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Příhovor
Cíl každé zoo:
napodobit přirozené
životní procesy
Čtyřicet let jsou zhruba dvě
třetiny mého dosavadního života
a jen o trochu více než polovina
historie Zoo Tallinn, která v roce
2009 oslaví sedmdesáté výročí
založení. Stejně jako ve všech
jiných oblastech lidského poznání
nastaly během tohoto období
i v našem oboru obrovské změny,
které prakticky bez výjimky zasáhly
všechny zoologické zahrady.
Došlo také ke generační obměně ve
vedení zahrad; v této chvíli jsem zřejmě
nejdéle sloužícím ředitelem zoo v Evropě,
i když z historie známe i déle sloužící kolegy.
Měl jsem tu čest spolupracovat s takovými
osobnostmi, jakými byli například profesor
Heini Hediger, profesor Bernhard Grzimek
a mnozí další.
Vývoj lidské společnosti s sebou přináší jak
pozitivní, tak negativní změny. Potěšující je, že
zoologické zahrady vytvořily celosvětovou síť,
která účinně přispívá k záchraně ohrožených
druhů pomocí projektů in situ a spolupracuje i při
dalších obdobných aktivitách. K tomuto procesu
rovněž přispěl rozvoj informačních technologií,
zvláště pak výrazný rozvoj internetu.

Mati Kaal s hyenou pruhovanou
V témže období se v mezinárodních
zoologických organizacích objevují mladí,
energičtí a ambiciózní lidé s dobrou teoretickou
průpravou, ale často bez větších praktických
zkušeností. Pokyny a podněty projektových
koordinátorů a dalších úředníků, založené pouze
na teorii, jsou často dosti směšné, nereálné
a nepoužitelné, neboť například ignorují osobité
charakteristiky druhů. To posléze může vést
k poněkud nepříjemným konfrontacím.
Další téma, jež v posledních letech rozvířilo
emoce, se týká způsobu chovu divokých zvířat

Dipl. Biol. Mati Kaal
se narodil v metropoli Estonska Tallinnu v roce 1946. Na univerzitě
v městě Tartu, která je nejstarší a nejslavnější univerzitou v Estonsku, studoval v letech 1964–1969 zoologii se zaměřením na teriologii a ekologii.
Na téže univerzitě absolvoval v letech 1975–1979 aspiranturu. Pracovat
začal v roce 1966 jako laborant v Zoologickém muzeu Univerzity Tartu.
V roce 1968 se stal zástupcem ředitele (asistentem pro vědu) Zoo Tallinn, ředitelem této zahrady je od
roku 1975 dodnes. V letech 1974 a 1975 působil – vedle svého závazku v zoo – jako hlavní inspektor
v oddělení pro myslivost ministerstva lesního hospodářství a ochrany přírody. Tallinnskou zoologickou
zahradu reprezentuje ve Světové asociaci zoo a akvárií (WAZA) od roku 1989 a společensky se angažuje
i ve Spolku estonských přírodovědců, Spolku estonských muzejníků, Spolku estonských teriologů, v Americké
asociaci zoo a akvárií, Estonsko-německé společnosti, Estonsko-dánské společnosti a Tallinnské společnosti
pro podporu zoo. Kromě rodné estonštiny ovládá ruštinu, němčinu a angličtinu.
Mati Kaal je od roku 1968 sezdán s manželkou Virve, rozenou Uukkivi. Mají spolu syna a těší se
ze tří vnoučat.

v zajetí. Jsem pevně přesvědčen, že zoologické
zahrady by měly co možná nejvíce napodobovat
přirozené životní procesy. Pokud zvířatům
poskytujeme odpovídající prostředí, stimulující jejich
typické chování, pokud tedy chováme společenské
druhy ve stádech či v párech a samotářské druhy
v rodinách či samostatně, měli bychom také zajistit,
aby se mohly rozmnožovat s přirozenou intenzitou
a frekvencí, jako je tomu ve volné přírodě.
V divočině část dané populace zahubí predátoři,
její členové uhynou v důsledku nemoci nebo
přírodní pohromy. Stejně tak bychom i my měli
přijmout předčasné humánní ukončení života
jako prostředek k eliminaci přebytečných jedinců
z chovných programů. Jejich ostatky mohou být
využity k výuce či osvětě nebo též mohou – stejně
jako v přírodě – posloužit jako potrava pro jiné
druhy.
Doufám, že sílící mezinárodní zoologické
organizace budou v budoucnu ještě více
přispívat k výchově věčně urbanizující lidské
rasy a k podpoře pozitivního postoje veřejnosti
k práci zoologických zahrad.

		

Mati Kaal,
ředitel Zoo Tallinn
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Upozornění

Jeřábi mandžuští v nové expozici



Jeřábi mandžuští
přesídlili do lepšího
Pár jeřábů mandžuských (Grus japonica),
chovaných v Zoo Brno od roku 2005, letos v říjnu našel nový domov v nové expozici, která
mu oproti staršímu chovatelskému zařízení
poskytuje vhodnější životní podmínky.
Nový výběh návštěvníci najdou v dolní
části zoo, vlevo od cesty vedoucí od Tygřích
skal k ledním medvědům. Vyrostl na svahu odkloněném od návštěvnické trasy, v místě dosud
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expozičně nevyužitém. Půdorys nové expozice
má tvar obdélníku s několika menšími výběžky
a zabírá plochu přibližně 700 m2, z toho 33 m2
připadá na dvě mělká jezírka, která na jaře osadíme bahenními rostlinami – rákosem a sítinou
(vlhké močálovité prostředí hraje v životě jeřábů
důležitou roli). Jako každá nová expozice i tato
si vyžádala sadovnickou úpravu. Roztroušený
porost původních druhů stromů na okraji výběhu – dubů, babyk a bříz – jsme doplnili několika
dřevinami (Paulownia tomentosa, Cercidiphyllum
japonicum) pocházejícími z jihovýchodní Asie,
vlasti jeřábů mandžuských. V keřovém patru
se vedle domácích vrb zabydlil i kultivar vrby
japonské a bambus.
První jeřáb mandžuský se v naší zoo objevil
v dubnu 2005. Byla to samice, odchovaná
uměle v Zoo Moskva, kde se vyklubala v červnu 2002. Samce jsme získali v květnu 2006.
Pochází ze Zoo Schönbrunn, kde jej po narození
v květnu 2005 odchovali rodiče.
Denní krmnou dávku našich jeřábů tvoří
především sladkovodní ryby (2 kg), vařená
rýže (0,3 kg) a dvě vařená vejce. K této dávce
v průběhu týdne přidáváme tvaroh, strouhaná
jablka, mrkev, okurky, řepu, směs obilních šrotů
a ovesných vloček s minerálně vitaminovým přípravkem Konvit. Podle možností dostávají také
myši a hmyz, vařenému i syrovému mletému
masu se naši jeřábi se vyhýbají.

V dubnu a květnu letošního roku, kdy ještě žili ve starém výběhu, jeřábi předváděli mnoho prvků „tance“ a ozývali se ve společném
duetu. Hnízdo si postavili z rákosových stébel,
které vytrhali z rohoží zakrývajících pletivo
ohraničující expozici. Samice zasedla 9. června
na jedno vejce. Střídání rodičů během inkubace jsme nepozorovali, vždy jsme na hnízdě
zastihli pouze sedící samici. Výběh se nacházel
v dostatečném odstupu od návštěvnické cesty
i od okolních výběhů, takže pár nebýval příliš
rušen. Oba ptáci se 3. července pohybovali
mimo hnízdo, další den však vejce zmizelo.
Předpokládáme, že bylo neoplozené. Výběh
s přístřeškem, částečně zarostlý stromy, měl
tvar nepravidelného lichoběžníku s plochou
600 m2, nacházel se v klidné části zahrady.
Avšak jeho velkou nevýhodou byl chybějící
přívod vody, kterou jsme museli donášet
v konvích.
Doufáme, že v nových podmínkách
se našemu páru bude dařit a že pokusy
o rozmnožování završí v průběhu příštích let
úspěch v podobě zdárně odchovaných mláďat.
(Podrobnější stať o biologii, chovu a ochraně
jeřábů mandžuských přinášíme v profesionální
příloze tohoto vydání Zooreportu.)
Bc. Bohdana Bergmannová,
Bc. Eduard Stuchlík

Představení

Huňatec žlutopásný
vá jezera, kary, trogy, morény), periglaciální jevy
(tříděné půdy, kryoplanační terasy, kamenná moře,
mrazové sruby), subarktická rašeliniště, arktickoalpinská tundra s porosty kleče, zbytky horských
a smíšených lesů, květnaté horské louky, množství endemických organismů i glaciálních reliktů.
K pamětníkům ledových dob odborníci řadí také
několik desítek živočišných druhů, a to jak bezobratlých, tak i obratlovců – jmenujme třeba kulíka
hnědého (Charadrius morinellus), kosa horského
severoevropského (Turdus torquatus torquatus), čečetku zimní (Carduelis flammea), slavíka modráčka
tundrového (Luscinia svecica svecica) a hraboše
mokřadního (Microtus agrestis). Dlouhodobá izolace
krkonošských hřebenů vedla k vývoji endemických

Pohled z Úpského rašeliniště na nejvyšší horu České republiky Sněžku (1602 m n. m.)
taxonů – například píďalky huňatce žlutopásného
krkonošského (Psodos quadrifaria ssp. sudetica) či
střevlíčka Leistus montanus ssp. corconticus, které
nenalezneme nikde jinde na Zemi.
Jak jsou na tom Krkonoše z hlediska na
bytí ohrožených druhů? V červeném seznamu
živočichů Krkonoš z roku 1987 je z celkového
počtu 457 druhů bezobratlých uváděno 26
druhů nezvěstných nebo vyhynulých, 7 kriticky,
37 silně ohrožených, 129 zranitelných a 257
vzácných. Z 210 druhů obratlovců je přes 50 %
zařazeno v některé kategorii ohrožení: 8 druhů
mezi vyhynulými, dalších 9 mezi kriticky a 17
mezi silně ohroženými, 40 druhů bylo zranitelných
a 35 vzácných.
Některé druhy vymírají, jiné Krkonoše osídlují
jako svou novou či staronovou domovinu. Čáp
černý (Ciconia nigra) zahnízdil v Krkonoších
poprvé v roce 1952, od roku 1953 zde hnízdí
čečetka zimní (Carduelis flammaea), od roku
1968 hýl rudý (Carpodacus erythrinus), od roku
1970 severský drozd cvrčala (Turdus iliacus, od
roku 1978 slavík modráček tundrový (Luscinia
svecica svecica) a od roku 1992 budníček zelený (Phylloscopus trochiloides). Krkavec velký
(Corvus corax) po vymizení v polovině 19. století
v Krkonoších znovu hnízdí od roku 1974, sokol
stěhovavý (Falco peregrinus) zřejmě v Krkonoších
nehnízdil letech 1960–1992, obdobně kulík hnědý
(Charadrius morinellus) znovu zahnízdil v roce
1999, pravděpodobně po 53 letech.

Správa parku se od roku 1977 pokoušela
o záchranný chov a posílení původní populace
tetřeva hlušce (Tetrao urogallus). V průběhu
25 let do volné přírody vypustila zhruba 250
tetřevů z místního, ale zahraničního chovu.
Výsledek nesplnil očekávání zejména pro
dlouhodobé velkoplošné poškození lesa,
ale také pro nepřipravenost jedinců odchovaných v zajetí k životu v divočině – 90 %
telemetricky sledovaných tetřevů slovily lišky.
Se šumavskými kolegy spolupracujeme na
telemetrickém sledování jelení zvěře. O poraněná divoká zvířata se stará až do jejich
návratu do přírody Záchranná stanice handicapovaných zvířat, která je také jedním
z ochranářských zařízení Správy Krkonošského
národního parku.
RNDr. Jan Vaněk,
vedoucí oddělení ochrany přírody
Správy Krkonošského národního parku

Foto Jan Vaněk

Foto Jan Vaněk

Krkonošský národní park byl vyhlášen v roce
1963 jako první český národní park. Na jeho jižní
okraj navazuje ochranné pásmo, k němuž náleží
i území největších turistických středisek ležících
uvnitř parku. Ten zaujímá plochu 36 327 ha,
ochranné pásmo má 18 642 ha. Na severu
s parkem sousedí polský Karkonoski Park Narodowy, vyhlášený již v roce 1959 na ploše
5564 ha (tento park nemá ochranné pásmo).
V roce 1992 byla chráněná území po obou stranách státní hranice zařazena do mezinárodní sítě
biosférických rezervací UNESCO.
Na území parku, které leží v nadmořské
výšce 400–1602 m, se nachází nejvyšší pohoří
České republiky – Krkonoše. Na poměrně malé
ploše park zajišťuje ochranu unikátních jevů
živé i neživé přírody, které mají obdobu v jiných
evropských horách nebo na Dalekém severu. Mezi
nejvýznamnější náleží glaciální modelace (ledovco-

Foto Jan Vaněk

Krkonoše – náš nejstarší
národní park

Modráček tundrový
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Obrázky ze Zoo Brno

Přírodovědný kroužek v klubovně – demonstrace s korálovkou červenou a jejím svlekem

Manipulace s morčaty

Třicet úspěšných
let Stanice mladých
přírodovědců
Stanice mladých přírodovědců působí
v Zoo Brno již třicet let – průkopníci práce
s mládeží ji založili 19. listopadu 1978.
Její vznik nebyl žádným prudkým zlomem,
zakladatelé navázali na předcházející
dlouholetou praxi zájmových kroužků.
Stanice, jejíž základ tvoří odborné skupiny,
zaznamenala mnoho změn zvláště během
posledních pěti let. Poněkud jiná je nyní
struktura její činnosti a nastalo i stěhování:
tři klubovny, které se po dlouhá léta nacházely
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ve správní budově, jsme přesunuli do jiného
objektu v areálu zoo, do prostor uvolněných
v bývalé veterinární ošetřovně.
Dolní věkovou hranici, nutnou pro přijetí
za člena, jsme v nedávném období snížili z osmi
let na čtyři roky. Objevily se nové skupiny, jiné
zanikly. V tomto školním roce (2008/09) jich
ve stanici, která má kolem 110 členů, pracuje
osm. Pro některé se dosud často používá tradiční
označení kroužek.
Skupinu Zooedukátoři jsme utvořili
v roce 2006 pro starší děti ve věku 13–15
let: děti se seznamují s historií a posláním
zoologických zahrad, učí se provázet
návštěvníky zoo, předávat jim zajímavou
formou informace o chovaných zvířatech.
Snaží se též zvířata samostatně pozorovat
a vlastní iniciativou získávat znalosti o jejich
životě. Rovněž se podílejí na akcích, které zoo
pořádá pro veřejnost: na Den Země pracují
v ekodílnách, které mohou například názorně
ukazovat využití odpadů, při Noci snů pomáhají
tělesně a mentálně postiženým, jimž bývá tato
mimořádná iniciativa vyhrazena. Podobných
příležitostí bývá ovšem do roka mnohem víc…
Nejmladším členům stanice slouží dvě
skupiny. Malí tygříci ve věku 4–6 let se mohou

činnosti kroužku účastnit v doprovodu rodičů či
prarodičů. Poznávají zvířata v zoo, seznamují
se s ochranou životního prostředí, povídají si
o přírodě. Klokánci, jejichž věk se pohybuje od
5 do 7 let, jsou dorostem Přírodovědné
skupiny, kterou navštěvují děti od 7 do 13
let. Poznávají druhy chované v zoo, učí se
rozeznávat rostliny, pečují o zvířata v koutku
živé přírody, který je součástí stanice, seznamují
se s historií zoologické zahrady. Při vycházkách
po Mniší hoře určují stopy zvířat. Oblíbená
jsou setkání s chovateli, kteří děti seznámí
se svou prací a provedou je chovatelským
zázemím. Na schůzkách v klubovně se pobaví
i poučí při různých hrách, vyplňují kvizy a luští
křížovky, kreslí a modelují oblíbená zvířata.
Při projekci přírodovědných filmů se dozvídají
zajímavosti ze života ohrožených druhů zvířat.
Pro zaměstnance zoo bývají posilou na akcích
pořádaných pro veřejnost. Přírodovědná skupina
působí v Zoo Brno nejdéle, její historie sahá do
roku 1956, kdy se pod původním označením
kroužek mladých biologů etablovala jako jeden
ze sedmi tehdy působících zájmových kroužků.
Zbývající skupiny můžeme na tomto místě už
jen vyjmenovat: Mladí průvodci, Příroda
od A do Ž, Domestikace a P. A. N.
Třicáté výročí může být vhodnou příležitostí
pro vzpomínku na ty, kteří se zapsali do historie
naší stanice. Zoologická zahrada města Brna
věnovala velkou pozornost práci s mládeží
již v době krátce po svém otevření v roce
1953. Tehdy s ní začal spolupracovat emeritní
středoškolský profesor Bruno Valoušek (1888–
1971). O něm jsme sice už letos v Zooreportu
psali, neboť uběhlo 110 let od jeho narození,
retrospektiva Stanice mladých přírodovědců by
však bez něj byla neúplná, a tak jeho osobnost

Logo Stanice mladých přírodovědců (SMP)

Foto kronika zookroužku

Foto Josef Mráz

Obrázky ze Zoo Brno

Zookroužek na Dni ptactva v Přerově, 50. léta
i jméno Drahoše Pokory (*1949), který nakreslil
znak pro ornitologický kroužek, navrhoval obálky
časopisu Zookroužek informuje a do kroniky
stanice pořizoval fotografie zvířat a záběry
z exkurzí. V roce 1978 vytvořil dodnes používané
logo Stanice mladých přírodovědců.
Když jsme si v závěru roku 2003 připomínali
čtvrtstoletí stanice, její dlouholetý vedoucí Emil
Štiss se tehdejších oslav již nemohl účastnit. Byl
vážně nemocen a 6. ledna 2004 těžké chorobě
podlehl. Od roku 1956, kdy se jako jedenáctiletý
stal dobrovolným pracovníkem zahrady, byl s ní
tento Valouškův žák a člen ornitologické sekce
zoologického kroužku v téměř v denním styku.
Ptáci se stali hlavním objektem jeho pozorování
i ochrany a ornitologie jeho celoživotní láskou.
V roce 1977 byl spoluautorem publikace, kterou
zoo vydala pod názvem Ptactvo Mniší hory. Rok
nato vznikla jeho zásluhou Stanice mladých
přírodovědců, kterou posléze vedl až do své smrti.
Po desetiletí udržoval kontinuitu osvětové práce
v oblasti ochrany přírody. Redigoval Zpravodaj
Stanice mladých přírodovědců, který byl
pokračovatelem časopisu Zookroužek informuje,
pečlivě vedl kroniku zookroužku. Určitě byl
nejlepším a nejspolehlivějším znalcem dějin
zahrady. Za jeho vedení prošlo stanicí na tři a půl
tisíce mladých lidí.
Stanice je nyní součástí propagačně
vzdělávacího úseku Zoo Brno, má jasně daná
pravidla, vlastní zřizovací listinu, stanovy

Vypouštění kroužkovaných ptáků při podzimním Dni ptactva
na Mniší hoře, 1963
Foto kronika zookroužku

znovu rádi připomínáme. Pan profesor založil
roku 1956 Zájmový kroužek mladých biologů.
Jeho činnost byla velmi rozmanitá. Každou
neděli se mladí lidé dozvídali mnoho nového
o životě zvířat v zoo, prováděli mikroskopická
a pitevní cvičení, jezdili na exkurze do zajímavých
přírodních lokalit mimo zoo. Pan profesor pořádal
také pravidelné nedělní přednášky, nazývané
Lidová zoologická universita, a v místním
rozhlase promlouval k návštěvníkům zahrady.
Na jeho popud se v zoo začaly pořádat Dny
ptactva – vždy na jaře a na podzim, kdy
prakticky demonstroval metody ochrany ptáků
a předváděl jejich kroužkování. Dále organizoval
ornitologické výstavy a pracovníci zoo pod jeho
vedením vybudovali naučnou ptačí stezku, která
vedla podél hlavní návštěvní trasy.
Ke spolupracovníkům profesora Valouška
patřil například František Potůček (1893–1980),
který dlouhá léta působil jako tajemník
Zájmového kroužku zoologického a nechyběl
ani u založení Stanice mladých přírodovědců.
Další blízký spolupracovník pana profesora
fotograf Josef Mráz s ním při prezentaci zoo
tvořil nerozlučný tandem. Byl prvním šéfem
osvětového oddělení, fotoaparátem i filmovou
kamerou dokumentoval dění v zoo, zhotovil řadu
propagačních plakátů, letáků, brožur, pohlednic
a průvodců. (Mráz v roce 1968 emigroval,
tehdejší ředitel zoo poté dal většinu jeho filmů
a fotografií zničit.) S činností stanice je spojeno

Jedna z nástěnek naučné ptačí stezky, po roce 1956
a organizační řád, jímž se řídí a v němž jsou
mimo jiného zakotvena práva a povinnosti
člena. Financována je z rozpočtu zoo
a z příspěvků členů. Odborné skupiny vedou
dobrovolníci, povětšinou bývalí členové stanice.
Jejím posláním je výchova dětí a mládeže
zaměřená na poznání volně žijících, především
ohrožených druhů zvířat a na otázky ochrany
fauny i flóry.
Mgr. Světla Vítková,
vedoucí Stanice mladých přírodovědců

7

Zamyšlení

Průvodkyně s důchodci v Tygřích skalách

Den seniorů – jízda vláčkem

Babičky se chichotaly
jako mladice
K tradiční formě působení na veřejnost,
při níž se osvětové aktivity obracejí především
na děti a mládež, se v Zoo Brno v posledních
letech druží snaha prostřednictvím světa
zvířat zpříjemnit a zkvalitnit život zdravotně
handicapovaných spoluobčanů či příslušníků
nejstarší generace, většinou odkázaných na
péči sociálních ústavů. O zooterapii, kterou
s handicapovanými praktikujeme již přibližně osm let, jsme již v Zooreportu psali. Nyní
bychom se chtěli zmínit o spolupráci s ústavy
či organizacemi, jejichž posláním je péče
o nejstarší generaci.
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Čtyři domovy důchodců a jeden klub seniorů jsme poprvé oslovili v roce 2005. Nyní
jsme už v pravidelném kontaktu se čtrnácti
převážně brněnskými subjekty: s domovy
důchodců na Mikuláškově náměstí a v ulicích
Nopova, Kociánka a Věstonická, s Domovem
pro seniory na Okružní, Domovem pokojného
stáří na Kamenné, Domovem důstojného stáří
v Borkách, Penzionem na Vychodilově, s kluby
důchodců v Komíně, Žabovřeskách a Královopolské strojírně, s Klubem seniorů v Rájci nad
Svitavou, Vlastivědným klubem Petra Bezruče
a s brněnskou organizací Svazu důchodců České
republiky.
Obyvatelé domovů přijíždějí společně na
návštěvu zahrady, někdy se ale pracovníci zoo
naopak vypraví za nimi. Na besedě v domově
představí kontaktní zvířata, pohovoří o jejich
životních zvycích i o novinkách v zoo. Program
někdy zpestří členové Kynologického klubu ve
Šlapanicích ukázkami výcviku psů.
Při návštěvě zoo důchodci absolvují besedu v přednáškovém sále a poté se vydají na
exkurzi s odborným výkladem. Fyzicky méně
zdatným účastníkům exkurze poslouží turistický
vláček. Již od začátku spolupráce připravujeme
pro seniory i předvánoční setkání. Senioři z více

domovů – vždy kolem osmdesáti hostů – se
soustředí v audiovizuálním sále správní budovy
zoo, kde na pódiu vystoupí děti z tanečních
souborů, například z Komíňáčku základní školy
v blízké městské části Komín. Po tanci a zpěvu
děti seniorům rozdávají dárky.
Letos jsme poprvé uspořádali Den
seniorů, za součinnosti Svazu důchodců
se uskutečnil 1. října. Pozvané skupiny
z členských organizací svazu si vybíraly,
zda se nejprve účastní jednoho ze tří bloků, které se ve stanovené době opakovaly
v audiovizuálním sále, či využijí jednu ze tří jízd
vláčkem, doprovázených komentářem průvodce.
V sále mohli senioři zhlédnout film o Zoo Brno,
po něm propagační pracovnice přiblížila aktuální dění v zoo a představila oblíbeného
kontaktního papouška Edu. V předsálí návštěvu vítala výstavka přírodnin. Vláček vozil
důchodce od Tygřích skal k pavilonu ptáků,
kolem výběhu koní Převalského a Dětské zoo
na nejvyšší místo zahrady – vyhlídku u výběhu Safari. Po projížďce vláčkem mohli hosté
za doprovodu průvodce navštívit Tygří skály
a pavilon opic.
Senioři sice zoo příliš často nenavštěvují, vždyť jsou většinou fyzicky méně zdatní
a někteří se pohybují jen na vozíku. Do roka
přijdou obvykle jednou v létě a pak ještě
v čase předvánočním. Nicméně návštěva zoo
jim přináší obrovský zážitek, na který dlouho
vzpomínají. Téměř neznámé nebo dávno zapomenuté prostředí je pro ně silným impulsem
k dalším návštěvám. Z Domova důchodců na
Mikuláškově náměstí v Brně-Novém Lískovci
jsme dostali děkovný dopis, který připomínal
zatím poslední návštěvu v naší zoo, k níž došlo
27. června. Ředitelka domova RNDr. Helena
Valkounová nám kromě jiného napsala, že
seniory nadchla jak návštěva zoo, tak i přijetí,
jakého se jim dostalo. „Babičky se chichotaly jako mladice,“ uvedla doslova. Důchodci
z domova na Mikuláškově náměstí si naši
zahradu oblíbili snad nejvíce – dokonce adoptovali papouška Edu a pravidelně přispívají
na jeho chov!
Jan Kameník

Horké novinky
PF 2009
Redakce děkuje za reakce na anketu rozeslanou
s minulým vydáním Zooreportu. Velice nás potěšilo,
že drtivá většina odpovědí náš časopis chválila a že
jej pisatelé chtějí dostávat i nadále. Všem čtenářům
přejeme úspěšný nový rok 2009. 
(red)

Medvědi s novou hračkou, vpravo dole Cora prchá s dortem

Více zvířat u hlavní trasy

Do pamlsků, spuštěných do výběhu na provaze,
se medvědi ihned pustili. Pečlivá matka Cora se
v tu chvíli trochu zlakotila, větší část dortů pozřela
sama. Mladí medvědi však vymysleli odškodnění –
s papírovou krabicí od dortů si pěkně vyhráli!
Rovněž hračky – dva žluté balony – skončily brzy
v jezírku, kde s nimi medvědi radostně dováděli.
Otec dvojčat samec Umca, který před
Dvojčata dostala dorty narozením populárních potomků odcestoval
Oslava prvních narozenin dvojčat ledních do Zoo Praha, počátkem října za doprovodu
medvědů Billa a Toma se uskutečnila v neděli brněnských zoologů přesídlil do německé Zoo
23. listopadu ve 12 hodin. Na vyhlídce u expozice Gelsenkirchen. Před transportem nemusel být
se shromáždil dav přihlížejících, mezi nimiž byla uspán, jedenáctihodinovou cestu zvládl bez
i početná skupina novinářů. Přítomné oslovil komplikací. K medvědici Coře se vrátí v březnu
ředitel zoo Martin Hovorka a představitel či dubnu. V té době brněnskou zoo definitivně
zřizovatele zahrady, náměstek primátora Ladi- opustí oba jejich synové: Bill nahradí otce ve
slav Macek. Medvědi dostali rybí dort a novou velkoryse pojaté expozici v Gelsenkirchenu a Tohračku, obojí, jak je u dvojčat zvykem, ve dvojím movým domovem se stane pražská zoo.
provedení. Svíčky na dortech sfoukli oba řečníci.

(red)

Už dvě nové expozice se objevily u nedávno
postavené páteřní komunikace, sloužící především jako
trasa vláčku. V budoucnu ji má po celé délce lemovat
řada dalších výběhů. Hned na začátku komunikace,
u nástupní stanice vláčku, mohou od října lidé při
čekání na odvoz pozorovat mary stepní (Dolichotis
patagonum). O několik metrů dále pak už v listopadu
mohli narazit na zbrusu novou expozici surikat. Mary
se do nového přesunuly z tzv. jihoamerického výběhu,
kde žily společně s dalšími druhy daného subkontinentu.
Nyní je doplnili jedinci z jiné zoo, takže tvoří
šestičlennou skupinu. Surikaty, kterých je
rovněž šest, se k páteřní komunikaci přestěhují
z pavilonu Tropické království až na jaře. (red)

Mary stepní
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Odpovědnost

Klauni očkatí a sasanka čtyřbarvá



Klauni očkatí patří
k barevným akcentům
korálového útesu
Poté, co jsme na podzim minulého roku na
Stálé akvarijní výstavě v Brně zřídili nové mořské
akvárium, zvažovali jsme, jaké druhy ryb zařadit
do kolekce chovaných mořských živočichů. Část
ryb ze zrušené nádrže jsme vpustili do nové expozice s koráli, další část vysadili do sousedního
mořského akvária a poslední přemístili do Zoo
Olomouc. Přesuny si vynutila obava, že některé
druhy ryb ze zrušené nádrže by se mohly chovat
ke korálům a k novým obyvatelům „skleněného
domova“ nešetrně.
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Nové druhy ryb měly být také barevně výrazné,
aby návštěvníka výstavy upoutaly na první pohled.
Náhradou za původní klauny Clarkovy (Amphiprion
clarkii) jsme proto nakoupili šest klaunů očkatých
(Amphiprion ocellaris). Děti je znají z filmu Hledá
se Nemo, ve kterém bylo možno spatřit také další
obyvatele našeho nového akvária.
Klaun očkatý, dříve nazývaný harlekýnka obecná, patří do čeledi sapínovitých (Pomacentridae),
řádu ostnoploutvých (Perciformes), třídy paprskoploutvých ryb (Actinopterygii), kmene strunatců
(Chordata). V přírodě dorůstá do délky jedenácti
centimetrů. Pochází z indopacifické oblasti, z okrajových moří dvou oceánů – Tichého a Indického –,

kde žije na korálových útesech při teplotě kolem
26 °C a v hloubce asi 1–15 metrů. Je symbioticky
vázán na sasanky, především z rodu Heteractis.
Kůži má potaženu slizem, což jej chrání proti jejich
požahání. Při nebezpečí se rychle uchyluje do blízkosti sasanek. Odolnost vůči požahání není u něj
vrozená, musí se postupně na sasanku aklimatizovat.
Tělo pokrývají tři bílé pásy na oranžovém podkladě,
proměnlivost tohoto základního zbarvení je však
vzhledem k rozlehlému areálu výskytu značná. Navíc
kresba každého jedince je individuální.
Samice je o něco větší než samec, spolu tvoří
stálé páry, které si společně obhajují teritorium.
Pokud dojde ke ztrátě partnera, přijme osamocený
jedinec nového. Rozmnožování v akváriu je bezproblémové, odchovávat mláďata se daří dobře. Klauni
očkatí se v přírodě třou mezi sasankami, do jejich
blízkosti samice klade až 1500 jiker. O jikry i o potěr, který se vykulí zhruba za týden po kladení, se
stará většinou samec, občas mu pomáhá i samice
(podobné je to i u sladkovodních cichlid). Všechny
mladé rybky jsou samci a teprve mnohem později
se z některých stanou samice. Pokud obsadí jednu
sasanku dva jedinci, pak se automaticky ze silnějšího stává samice – tento živočišný druh tak není
při reprodukci odkázán výhradně na vyhledávání
partnera opačného pohlaví. Pokud klauni očkatí
žijí ve skupině, panuje v ní přísná hierarchie, na
jejímž vrcholu stojí vůdčí samec se samicí. Přijímají
rostlinnou i živočišnou potravu. V přírodě se živí
převážně planktonem, v zajetí jim vystačí mražené mořské krmivo (korýši) nebo sušené granule
a vločky pro mořské ryby.
Na Stálé akvarijní výstavě jsme do nádrže
korálového typu vysadili klauny očkaté postupně.
Nejdříve dva (z nichž bohužel slabší uhynul), potom další čtyři, kteří sice byli menší než předchozí,
ale rychle prvního klauna dorostli. Dnes tam tedy
lze spatřit skupinu pěti rybek, které se většinou
zdržují v okolí sasanky čtyřbarvé, ale čile plavou
i ve volné vodě – rozhodně se o nich nedá říci, že
by se neustále ukrývali pod její ochranu. Tento
mírumilovný a nenáročný druh, který však vyžaduje
kvalitní filtraci vody, lze doporučit každému, kdo
začíná s mořskou akvaristikou.
Ing. Vladimír Spurný
revírník na Stálé akvarijní výstavě

Budoucnost



Další nová část
Beringie: expozice rysů
kanadských
Rysího samce, který pochází ze Zoo Ostrava,
jsme do nového výběhu rysů kanadských (Lynx
canadensis) poprvé vypustili 26. září, při příležitosti Setkání adoptivních rodičů ze škol – žáků
a studentů základních a středních škol, kteří
přispívají na chov některého ze zvířat v naší zoo.
Nejaktivnější přispěvatelé – studenti gymnázia
na Křenové ulici a žáci základních škol na Laštůvkově ulici a v Rosicích u Brna – při slavnostním
aktu přestřihli pásku přes přístupovou cestu.
Rys si prohlédl celou expozici, zahloubenou
do svažitého terénu a opatřenou dekoracemi
z dutých kmenů a vývratových kořenů, a na oplocení si ověřil, že funguje elektrický ohradník. Pak
se uvelebil v jedné ze tří ubikací, k nimž vede
z výběhu drátěný tunel, a malá slavnost skončila.
Mládež se pak odebrala k pódiu U Velblouda
ke sledování zábavného programu a také na
prostranství před Tropickým královstvím, kde
jim záchranáři předvedli ukázky výcviku.
Rysi kanadští žijí v lesích na území téměř
celé Aljašky a Kanady, na jihu jejich areál zasahuje i do USA (velké populace se nacházejí
v Montaně, Idahu a Washingtonu). Protože jsou
velice plaší a vcelku nenápadní, mnoho lidí je
považuje za vzácné. Světový svaz ochrany přírody
(IUCN) je však řadí do kategorie druhů málo
dotčených. Nicméně v USA patří od roku 2000
k druhům ohroženým. Ztráta přirozeného prostře-

dí a lov pro velice ceněnou kožešinu – to jsou
důvody, proč rysů kanadských ubývá.
Mnohem hůř je na tom rys ostrovid (Lynx
lynx), který původně osídlil zalesněné oblasti
Eurasie. Odlesňování a intenzivní lov způsobily,
že je dnes běžný pouze ve Skandinávii a na
severu Ruska, udržel se také v Karpatech a na
Balkáně. Od roku 1970 probíhají na mnoha
místech Evropy reintrodukce, v České republice
začaly v roce 1982. Rys ostrovid se po zhruba sto
letech vrátil na Šumavu a do jihozápadních Čech,
vyskytuje se též v Beskydech a Jeseníkách.
Kromě rysa ostrovida obývá Evropu také rys
pardálový (Lynx pardinus). Tuto nejohroženější
evropskou šelmu s omezeným původním výskytem pouze v Portugalsku a Španělsku sice chrání
zákon, avšak její stavy přesto klesají a v Portugalsku je od roku 1997 považována za vyhubenou.
V přírodě nyní žije méně než 200 rysů pardálových. Čtvrtým a posledním druhem rysa je poměrně hojný rys červený (Lynx rufus), který využívá
mnoho rozličných biotopů Severní Ameriky od
pouští přes bažiny až po hory. Od ostatních druhů
rysů se rys červený dosti vzdálil jak geneticky,
tak morfologicky. Z odlišujících znaků uveďme
například bílou špičku ocasu.
Rysi jsou převážně samotářská zvířata,
která se s jedinci opačného pohlaví setkávají
zpravidla jen v době páření. Jsou schopni ulovit
dosti velkou kořist, například různé druhy kopytníků. Na jídelníčku mají také zajíce, ptáky
a drobné savce.

Rys kanadský v nové expozici

Chovatelské zařízení pro rysy v brněnské
zoo vyrostlo na ploše zhruba 500 m2 poblíž expozice ledních medvědů a je součástí budovaného
komplexu Beringia, zaměřeného na severskou
zvířenu. Z toho důvodu jsme při výběru druhu
volili právě rysa kanadského. Náš samec přicestoval z Ostravy i s rysicí, ale momentálně žije
na Mniší hoře sám, příbuzná samice (byla to
jeho sestra) odešla do jiné zoo. Jelikož populace
v evropských zoo jeví nízkou genetickou diverzitu,
novou družku jsme objednali v USA. Do Brna
dorazí začátkem příštího roku.
Mgr. Eva Měráková,
Bc. Eduard Stuchlík
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