 
Nikolaj Leontovič. Tehdy nesla název Státní 
akvárium, vybavena byla špičkovou technikou 
té doby a chovala více než 1000 kusů kolem 
50 druhů ryb a obojživelníků. V roce 1925 bylo 
otevřeno zoologické oddělení a Státní akvárium 
se začalo nazývat Akvárium-Zoosad. Za 2. světové 
války zahradu nepostihla evakuace a po celou 
dobu okupace zůstala přístupná veřejnosti. Od 
roku 1948 nese název Nikolajevský zoopark. 
V roce 1978 se přestěhoval na jiné místo, kde 
se na rozloze přibližně 20 hektarů nachází 
dodnes. Zoopark patří městu Nikolajevu, které 
jej financuje ze svého rozpočtu. Kromě průběž-
ných rekonstrukcí se tam každoročně uskutečňuje 
výstavba nových výběhů a voliér.

Nikolajevský zoopark se stal oblíbeným 
místem odpočinku obyvatel a návštěvníků 
města. Chová přibližně 3850 zvířat 387 

druhů, mezi nimi například vzácné tygry 
amurské, medvědy pyskaté či jeřáby daurské, 
v zooparku se rozmnožují vlci hřívnatí, šimpanzi, 
mandrilové, giboni bělorucí, kozorozi sibiřští, 
kozy šrouborohé, jeřábi daurští, orli mořští 
a další druhy. Také dvůr s domácími zvířaty, 
vytvořený ve folklorním stylu, přitahuje děti 
i dospělé. S jeho obyvateli mohou návštěvníci 
zooparku „komunikovat“ a krmit je. V rámci 

mezinárodních záchranných programů park 
chová 18 druhů zvířat.

Nikolajevský zoopark byl přijat do EAZA 
jako první z ukrajinských zoo a v roce 2003 
do WAZA jako jediný na Ukrajině. Rovněž je 
členem EARAZA a Ukrajinské AZA.

Přestože se Nikolajev nachází v oblasti 
suchých jihoukrajinských stepí, zoopark vyniká 
hojností zelených ploch, sbírku rostlin zahradníci 
zooparku v posledních letech doplňují mladými 
výsadbami exotických druhů.

Při oddělení vědy a osvěty působí kroužek 
mladých biologů, v němž se děti seznamují 
s divokou přírodou – letos kroužek oslavil 
70. výročí trvání. Od roku 2005 osvětové 
oddělení organizuje zooterapeutická cvičení 
jak na území parku, tak i v dětském rehabili-
tačním středisku.

Současný ředitel Vladimir Topčij, veden 
snahou zachovat pro budoucí generace důležité 
momenty poměrně dlouhé historie zooparku, 
inicioval již v roce 1988 vznik muzea. Slavnostní 
znovuotevření muzea zooparku se konalo po 
jeho rozsáhlé rekonstrukci v roce 2006.

Před vchodem do zooparku stojí už 29 let 
skvělá socha Mauglí a Bagíra. Stala se nejen 
znakem zooparku, ale i symbolem sepětí člo-

věka a divoké přírody. Heslo Nikolajevského 
zooparku přitom zní: Pouze společnými silami 
zachováme svět divokých zvířat. 

Jurij Kiričenko,
zoolog Nikolajevského zooparku

Medvědi pyskatí

Samice tygra amurského

Představení

Samice jeřába červenolícího
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Opičák Heiko 
byl na výletě

Pracovníky Zoo Brno, novináře i policisty 
po tři zářijové dni zaměstnával opičák Heiko, 
který se vydal za brány zoo na průzkum okolních 
lesů a strání. Při pátrání pomáhali i náhodní 
chodci a turisté, kteří uprchlíka na útěku zahlédli 
a o místě jeho výskytu telefonicky informovali 
zoo. Taková událost se často nestává, proto pří-
běh se šťastným koncem, se zájmem sledovaný 
veřejností, připomínám ještě jednou. 

Druh, ke kterému Heiko náleží, se nazývá 
dželada. Patří do čeledi kočkodanovitých a je 
blízce příbuzná paviánům. Dželady žijí ve vyso-
kohorských stepích a skalách Etiopské vysočiny 
a ze všech kočkodanovitých jsou – stejně jako 

paviáni – nejlépe přizpůsobeni životu na zemi. 
Jakožto výrazní vegetariáni se živí převážně 
trávou a semeny. Samci jsou větší než samice, 
váží kolem 20 kg a měřit mohou až 70 cm 
(rozhodně nedosahují výšky člověka, jak tvrdily 
některé deníky). Od samic se odlišují především 
prodlouženou srstí na přední části těla, která má 
hřívu tvořící jakousi pláštěnku. 

Do svého útěku patřil Heiko i s dalším 
dželadím samcem jménem Helge k obyvatelům 
společného výběhu s paovcemi hřivnatými. Obě 
dželady žijí v Brně od roku 2005 a pocházejí 
z německé Zoo Rheine, kde se Heiko narodil 
v roce 2000 a Helge v roce 1999. Jak se poz-

ději ukázalo, obvyklý přídomek „zemní opice“ 
povahu našich dželad zcela nevystihoval: na 
kmenech a větvích vysokých stromů, které 
rostou po téměř celé ploše rozlehlé expozi-
ce, se pohybovaly s profesionální zručností 
jiných druhů opic. Kdo umí lézt po skále, lehce 
zvládne pohyb v křoví i v korunách stromů. 
Oplocení výběhu a stromy, které by mohly 
umožnit útěk, jsou proto opatřeny elektrickým 
ohradníkem. 

Ve středu 19. září však Heiko zjistil, že 
obvyklá zábrana zmizela (napětí v ohradníku 
pokleslo), a v podvečerních hodinách uprchl. 
Setmělo se, hledání bylo marné, ale věděli 
jsme, že opičák je v areálu zoo. Zbývalo doufat, 
že se vrátí ke svému druhovi a k předloženému 
stolu pochoutek. 

Druhého dne Heiko objevil, že hodovat 
může i v jiných výbězích. Navštívil jich několik, 
přičemž se ho zaměstnanci zoo marně snažili 
polapit. Pak překonal i oplocení zahrady a vydal 
se směrem ke sportovnímu letišti v Medlánkách. 
V blízké zahrádkářské kolonii bylo k mání vše, co 
hrdlo ráčí: ovoce, zelenina, bílé i červené hrozny 
a v kůlničkách seno. Přesto ale vyšel na pole 
připomínající pláně jeho domoviny a krmil se 
trávou. Rojnice vytvořená pracovníky zoo, poli-
cisty a novináři ho zahnala zpět do zahrádek, 
kde si vylezl na střechu jedné z chat. Veterinář 
zoo si nachystal narkotizační pušku a zdálo se, 
že anabáze končí. Bohužel kameraman tele-
vizního zpravodajství se přiblížil více, než měl, 

Heiko na střeše chaty v zahrádkářské kolonii

Obrázky ze Zoo Brno

Ukládání uspané opice na korbu
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Heiko se vyplašil a vzápětí zmizel v lese. Tam 
už ho – i přes značné úsilí – nikdo z pronásle-
dovatelů nespatřil. 

V pátek 21. září telefonovali do zoo lidé 
procházející lesem u Jinačovic, že zahlédli opici. 
Pod stromem, kde se Heiko uvelebil, pak držel 
stráž ředitel zoo. Oba byli klidní, čas pomalu 
plynul, vládlo ticho. Když tu zčistajasna opičák 
seskočil na zem a pelášil neznámo kam. Teprve 
za chvíli se na obzoru objevila skupina střelců 
s narkotizačními puškami, mezi nimi i veterinář 
zoo, kterého opičák uslyšel na sto honů. Pátrání 
bylo toho dne ukončeno. 

V sobotu 22. září ráno hlásila rekreační 
běžkyně Heikův pohyb na kopci Baba u Med-
lánek. Pátrací skupinu chovatelů opět v čele 
s ředitelem zoo posilovali dva střelci s narko-
tizačními puškami: veterinář zoo a policista. 
Zalesněný vrch však pročesali zcela bez úspěchu. 
Po poledni se ozval cyklista, který Heika těsně 
minul, když projížděl loukou u Jinačovic. Když 
jsme tam přijeli, nevěřili jsme vlastním očím. Na 
trávníku seděl Heiko, kterého pololežící místní 
občan krmil sušenkami. Když došly, ulamoval 
opičákovi kousky knedlíku. Jakmile jsme se 
přiblížili, Heiko poodešel na sousední pole, ale 
stále ještě byl dobrým terčem. První rána poli-
cejního střelce se odrazila od husté srsti a zvíře 
se vydalo směrem k jinačovickému golfovému 
hřišti. Tam se k Heikovi takticky – v zákrytu za 
cyklistou – přiblížil  veterinář zoo a vypálil další 
střelu. Patrně ji však ze směru vychýlil náhodný 

kontakt s nějakým silnějším stonkem a rána šla 
mimo. Heiko spokojeně vyrazil napříč golfovým 
hřištěm a znovu zamířil směrem ke kopci Baba. 
Cyklista opičáka sledoval a průběžně hlásil směr 
pohybu, ale i jeho Heiko nakonec setřásl. 

Pozdě odpoledne, když už byla únava 
pronásledovatelů značná, přišlo další hlášení 
z golfového hřiště a vše začalo znova. Pomocí 
golfových vozíků jsme zvíře izolovali na osamě-
lém stromě a v 17 hodin veterinář zoo Heika 
bezpečně zasáhl uspávací střelou. Při pádu z vět-
ví jsme uspaného opičáka zachytili do plachty 
a za bouřlivého potlesku golfistů přenesli do 
auta a odvezli. 

V zoo jsme uprchlíka umístili do jedné expo-
zice v pavilonu opic. Jeho zdravotní stav byl 

výborný, což dokládala i délka trasy, kterou na 
své cestě absolvoval. Po třech dnech se k Heikovi 
nastěhoval i jeho druh Helge. Do výběhu společ-
ného s paovcemi se dželady vrátí až na jaře.   

MVDr. Petr Číhal, CSc.,
vedoucí chovatelského úseku

Obrázky ze Zoo Brno

Heiko v původním výběhu, v roce 2005    

Heiko po návratu do zoo Heiko (vpravo) a Helge v pavilonu opic
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Chov shetlandských 
poníků rozšíří i malá 
Polárka

Shetlandští poníci tvoří dnes neodmyslitelnou 
součást kolekce zvířat brněnské zoo. Rozvoj chovu 
domestikovaných zvířat v zoologických zahradách se 
stal celosvětovým trendem, který odráží skutečnost, 
že vedle péče o exotické a ohrožené druhy se zahra-
dy stále více zabývají vzdělávací a osvětovou činností 
a že stále zdokonalují služby návštěvníkům.

Ponyho shetlandského řadíme do skupiny 
nordických plemen koně domácího (Equus cabal-
lus). Drsné klima Shetlandských ostrovů, kde 
bylo plemeno vyšlechtěno, ovlivnilo a utvářelo 
tělesné i psychické ustrojení poníků: nejkvalitnější 
jedinci pocházejí z nejsevernějšího ostrova Unstu. 
První hřebčíny založil lord Londonderry v roce 
1870 na ostrovech Bressay a Noss, kde se pak 
stal legendou hřebec Jack, který měl hluboký 
vliv na utváření plemene. Průměrná kohoutko-
vá výška houževnatého, nenáročného poníka je 
80–100 cm. Hlava je malá, krátká, krk kratší, 
široký. U starších hřebců se vytváří tukový hřeben. 
Hřbet je široký, pevný, záď svalnatá až štěpená. 
Trup velice hluboký, kohoutek málo výrazný. 
Nohy jsou velmi krátké, se středně dlouhými 
rousy. Zimní srst má dlouhou, hustou podsadu. 
Základní barva srsti je černá, dále se vyskytují 
hnědáci, prokvetlí vraníci, strakáči, vzácněji ryzáci 
a jedinci se srstí v dalších odstínech.

Shetlandský poník patří k nejsilnějším ple-
menům koní – vyjádřeno relativně, vzhledem 
k hmotnosti těla. Síla spolu s malými tělesnými 
rozměry předurčila jeho pracovní využití. V minu-
lých stoletích zastával těžkou práci v dolech, kde 
tahal vozíky s uhlím, dále byl platným pomocní-
kem v zelinářských a květinářských zahradách 

i na chmelnicích. V dnešní době se uplatňuje 
především jako jezdecký kůň pro děti.

Brněnská zoo chovala shetlandského poníka 
zpočátku jen jako jeden z mnoha vystavovaných 
zvířecích druhů, později ho zařadila do programu 
propagačně vzdělávací činnosti. S poníky pracují 
členové domestikační skupiny Stanice mladých 
přírodovědců, poníci se uplatňují v zooterapii 
a při propagačně vzdělávacích akcích, které 
zoo hojně pořádá. Za poníky do zoo přicházejí 
malí pacienti onkologické kliniky, dále děti men-
tálně a tělesně postižené, poníci dělají radost 
i dospělým při setkáních adoptivních rodičů. Bez 
jízdy na ponících si v zoo dnes už nikdo neumí 
představit například oslavu Dne dětí. Komerční 
jízdy na ponících návštěvnická veřejnost využívá 
s oblibou od jara do podzimu.

V Dětské zoo jsme vybudovali kvalitní 
ponydrom, vydlážděný speciálními gumovými 
dlaždicemi, aby jízda byla co nejpříjemnější pro 
děti a co nejzdravější pro poníky. Nedaleko odtud 
se nalézá „kouzelný dvorek“ s plastikami znázor-
ňujícími postavy z pohádky Zvířátka a Petrovští. 
Je to místo, kde si děti mohou pohladit poníka po 
hebké srsti, a když se poté vyhoupnou do sedla, 
každá holčička je princeznou a každý chlapeček 
se cítí být rytířem. Do pohádky je odvezou poníci 
Rozárka, zvaná též Zrzka, Pajda a Alex alias Felix. 
Nejoblíbenějším z nich a opravdovým miláčkem 
dětí se pro její vzhled a milou povahu stala 
kobylka Pajda. Je to zbarvením izabela, což 
je u shetlandů poměrně vzácné. Právě Pajda 
nedávno porodila hříbě (prvního Felixova potom-
ka) – rovněž klisničku izabelu. Děti z kroužku 
Domestikace ji pojmenovali Polárka.

Chov hodláme rozšiřovat – ještě letos 
dokončíme nové stáje pro dvanáct poníků 
(o nové budově stájí píšeme na str. 11). Také 
chceme rozdělit stádo do dvou skupin: chovnou 
utvoří tři až čtyři nejkvalitnější klisny s chovným 
hřebcem Felixem, pracovní skupinu sestavíme 
z šesti až sedmi klisen a valachů. Maličké Polárce 
a všem shetlandům v Zoo Brno přejeme lás-
kyplnou budoucnost a porozumění pro jejich 
nelehkou práci.

  Ing. Šárka Tkadlečková,
revírnice v Dětské zoo

Zamyšlení

Polárka, hříbě ponyho shetladského  
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Hřebec Arnold se blíže seznamuje se svými samicemi

Také sovy pálené 
se rozmnožily 

V jedné z voliér tzv. aleje ptáků, věnované 
dravcům a sovám České republiky, se letošního 
18. května narodilo mládě sovy pálené (Tyto alba). 
Rodiče potomka náležitě vychovali a nyní se od nich 
liší již jen poněkud světlejším vybarvením. U nás 
dříve hojná sova je dnes – stejně jako ostatní druhy 
našich sov – silně ohrožená. Vedle současného 
páru hodlá Zoo Brno založit ještě další rodinu sov 
pálených a jejich mláďata pak začleňovat do rein-
trodukčních programů, které už v České republice 
probíhají.  (red)

Horké novinky

Kakadu bílý

Homér konečně v USA, 
nahradil jej Arnold

Hřebec zebry Grévyho (Equus grevyi) Homér 
konečně odcestoval z Brna do severoamerického 
Saint Louis. Po silnici jsme jej 30. října dopravili do 
Lucemburku, odkud odletěl za oceán. Tři dny si pobyl 
v karanténě poblíž saintlouiského letiště a poté se 
natrvalo odstěhoval do tamní zoo. Do USA přinesl 
novou krev. Při zpáteční cestě z Lucemburska se 
brněnští zoologové zastavili v Zoo Praha, kde byl 
dočasně deponován náš druhý hřebec. Arnold se narodil 
v roce 1999 v Zoo Berlín a jako nepříbuzný jedinec 
se stal novým vůdcem brněnského stáda. Homér 
pochází z královédvorského chovu, do Brna přišel 
jako jednoleté hříbě v roce 1998. Další rozmnožování 
Homéra na našem kontinentě koordinátor evropského 
záchranného chovu nedoporučil a na poslední období 
jsme ho proto umístili ve vyškovské zoo, kde byl bez 
samic. V Brně zplodil čtyři potomky, posledním byla 
loni narozená klisnička Janinka. S ní jsou nyní ve 
skupině její matka Šaráda, narozená v roce 1997 ve 
Dvoře Králové, a další samice – Míša, která přišla na 
svět v roce 2001 v Zoo Poznaň. (red)

Odchov kakadu bílého
V pavilonu exotických ptáků se letos podařilo 

odchovat mládě kakadu bílého (Cacatua alba). Pípání 
papouška, který se vyklubal z jednoho ze dvou snese-
ných vajec, jsme uslyšeli 27. července. Mládě se při 
vizuální kontrole jevilo silné, dobře vyvinuté, matka 
je krmila. Ale už 21. srpna zněl jeho hlas smutně. 

To signalizovalo, že rodičovská péče polevuje. Deset 
dní poté, když matka právě nebyla v hnízdní budce, 
jsme mládě odebrali. Jevilo známky nedostatečné 
výživy. Holátko dostalo na rozkrmení 8 ml takzvané 
startovací kaše, vpravené injekční stříkačkou přímo 
do hrdla. Pak jsme je vrátili do budky. Přikrmování se 
několikrát opakovalo, ale 3. září, když matka hnízdo 
trvale opustila, jsme mládě přenesli do inkubátoru. 
Vážilo 119 g. V dalších dnech a týdnech přijímalo 
tekutou stravu, v polovině října začalo ochutnávat 
ovoce a tři měsíce po narození vážilo 540 g a bylo 
zcela opeřené. Inkubátor opustilo 7. listopadu, a pak 
se do něj – jako do důvěrně známého teritoria – vra-
celo už jen na noc. (red)

Sova pálená

Vraky Rudého moře
Ve sklepních prostorách Stálé akvarijní výstavy 

na Radnické ulici bude od 15. prosince do konce 
ledna zpřístupněna výstava fotografií Ing. Michala 
Piškuly, nazvaná Vraky Rudého moře. Námětem 
přibližně šedesáti snímků jsou vraky lodí, které se 
potopily v Rudém moři, kde je postupně pohlcuje 
podmořská fauna a flóra. Některé spočívají na dně 
již od poloviny 19. století, „nejmladší“ vrak pak od 
roku 1995. Fotografie vznikly během posledních 
pěti let a snímány byly v hloubkách do 50 metrů. 
 (red)



Mládě na průzkumu terénu
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Dvě mláďata 
nejmenší opice světa

Mládě kosmana zakrslého (Callithrix pygmaea), 
nejmenší opice světa, mohou v tomto období 
návštěvníci Zoo Brno pozorovat na dvou místech: 
v jedné z expozic pavilonu Tropické království a také 
v sousední budově terárií se sedlovou střechou, zva-
né Áčko, kam zoo umístila další chovný pár. 

První mládě se narodilo v Tropickém králov-
ství, bylo to 18. září, a už koncem října začalo 
podnikat samostatné průzkumy vnitřní expozice. 
Po chvilce se ovšem rádo vracelo na záda svých 

rodičů, kteří se v péči o potomka střídali. Druhá 
miniaturní opička přišla na svět 26. října.

Kosmani zakrslí patří mezi takzvané dráp-
katé opice, které mají na rozdíl od jiných opic na 
prstech drápy – s výjimkou palce u nohy, který 
nese nehet. Zoo Brno je v Tropickém království 
chová již od jeho otevření v roce 1998. Avšak 
poměrně dlouho se tyto trpaslíky mezi vyššími 
primáty nedařilo rozmnožit. Zaznamenali jsme 
pouze několik porodů mrtvých mláďat, jako 
nejslibnější se jevil porod z července 2004, 
bohužel po týdnu jsme mládě nalezli na pod-
laze ubikace uhynulé. 

Nezdary měly různé příčiny: u některých 
jedinců to byl vyšší věk a krátká doba pobytu 
v naší zoo, u jiných se projevil vliv stresových 
faktorů. Negativně působila také tehdejší vše-
obecně nízká míra znalostí životních potřeb 
drápkatých opic. Není třeba zastírat, že i naše 
vědomosti a zkušenosti se vyvíjely postupně: 
od někdy pracně získaných informací – mnoh-
dy i protichůdných – až po nynější osvědče-
né postupy a recepty týkající se především 
správné výživy. 

Jak jsem již uvedl, kosmani zakrslí jsou 
nejmenšími opicemi, délka jejich těla dosahuje 
maximálně pouhých 30 cm, přičemž skoro 20 cm 
připadá na ocas. Váha se pohybuje v rozmezí 

100–150 g. Po poloopicích lemurech myších 
(Microcebus murinus) z Madagaskaru jsou 
druhými nejmenšími žijícími primáty. Ve volné 
přírodě se vyskytují na území států Brazílie, Peru, 
Bolívie, Ekvádor a Kolumbie, v pralesní oblasti 
kolem horního toku Amazonky a jejích přítoků. 
Obývají záplavové nížinné lesy, okraje políček, 
sekundární lesy i bambusové houštiny. Tvoří 
poměrně monogamní páry, které se potulují 
s mláďaty. Živí se ovocem, rostlinnými šťávami, 
nektarem i hmyzem. Samice rodí obvykle dvě 
mláďata, matka je kojí až tři měsíce. Pohlav-
ní dospělosti dosahují po jednom roce života 
a dožívají se deseti i o něco více let. Ještě dlouho 
poté, co byli v roce 1823 objeveni nedaleko míst, 
kde se stýkají hranice Peru, Brazílie a Kolum-
bie, se mělo za to, že jde o mláďata kosmana 
bělovousého. Kosmani zakrslí jsou velmi čilá 
zvířata a i přes svůj malý vzrůst potřebují v zajetí 
skoro stejný životní prostor jako ostatní druhy 
drápkatých opiček.

V souladu s chovatelskou koncepcí, která 
počítá se začleněním Tropického království do 
komplexní expozice Karibik, zahrnující faunu 
karibské oblasti v širším pojetí (střední Ameri-
ka, sever Jižní Ameriky, Sonorská poušť, Florida, 
Bahamy, Antily), si naše zoo v roce 2002 pořídila 
další druh drápkatých opic – tamaríny žlutoruké 
(Saguinus midas). Ty se nám poprvé podařilo 
odchovat v roce 2004.

Michal Balcar,
revírník v pavilonu Tropické království

Odpovědnost

Rodina kosmanů zakrslých

Mládě na zádech jednoho z rodičů
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Stáje i osvěta 
pod jednou střechou

Docela jinou tvář získaly stáje na Dětské 
zoo poté, co se během právě uplynulé sezony 
změnily v jedno velké staveniště. Chod dětského 
areálu probíhal za poněkud ztížených okolností, 
ale snažili jsme se, aby byl narušen co nejméně: 
chovatelé každé ráno přiváděli kontaktní zvířata 
(králíky, morčata, kozy, ovce, lamy) z náhradních, 
vzdálenějších ubikací a odpoledne je pak odvádě-
li zpět. Nejvýraznější provozní změnou byl přesun 
místa pro vyjížďky na ponících. Uskutečňovaly se 
na náhradním ponydromu u výběhu bizonů, kde 
také byli přechodně ubytováni dva pony jízdní.

Rekonstrukce budovy stájí, která ukrývala 
i zázemí pro chovatele, bude dokončena v závěru 
tohoto roku. Ubikace zvířat zaujmou větší plochu 
a chovatelé získají šatny i další prostory s vyšším 
komfortem. Navíc objekt, doposud situovaný 
mimo území vyhrazené veřejnosti, poslouží i náv-
štěvníkům, kteří projeví zájem o další informace 
nabízené v nové výukové místnosti.

Statici rozhodli, že z přízemní stavby pochá-
zející z 60. let zůstanou jen základy. Na nich 
vyrostla nová budova s podkrovím, upravená 
v pohádkovém stylu, tak aby souzněla se sou-
sedním dvorkem s maketou selského stavení. 
Navazovat na sebe budou i stejnou krytinou, 
tedy došky. 

Nová budova má čtyři funkční části: v pří-
zemí je dvanáct stání pro poníky (o rozšíření 
stáda píšeme na str. 8) a boxy pro další domácí 
zvířata, v podkroví se nachází seník, zázemí pro 
chovatele a místnost, kde budou probíhat před-
nášky, výukové programy apod. Tato místnost 
se stane novým střediskem environmentální 
výchovy. Ve skříních a truhlách selského stylu, 
kterými bude místnost vybavena, nenajdeme 
nádobí a ošacení, ale prvky environmentálního 
vzdělávání. 

Ze souboru prvků názorné výuky Vítaní 
i nevítaní sousedé, umístěného v dvoukřídlé 
skříni, se návštěvníci dozvědí zajímavosti 
o různých tvorech, kteří s lidmi obývali selská 
stavení a mnohde s námi žijí dodnes. Na řezu 
obytným domem od střechy až po sklep budou 
zakreslena zvířata, s nimiž se v těch místech 

může člověk setkat. Některá nám prospívají, 
většina z nich jsou z našeho hlediska vetřelci. 
Od netopýrů, rorýsů a zdivočelých holubů, přes 
potkany, myši, šváby, pavouky či rybenky až po 
miniaturní roztoče, jejichž přítomnost si ani 
neuvědomujeme. 

Prosklená skříň se zásuvkami nabídne 
výukové téma Fauna a flóra našich měst. 
Existuje nemálo rostlin schopných vyrovnat se 
s nepříznivými podmínkami sídel budovaných 
pro pohodlí člověka. Na rumištích vegetuje 
například bez černý, na okrajích sídlišť bodlák 
obecný, ve znečištěném ovzduší, kde domácí 
dřeviny hynou, prospívají exotické druhy, jako 
je pajasan žláznatý z Číny. Městské prostředí 
obývají zvířata různého původu. V trvalém kon-
taktu s člověkem žije například štěnice domácí, 
ve městech se vyskytují zdivočelá domácí zvířata 
(kočka domácí), druhy zavlečené (mravenec 
faraon), zvířata z divoké přírody přizpůsobe-
ná novým podmínkám (kuna skalní), druhy 
objevující se jen krátkodobě (havran polní) 
i jedinci cizokrajného původu uniklí ze zajetí 
(papoušek mniší).

 Krátce zmíním ještě tři zbývající soubory: 
Strom plný nájemníků pojedná o ptácích, jimž 
k úkrytu a rozmnožování slouží dutiny stromů, 
nebo kteří žijí v zahradách a sadech. Ukázky pta-
čích budek, krmítek a napajedel budou umístěny 
v prádelníku se čtyřmi zásuvkami. V truhlách budou 
uloženy výukové soubory Devastovaná krajina 
a Obnovená krajina, vypočítávající negativní vlivy 
na životní prostředí a způsoby rekultivace oblastí 
poznamenaných průmyslem.

Budova stájí v Dětské zoo jako celek názorně 
demonstruje poslání současných zoologických 
zahrad, které se vedle chovu zvířat zabývají 
i osvětou. Eduard Stuchlík

Budoucnost

Nová budova stájí na Dětské zoo  
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