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Příhovor
Žít v Nordens Arku
je tak báječné!
Když loni v září pracovníci brněnské
zoo navštívili Nordens Ark, požádali mne,
abych tuto švédskou zoologickou zahradu, kladoucí velký důraz na záchranné
programy, představila v časopise, který
Zoo Brno vydává. Článek vyšel v minulém čísle Zooreportu. Brněnští kolegové
mne tehdy také požádali, abych napsala
něco o sobě a o předsevzetí, které jsem
si dala a které se snažím v Nordens Arku
plnit. Ráda jsem jim vyhověla i v tomto
ohledu…
Velkou část dětství i teenagerského věku jsem
trávila venku v přírodě, spala jsem ve stanu a přes
den dalekohledem pozorovala divoce žijící zvířata.
Ptáky sleduji tak dlouho, co si jen pamatuji. Bylo
tudíž pro mne zcela logickým rozhodnutím jít
studovat přírodní vědy a zoologii na univerzitu
v Göteborgu.
Před zhruba čtvrtstoletím jsem dostala úkol
prozkoumat, jaké jsou ve Švédsku možnosti a podmínky pro zřízení chovné stanice ohrožených druhů
zvířat. Jako vzorová instituce mi měla posloužit
Durrellova nadace na ochranu zvířat žijících ve volné
přírodě (Durrell Wildlife Preservation Trust), tehdy
známá jako Jerseyská nadace na ochranu zvířat

žijících ve volné přírodě (Jersey Wildlife Preservation
Trust). V té době jsem sice byla ponořená do psaní
dizertační práce, a měla tedy velmi málo volného
času, ale výzva vytvořit něco nového, co by mělo
okamžitý efekt v ochraně přírody, byla silnější než
já, takže volba byla jednoduchá.
Založila jsem neziskovou nadaci, na ploše
127 hektarů pronajala pozemky a získala ke
spolupráci zoology s dobrou mezinárodní reputací.
V bance jsme si na vysoký úrok půjčili peníze, což
znamenalo, že nám nechybělo obrovské množství
entuziasmu. Byli jsme stmelený a odhodlaný tým
pěti lidí, oddaný svému ideálu. Nordens Ark slavnostně otevřel švédský král a jako patronku určil
Její královskou výsost korunní princeznu Viktorii.
První rok existence Nordens Arku nebyl jednoduchý.
Měli jsme velmi málo peněz a na ploše, kterou jsme
využívali jako expozice místní fauny, nebylo nic víc
než kousek divoké přírody, stěží jakkoliv zábavný pro
návštěvníky. Všechny výběhy byly dosti rozsáhlé a hustě
porostlé stromy, spatřit nějaké zvíře, patřící k dvaceti
druhům, které jsme tehdy chovali, bylo téměř nemožné.
Byli jsme natolik přesvědčeni o své vizi, že
jsme – namísto toho, abychom potěšili návštěvníky
a udělali zoopark zábavnější – v našich chovných
zařízeních usilovně pracovali na několika záchranných projektech. Byla to smělá volba. Nešli jsme
cestou tradiční zoo, přesto se nám s podporou před-

Lena Maria Lindén

absolvovala střední školu v roce 1968 a poté začala studovat zoologii, geologii a fyzikální geografii na univerzitě v Göteborgu. Bakalářské zkoušky složila v roce 1971 a graduovala v roce 1974 diplomovou prací o životních projevech lososů žijících na západním
pobřeží Švédska. Ve funkci zástupkyně ředitele diecézní kapituly ve Visby měla v období
1972–1980 na starosti plány rozvoje území o rozloze 10 000 hektarů, na němž se nachází
několik přírodních rezervací. Poté dva roky učila přírodopis a matematiku. Vzdělání si rozšířila studiem geografie na Stockholmské univerzitě, ukončeným v roce 1981. Jeden rok
strávila na studijním pobytu v Saudské Arábii, psaní dizertační práce na Göteborské univerzitě v roce 1986 přerušila, protože byla vyzvána, aby na západním pobřeží Švédska zřídila
záchrannou stanici ohrožených druhů Nordens Ark. V roce 1988 založila Nadaci Nordens Ark
a stala se její výkonnou ředitelkou a předsedkyní správní rady. V Nordens Arku iniciovala
řadu záchranných programů, zřídila oddělení mizejících tradičních plemen hospodářských
zvířat a tropický pavilon, od roku 2009 je garantem záchranného chovu husy malé, jednoho z nejohroženějších ptáků Arktidy. Pracovala také v etické komisi a komisi pro členství
Světové asociace zoo a akvárií (WAZA) a v radě Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA).
Je členkou dozorčích a správních rad mnoha institucí zabývajících se ochranou přírody,
obdržela řadu ocenění včetně čestného doktorátu univerzity v Göteborgu.

Lena Maria Lindén
stavenstva podařilo vybudovat Nordens Ark podle
našich představ – jako terénní a výzkumnou stanici.
Po letech není pochyb, že to byla správná volba.
Dnes jsme zapojeni do dvanácti různých záchranných projektů in situ. Já sama jsem stále
velice oddaná této práci a miluji každý den strávený
ve stanici. Dohromady nás tu nyní pracuje téměř
padesát, vlastníme 383 hektarů švédské země,
což náš život po celý rok velice zaneprazdňuje.
Jsme stále politicky zcela nezávislí, jelikož jsme
nikdy nedostávali žádnou státní podporu (a ani
jsme o ni nikdy nežádali). Pro návštěvníky máme
otevřeno 365 dní v roce. Vše se událo ve shodě
s mým osobním cílem. Vždyť žít v Nordens Arku
je tak báječné!

Lena M. Lindén, dr. h. c.,
ředitelka Zoo Nordens Ark
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Upozornění

pravidelně kontrolovali a s polapenými jedinci zacházeli tak, aby minimalizovali veškeré stresové
faktory. Odchycené sysly jsme označili mikročipy
a převezli do Zoo Brno, kde jsme je v odchovném
zařízení vypustili do předvrtaných děr, jejichž ústí
jsme pak zakryli, aby si syslové mohli vyhrabat
další nory. Tento způsob umožňuje úspěšnou
adaptaci na nové prostředí, zvířata při něm
nejsou vystavena stresujícímu pobíhání po odchovném zařízení bez možnosti úkrytu v době,
kdy si ještě nestačila vybudovat vlastní systém
nor. Ten začali naši sysli vytvářet již během
prvních dní po vypuštění a brzy přestali uměle
vyhloubené vypouštěcí tunely používat docela.
Během sezony jsme sysly pravidelně přikrmovali
mrkví, ovocem, zrninami a hmyzem. Od poloviny
října jejich nadzemní aktivita ustala a skupina
zahájila fázi hibernace. Po přezimování se ve
voliéře objevila dvě mláďata. Letos jsme ještě

Určování pohlaví odchyceného sysla
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Brněnská zoo se podílí
na programu
záchrany sysla obecného
Ochranou syslů obecných (Spermophilus
citellus) se brněnská zoo zabývá od roku 2005.
Nové odchovné zařízení pro tento druh zřídila ve
svém areálu v roce 2009. Tímto krokem se zapojila do Záchranného programu sysla obecného
v České republice, uskutečňovaného především
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Prvořadým záměrem programu je zachovat
stávající ohrožené populace na co největším počtu
lokalit České republiky. Cílem programu je však
také podpora šíření sysla, a to jednak přirozenou
cestou, jednak zakládáním nových kolonií. Ty mají
vznikat vysazováním jedinců, kteří byli odchováni
polodivokým způsobem, do míst poblíž již existujících kolonií.
Odchovné zařízení brněnské zoo se nachází
v přírodním prostředí mimo návštěvnické trasy.
Je zabezpečené proti podhrabu a tvoří je voliéra o ploše základny 102,51 m², jejíž délka
činí 20,1  m, šířka 5,1 m a výška 1,8–1,9 m.
Zdrojem jedinců vhodných pro záchranný chov
se stala populace žijící na travnaté ploše letiště
ve Vyškově. Tamní kolonie čítá na šest set syslů,
naplánovaný odchyt skupiny přibližně pětadvaceti jedinců by neměl ovlivnit její další životaschopnost. Šest samic a čtyři samce odchytili
21. července 2009, za asistence pracovníků Zoo
Brno, odborníci z realizačního týmu záchranného
programu. Před odchytem nastražili živochytné
pasti a provazová oka. Nástrahy samozřejmě

Sysel v pasti na vyškovském letišti

skupinu posílili. Z vyškovského letiště jsme do
Zoo Brno 8. dubna 2010 převezli dalších odchycených osm samic a pět samců.
Po aklimatizaci a rozmnožení syslů v následujících letech odchovné zařízení otevřeme a zejména
mladým jedincům tak umožníme osídlit terén
i mimo zoo a založit přirozeně fungující populaci.
Původním způsobem života je sysel obecný
vázán na stepi, ve vysokém porostu ztrácí přehled
o tom, co se děje v okolí, a stává se jistou kořistí
predátorů. V zemědělské krajině se přizpůsobil životu v pravidelně udržovaných travních kulturách. Jeho
radikální úbytek je spojován s mizením sečených
luk a udržovaných pastvin, s chemizací polního
hospodářství a ponecháním některých polností
ladem. V současné době nachází útočiště většinou
už jen na sportovních letištích a golfových hřištích.
Sysel obecný se vyskytuje pouze ve střední
a jihovýchodní Evropě, v Polsku vyhynul na přelomu 70. a 80. let 20. století. Podle Světové organizace ochrany přírody (IUCN) patří mezi zranitelné
druhy (stupeň ohrožení VU, vulnerable). V České
republice má status kriticky ohroženého druhu.
V roce 2009 byl u nás jeho výskyt zaznamenán
na 34 více či méně izolovaných lokalitách. Právě
izolace populací, zabraňující výměnám jedinců
a jejich doplňování z okolí, je největší hrozbou
pro další existenci druhu.
Mgr. Jiří Dobiaš,
zoolog-specialista

Vypouštění odchycených syslů do voliéry v Zoo Brno

Představení

Netopýr dlouhouchý
chové mezi představitele typické fauny středoevropské teplé lesní oblasti. Z výskytu některých druhů
vyplývá jistá faunistická podobnost Křivoklátska
a jižní Moravy, názorným příkladem je netopýr menší
(Myotis alcathoe), nový druh známý v Evropě od
roku 2002 a v České republice poprvé objevený
právě na Křivoklátsku.
Mezi význačné obratlovce lze jistě počítat vzácnou mihuli potoční (Lampetra planeri), známou
z toku Klíčavy. V mnoha lesních rybníčcích a tůních
žijí čolci obecní (Triturus vulgaris) a čolci horští

Pohled z Týřovických sklal na krajinu Křivoklátska
(Triturus alpestris), na čtyřech sledovaných lokalitách
prosperují i stabilní populace čolka velkého (Triturus
cristatus), několik tůněk pravidelně obsazuje kuňka
žlutobřichá (Bombina variegata). Celkově je zde
znám výskyt dvanácti druhů obojživelníků a osmi
druhů plazů, z nichž nejvzácnější je užovka podplamatá (Natrix tesselata), kterou někdy lidé mylně
považují za zmiji. I s ní se zde můžeme setkat, byť
na jiných stanovištích.
Na Křivoklátsku prokazatelně hnízdí 120
druhů ptáků, za význačnější považujeme výra
velkého (Bubo bubo) či včelojeda lesního (Pernis
apivorus) a oba druhy luňáků (Milvus milvus a M.
migrans). Zaříznutá a nepřístupná údolí přítoků
Berounky jsou útočištěm čápa černého (Ciconia
nigra), v Lánské oboře pravidelně hnízdí orel mořský (Haliaetus albicilla), do oblasti se po čase vrátil
i sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Faunu savců
reprezentují především běžné druhy hmyzožravců
a hlodavců, dále šestnáct druhů převážně lesních
netopýrů a malé šelmy. Jablkem sváru ochránců
přírody a myslivců jsou nadpočetné populace jelena
evropského a nepůvodního siky japonského, daňka
skvrnitého a muflona, silně převyšující normované
stavy. Ani u prasete divokého není situace jiná.
Účinnější prosazování zájmů ochrany přírody
obsahuje záměr vyhlásit v centrální části CHKO,

na ploše 102 km², Národní park Křivoklátsko.
Hlavním motivem ochrany v navrhovaném
národním parku je zachování pestré mozaiky
stanovišť vázaných na morfologické fenomény
prostorově spojené s kaňonem Berounky a jejích
přítoků a dále zachování lesního komplexu v teplé
pahorkatině středních poloh, s druhovou skladbou
blízkou přírodě, který svou velikostí nemá ve vnitrozemí České republiky obdobu.

Mgr. Anna Hoffmannová,
zoolog Správy CHKO Křivoklátsko

Foto Petr Hůla

Foto Petr Hůla

V západní části středních Čech, v krajině, kde
česká knížata a čeští králové odpradávna trávili své
lovecké kratochvíle, byla v roce 1978 na ploše 628
km² vyhlášena Chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko. V roce předcházejícím již bylo toto území
zahrnuto mezi biosférické rezervace UNESCO a v roce
2004 byla uvnitř CHKO vyhlášena Ptačí oblast Křivoklátsko. Nejvyšším bodem oblasti, kterou pokrývají
z více než 60 % lesy, je vrch Těchovín (616 m n. m.).
Území Křivoklátska reprezentuje unikátní soubor organismů na úrovni druhů a populací, který
v České republice nemá obdoby a v Evropě je zastoupen jen ojediněle. Například výskyt nominátní formy
tesaříka Phymatodes pusillus pusillus, nosatčíka
Apion rugicolle či pavouků šplhalky Anyphaena furva,
plachetnatky Porrhomma rosenhaueri, zápředky
Agraecina striata a slíďáka Arctosa maculata je znám
pouze z Křivoklátska. K význačným bezobratlým
patří i velevrub tupý (Unio crassus), rak kamenáč
(Austropotamobius torrentium) a tesařík obrovský
(Cerambyx cerdo). Obecně patří křivoklátští živoči-

Foto Petr Hůla

Na Křivoklátsku možná
vznikne národní park

Čáp černý
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Obrázky ze Zoo Brno

Druhé letošní mládě takina

Takinové indičtí

Mláďata ovcí Jákobových

Revír Parohatá opět úspěšný
Na západním svahu Mniší hory, vlevo od hlavní
návštěvní trasy, pokud po ní stoupáme vzhůru na
vrchol kopce, se rozkládá revír, kde chováme zvířata
nosící rohy či parohy. Zhruba uprostřed leží objekt chovatelského zázemí, obklopený výběhy sobů polárních,

Odrostlejší mláďata jelenů milu
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jelenů sibiřských, losů evropských a společným výběhem paovcí hřivnatých a dželad. K revíru, který zkráceně nazýváme Parohatá, patří i některá vzdálenější
chovatelská zařízení, umístěná až za hlavní trasou,
například výběh kozorožců sibiřských, v posledních
letech byl k němu přičleněn i výběh Safari s kopytníky subsaharské Afriky a dvě další menší expozice.
Revír chová jednadvacet druhů kopytníků, jeden druh
vačnatce, kterým jsou klokani Bennettovi, a dva ptačí
druhy – kasuáry přilbové a pštrosy dvouprsté.
Stejně jako v přírodě i v revíru Parohatá se rodí nejvíce mláďat na jaře. Některé porody však probíhají ještě
na konci zimního období, kdy se většinou rodí mláďata
paovcí hřivnatých, ovcí Jákobových a takinů indických.

Jeleni milu – laň s kolouchem

První letošní mláďata se na revíru objevila
6. března. Byla to trojčata ovce Jákobovy (Ovis amon
f. aries). Matka bohužel dvě z nich odmítla, a tak
jsme zahájili umělý odchov. Náhradní mléko Mikrop
ovis jehňata zprvu dostávala čtyřikrát denně v dávce
1200 ml na kus, postupně jsme snížili počet napájení
na tři dávky denně a množství mléka na 1000 ml/
kus/den, protože malé ovečky již začaly přijímat seno
i jádro. Ve skupině ovcí Jákobových rodily do konce
dubna čtyři samice, které přivedly na svět celkem
osm mláďat (pět samců a tři samice).
Počátkem března se dále rozrostla skupina takinů indických (Budorcas taxicolor taxicolor). Ve stejný
den, v úterý 9. března, rodily dvě samice. Bohužel
jedna z nich, prvorodička, se o potomka nedokázala
postarat a mládě do druhého dne uhynulo. Druhá
samice pečuje o malou samičku, která se stala prvním
takinem úspěšně odchovaným matkou narozenou už
v naší zoo (o této události jsme již informovali v minulém vydání Zooreportu). Potěšila nás i dvanáctiletá
samice Růžena alias Resi, která 5. dubna porodila
samečka. Malí takinové se sblížili, začali si ve výběhu
společně hrát a skotačit, vedle sebe odpočívali a matky
vyhledávali, jen když se chtěli napít mléka. Pohled na
ně přináší radost a uspokojení – dosud jsme v naší zoo
neměli dvě mláďata takinů narozená a odchovávaná
v jednom roce.
Jeleni milu (Elaphurus davidianus) se v naší zoo
pravidelně rozmnožují v dubnu. Dvě laně letos rodily
6. a 14. dubna, oba potomci jsou samci a oba porody
proběhly bez komplikací. K naší radosti se 23. května

Obrázky ze Zoo Brno

Laň jelena sibiřského s kolouchem

ve skupině jelenů milu objevilo i třetí mládě. V dubnu
se narodila i mláďata paovcí hřivnatých, která většinou
samice přivádějí na svět už v únoru či březnu. První
mládě (sameček) se narodilo 8. dubna, druhé (samička) 10. dubna. U samice, která rodila jako druhá,
jsme vzhledem k velikosti jejího břicha předpokládali
příchod dvojčat. Narodilo se ale jen jedno mládě, které
svou velikostí výrazně předčilo druhé novorozeně.
Koncem dubna jsme také očekávali porody
u sobů polárních (Rangifer tarandus). Jako první rodila samice Pepina, která pochází z finské Zoo Ranua
a liší se od ostatních sobů světlým zbarvením srsti.
Porod probíhal pod naším dozorem a mládě přišlo
na svět 20. dubna přesně ve dvanáct hodin. Matka
byla po porodu zesláblá, ale přesto se o mládě dobře
postarala. Pečlivým lízáním je zbavila porodních obalů
a vleže se mu nastavila tak, aby se mohlo od ní napít.
Po třech hodinách bylo mládě schopné pít vestoje
a následovat matku. Druhý den už běhalo po celém
výběhu, ale matka ho na každém jeho kroku hlídala.
Naše sledování mláděte brala v prvních dvou týdnech
s velkou nelibostí, důrazně nás od něho odháněla. Že
jde o malou samičku, jsme zjistili až později. Počátkem
následujícího měsíce – 3. května – porodily ve stejný
den další dvě samice sobů, Pražanda a Mája. Porody
proběhly pravděpodobně v časných ranních hodinách,
protože při ranní kontrole zvířat již obě mláďata chodila po výběhu. Záhy jsme zjistili, že jedno mládě je
samička a druhé samec. Otcem všech mláďat je samec
Vašek, narozený v naší zoo v roce 2005.
Dosud jsme v Zoo Brno odchovávali vždy jen
jedno či dvě mláďata sobů. Skutečnost, že se letos ob-

Mládě jelena sibiřského

jevila tři, patrně ovlivnila změna krmení. Od prosince
2008 jsme totiž přešli na krmnou dávku používanou
v Zoo Olomouc, kde tamní chovatelé sobů mají velké
zkušenosti s optimalizací krmných dávek. Po jejich
příkladu jsme zvýšili množství granulí pro soby a přidali granule pro dostihové koně. Důležitou složkou
krmiva jsou také čerstvé okusy a lišejník.
V květnu se rodí i mláďata kozorožců sibiřských
(Capra sibirica). Porody kozorožců se postupně uskutečnily 14. května, kdy se narodil sameček, a 20. května,
kdy se objevily dvě samičky. Zatím posledním přírůstkem na revíru je sameček jelena sibiřského (Cervus
canadensis sibiricus), narozený 2. června.
Již v minulém roce jsem se v našem časopise
zmínil o bohulibém počtu mláďat, která se každým
rokem v revíru objevují. Trend bez přerušení pokračuje.
V roce 2010 zaznamenáváme dosud největší počet
druhů, které se rozmnožily v jedné sezoně.
Lubomír Gala,
revírník na úseku Parohatá

Přibližně dvě hodiny po narození se už sobí
mládě snaží postavit na nohy

Kozorožci sibiřští

Sobi polární
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Zamyšlení

Světla Vítková s morčetem u dětí v Elpisu

Světla Vítková zahajuje Noc snů 2009

Za Světlou Vítkovou…
Nejen všechny členy rodiny, ale i široký okruh
přátel, známých a spolupracovníků hluboce zasáhl
odchod Mgr. Světly Vítkové z tohoto světa. Vedoucí
Stanice mladých přírodovědců, bezesporu patřící
k nejvýznamnějším osobnostem pracovního týmu
brněnské zoologické zahrady, zemřela po krátké,
těžké nemoci 21. dubna 2010. Bylo jí šedesát
pět let.
Při každé vzpomínce se nám Iška, jak jsme ji
na její přání oslovovali (byla to přezdívka z dětských
let), vybaví jako žena nesmírně činorodá, organizačně
schopná, každý úkol zvládající s neutuchajícím elánem. Takovou se nám jevila i v její poslední pracovní

Světla Vítková vede exkurzi do záchranné stanice
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den. Když jsme se dověděli, že hodlá „marodit“, byli
jsme přesvědčeni, že se jedná o nějakou banální
krátkodobou chorobu.
Iška pocházela z Dubňan u Hodonína, od svých
10 let ale žila v Brně. Jako dítě navštěvovala kroužek
mladých biologů, vedený v Zoo Brno legendárním
profesorem Bruno Valouškem. Vystudovala pedagogickou fakultu, učila na základní škole, později získala
aprobaci v oboru speciální pedagogika a začala se
věnovat handicapovaným dětem. Přitom se jejím
hlavním zájmem stala zooterapie, což je, jak praví
definice, metoda ucelené rehabilitace za podpory
a přítomnosti zvířat. S domácími zvířaty, jako jsou
fretky, králíci nebo morčata, navštěvovala ústavy sociální péče, kde pak měly handicapované děti možnost
přímého kontaktu s živým čtvernohým tvorem, což
rozšiřovalo jejich emoční sféru a všeobecně příznivě
působilo na jejich život. V této činnosti pokračovala
i poté, co v roce 2004 začala pracovat v naší zahradě.
Odtud pravidelně zajížděla do Speciální školy Elpis
v Brně-Židenicích i do některých dalších podobných
institucí, kde vedla speciální výukové programy se
zvířaty, praktikované podle individuálních plánů
zaměřených na jednotlivé děti. Některé z nich se
zprvu zvířat bály, po čase ale ostych vystřídala radost ze setkání s „tetou“ a jejími zvířátky. I ty děti,
které trpěly dost těžkým postižením, doprovázeným
například ztrátou řeči, po čase ožívaly, začínaly mít
zájem o okolí, tvořily první slova a věty. Zkušenosti
v tomto náročném oboru a výsledky své práce Iška
prezentovala na zooterapeutických sympoziích, pořádaných Jihočeskou univerzitou.

Patřila k lidem, kteří mají takzvaný široký záběr.
Ve Stanici mladých přírodovědců vedla již několik let
před nástupem do zoo přírodovědný kroužek. Později
ve stanici zařídila jednu klubovnu jako rehabilitační
prostor pro děti z Elpisu. Těm také umožňovala podílet se v zoo na prázdninových pobytech společně
se zdravými dětmi. Se zvířaty zajížděla i do domovů
důchodců, klienty těchto domovů zvala do zoo na
předvánoční besedy s kulturním programem, během
roku pro ně pořádala obdobnou akci – tzv. Den seniorů
s jízdou vláčkem a komentovanou prohlídkou expozicí.
Výjezdy se zvířaty mimo zoo podnikala i v souvislosti
s různými kulturními akcemi ve městě, jako příklad
uveďme workshop pořádaný v roce 2008 brněnským
Národním divadlem u příležitosti janáčkovského sympozia. Mnohé podobné aktivity Iška plánovala vždy
se značným předstihem. Například koncem letošního
června měla na brněnském výstavišti v rámci výstav
Intercanis a Interfelis přednášet o zooterapii.
Nikdy nechyběla i při mnoha jiných příležitostech,
třeba při Noci snů. Záhy po svém příchodu do zoo se stala duší příprav konání akce, kterou pro handicapované
děti a jejich rodiny pořádají mnohé zahraniční i české
zoologické zahrady vždy v první červnový pátek. Poprvé
se v Brně za jejího přispění Noc snů konala v roce 2005,
letos se hosté této neobvyklé podívané – pokud k nim
smutná zpráva nedorazila již dřív – 4. června dozvěděli,
že už je Světla Vítková neuvítá na pódiu U Velblouda,
ani je nedoprovodí zahradou plnou dětských atrakcí
a ozvláštněnou podmanivou atmosférou romantického
večerního osvětlení…
Eduard Stuchlík

Horké novinky

Vlčata před objektivy novinářů

Bobra si odvezl
sám režisér…

Vynášení štěněte z nory

Z doupěte jsme vynesli
deset spokojených vlčat
Až při očkování letošních mláďat vlků arktických
(Canis lupus arctos), které se uskutečnilo 18. června,
jsme zjistili, kolik novorozeňat se vlastně narodilo.
Z doupěte, kde se před námi zatím úspěšně skrývali,
jsme na světlo boží vynesli deset štěňat! Bylo to
radostné zjištění, zvláště když si uvědomíme, že
arktičtí vlci se v brněnské zoo rozmnožili již potřetí –
loni vychovali šest mláďat, předloni dvě. Chov tohoto
vlčího poddruhu začal v Zoo Brno v roce 2007, s příchodem samce Atily z maďarské Zoo Sóstó a samic
Alex a Claire ze Zoo Amnéville ve Francii.
Za vysoký počet letošních mláďat vděčíme
tomu, že rodily obě samice. To se stalo i loni,
tehdy však dominantní samice zadávila štěňata
z vrhu podřízené samice. V přírodě je běžné, že
kvůli nedostatku potravy v drsné Arktidě rodí pouze
alfa samice, počet jejích mláďat je také menší než
v zajetí, většinou dvě až tři. Pokud v divočině přece
jen porodí i druhá samice, vlci její potomky zlikvidují.
Letos nastal mezi členy brněnské smečky výrazný
posun ve vzájemných vztazích, obě samice porodily
v jedné noře a společně také štěňata vychovávají.
Podrobnosti letošního odchovu vlčat přinášíme na
straně 11. 
(w)

Do Záchranné stanice handicapovaných zvířat
v naší zahradě se letos od ledna do konce května
dostavilo v doprovodu obětavých průvodců na sto
dvacet zraněných, případně pouze dezorientovaných
jedinců či opuštěných mláďat z okolní přírody nebo
intravilánu měst a vesnic. Prvenství si pevně přidržují
ptáci – například káně lesní, poštolka obecná, kalous
ušatý, puštík obecný, kos černý, ze savců namátkou
vybíráme jezevce lesního či netopýry rezavého, pestrého,
ba dokonce i bujně hvízdavého…
Z Lanžhota nám však hasiči 19. května dovezli
doslova malinkatý unikátek – přibližně desetidenní
mládě bobra evropského, které záplavový příval oddělil od rodiny. Bobřík poté už nedokázal najít cestu
do rodné nory a stal se ubohým sirotkem. Vhodnou
výživu pro kojence jsme konzultovali s Barbarou Mertin
z rakouského Národního parku Donau-Auen, známou
úspěšnými odchovy bobrů. Doporučila nám osvědčený
sunar vylepšený pasterovanou smetanou na šlehání
a drcené ovoce s označením Dětská výživa. Věru, dobře
nám poradila ona dobrá žena. Sirota papal a papal,
záhy zesílil a ochotně akceptoval změnu jídelníčku na
čerstvé větve s listy a pupeny.
Obdobně úspěšně vyléčené či odrostlé chovance
naší stanice obvykle vypouštíme zpět do přírody. Náš
bobřík se ale těšil výjimečnému postavení – jako
vskutku pravá VIP osobnost. Už proto, že vzhledem
k tak časnému setkání s lidskou péčí by se už nikdy
nedokázal přizpůsobit životu v divočině, neboť i značně
vyvinutí bobříčci až do tří let věku mají štěstí těšit se
rodičovské péči.

Obdržel proto povolávací rozkaz do záchranné
stanice v Pavlově s naším doporučením, aby jej pro
příští tvorbu využil režisér, scenárista a chovatel – ti
všichni v jedné osobě – pan Václav Chaloupek.
Nu, s radostí lze konstatovat, že známý milovník
zvířat si 18. června bobra odvezl. Dá se tudíž předpokládat, že náš pacient právě v tom osudovém okamžiku
nastoupil skvělou uměleckou dráhu. Docela určitě
po úspěšném Vydrýskovi budou mít televizní diváci
vbrzku příležitost spatřit našeho Bobrýska. Možná
s podtitulkem Na cestách cestou necestou…

(sg)

Václav Chaloupek s bobrem ze záchranné stanice v Zoo Brno
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Odpovědnost

 Kakadu palmoví

Zoo Brno pečuje o tři
zadržené kakadu palmové
Do jedné – nedávno nově upravené – expozice
pavilonu exotických ptáků jsme 18. května vypustili
tři kakadu palmové (Probosciger aterrimus Gmelin,
1788). Jejich původ je nejasný. Pocházejí ze zabavené zásilky osmi jedinců, kterou správní řízení
převedlo do majetku státu a inspekce životního
prostředí 17. června 2008 předala do péče Zoo
Praha. O chov tohoto druhu projevila zájem i naše
zoo, a tak – se souhlasem ministerstva životního
prostředí – byl jeden samec a dvě samice deponováni ze Zoo Praha do Zoo Brno. Obě zahrady mají
status záchranného centra CITES, jehož posláním
je poskytovat azyl zvířatům pocházejícím z černého
trhu či zadrženým chovatelům, kteří se nemohou
prokázat patřičným oprávněním k chovu.
Kakadu palmoví, vzácní a chovateli cenění
papoušci, zaujmou svým neobvyklým zjevem. Jsou
největšími zástupci čeledi kakaduovití (Cacatuidae),
váží od 910 do 1200 g, celková délka se pohybuje
v rozmezí 51–64 cm. Jejich peří je černé, s modravým
leskem, hlavu zdobí chocholka z dlouhých, zpětně
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zahnutých per, silný šedočerný zobák, který rozlouskne i ten nejtvrdší ořech, je větší než lebka. Barevný
akcent vytváří neopeřená lysina na tvářích, krytá kůží
s různými odstíny masově červené barvy. Odstín závisí
na poddruhu, ale i na stavu organismu. Sytější je
v době páření a slabší, když jsou ptáci v horší kondici.
Domovem kakadu palmových je ostrov Nová
Guinea a některé přilehlé malé ostrovy, vyskytují
se také v nejsevernějším výběžku australského
kontinentu – na mysu York. Popisovány bývají tři
až čtyři poddruhy, které se však od sebe příliš neliší
(naši ptáci patrně patří k nominátnímu poddruhu).
Obývají vlhké pralesy do nadmořské výšky 1300 m
a jsou to dosti vyhranění potravní specialisté, přitom velmi citliví na chemicky ošetřované plodiny.
Živí se především semeny či celými plody, především
palmovými. V zoo jim předkládáme hlavně různé

ořechy – palmové, makadamové, lískové, pekanové, cedrové, pistáciové, para ořechy, také mandle,
arašídy, kukuřičné klasy, zrniny a speciální granule.
Citrusy, banány, mango a brokolice jim u nás moc
nechutnají, zkoušíme nové druhy ovoce a zeleniny.
V pralese se pohybují v menších skupinách, jen
v době hnízdění žijí v párech. Hnízdo si stavějí
v dutině stromu, kam samice snáší většinou jen
jedno vejce (největší možnou snůškou jsou tři vejce). Mláďata se líhnou po 28–33 dnech inkubace.
Hnízdní dutinu rodiče postupně vystýlají dřevěnou
drtí, jejíž vrstva se zvětšuje, takže mláďata jsou
stále v čistém prostředí. Odchovy v zajetí jsou
vzácné, nedaří se hlavně proto, že rodiče nemívají k dispozici optimální skladbu krmiva. Kakadu
palmoví se dožívají padesáti let.
Červená kniha IUCN řadí kakadu palmové mezi
druhy málo dotčené (kategorie Least Concern). Na
mysu York je však v blízké budoucnosti může ohrozit
ztráta habitatu, způsobená těžbou bauxitu. Na Nové
Guineji, kde hnízdí přibližně 3000 párů, je domorodci lapají jako výhodný artikl pro černý obchod.
Mimořádný zájem chovatelů o tento druh, jehož
cena se pohybuje ve statisících českých korun za kus,
vedl k tomu, že Washingtonská úmluva zařadila obchod s kakadu palmovými do nejpřísnějšího stupně
ochrany – CITES I. Evropská asociace zoo a akvárií
zřídila pro kakadu palmové Evropský záchranný
program (EEP), Evropskou plemennou knihu vede
francouzský Zoopark de Beauval, existuje i jejich
Severoamerická regionální plemenná kniha.

Eduard Stuchlík

Budoucnost

Vlčata shromážděná před očkováním v bedně

Vlci arktičtí potřetí
přivedli na svět mláďata
Letošní rozmnožovací cyklus vlků arktických
chovatelé v brněnské zoo pečlivě monitorovali. Určitým vyvrcholením byl odchyt deseti mláďat a jejich
čipování, očkování a odčervení.
Příznaky hárání samic jsme zaznamenali již
v únoru a březnu. Rozpoznat, že vlčice porodila,
není snadné. Ještě na přelomu dubna a května mají
samice dlouhou zimní srst, takže zduřelá mléčná
žláza není vidět, pozorovat lze pouze znečištění
v okolí rodidel. Vodítkem může být chování dospělých zvířat: pokud se přiblíží člověk, vlci se zdálky
vyhýbají doupěti, v němž jsou mláďata, aby od nich
odpoutali pozornost… Prvních čtrnáct dnů po porodu
štěňata zůstávají v doupěti a chovají se tiše. Kontrola
doupěte probíhá tak, že se k němu chovatel přiblíží
a naslouchá. Slabé spokojené hlásky signalizují,
že mláďata dostala od matky napít. Když příště
není nic slyšet, chovatel šťouchne klacíkem do nory,
a mláďata se opět ozvou. Smečka většinou doupě
aktivně nebrání a drží se v povzdálí, předpokládá,
že vetřelec brzy odejde. Vlků z naší zoo se nemusíme
bát. Jsou-li v tísni, třeba zahnáni do kouta, odkud
není úniku, reagují tak, že se schoulí do klubíčka
a hlavu položí na zem, aniž se pokusí o obranu.
Podle našeho sledování rodila první samice
30. dubna a druhá 4. května. Dlouho jsme však
nemohli zjistit celkový počet mláďat. I poté, co se
začala objevovat v okolí nory, neustále se vynořovala
a zase mizela v podzemí, a my jen mohli počítat, jak
v dalších dnech přibývají: čtyři, šest, devět… Začínalo
být jasné, že v doupěti prosperují potomci obou samic,
že loňská tragédie je zapomenuta – průběh loňského

Veterinář podává vlčeti odčervovací látku
odchovu byl jiný i v tom, že tehdy samice rodily
v boudách na padocích. Soužití členů smečky se od
té doby maximálně prohloubilo, vlci začali podzemní
úkryt rozšiřovat a vyhloubili do něj dva další vchody.
Blížila se doba „povinného“ očkování mláďat.
Vlčata se ale odchytit nedala, když se k nim člověk
přiblížil, mizela v bezpečí doupěte. První rekognoskaci podzemí jsme podnikli 26. května. Dva nejmrštnější členové chovatelského týmu se střídavě
snažili proplazit úzkým ústím. Zjistili, že zhruba po
dvou a půl metrech se nora rozdvojuje a štěňata se
nacházejí mimo náš dosah, v bočním laloku. První
pokus o vakcinaci mláďat proběhl v době dlouhotrvajících dešťů, navzdory venkovnímu blátu však
bylo prostředí v noře čisté a útulné.
Naočkovat mláďata se podařilo až při druhém
pokusu, který se uskutečnil 18. června. Naše „speleology“, vybavené odchytovou smyčkou a čelní
svítilnou, posílila i dobrovolnice, nejštíhlejší chovatelka. Vlci si nory mezitím rozšířili a pospojovali,
takže podzemní systém navazoval na všechny tři
východy. Tentokrát chovatelé pronikli hlouběji. Mizeli
v doupěti celým tělem, aby se vzápětí soukali zpět,
vlekouce sebou malá štěňátka. Ta jsme pak ukládali
do bedny na padoku, až jsme jich napočítali deset.
Ještě jednou jsme prozkoumali doupě a prošli celý
výběh, abychom vyloučili možnost, že se ještě nějaké
mládě někde ukrývá.
Kontrola potvrdila velmi dobrý zdravotní stav
štěňat, která jsme postupně z bedny na padoku
podávali veterináři. Každé dostalo injekci vakcíny
proti psince, vzteklině a dalším chorobám, spolklo
přípravek na odčervení zažívacího traktu, povrch těla
veterinář ošetřil sprejem proti ektoparazitům. Rovněž

Poslední očkovaná vlčata před návratem do výběhu
provedl stěr buněk z ústní dutiny pro případný genetický rozbor a každé štěně označil identifikačním
mikročipem. Přitom jsme samozřejmě také určili
pohlaví: šest mláďat jsou samci, čtyři samice.
Štěňata se mezi tolika lidmi – přítomni byli
i novináři – chovala klidně a tvářila se spokojeně.
Po proceduře však s úlevou pelášila zpět do bezpečí
útulného doupěte.
Ing. Miloslav Walter,
revírník na úseku šelem
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Král mezi
fotoaparáty
• Rozlišení 18 megapixelů
• Snímání rychlostí 8 sním./s
• Odolné tělo z hořčíkové slitiny
• HD Video
• Menu v češtině
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