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Příhovor
EARAZA řídí devět
mezinárodních programů
na ochranu zvířat
Devatenáctá výroční konference Euroasijské regionální
asociace zoo a akvárií (EARAZA)
se uskuteční koncem května
2013 v Zoo Brno. Rád bych proto
čtenáře Zooreportu blíže seznámil
s asociací, kterou vedu od jejího
založení v roce 1994.
Zakladateli naší asociace byly zoologické zahrady v Moskvě, Novosibirsku a Seversku. V současné době EARAZA sdružuje 69 zoologických
zahrad či jiných institucí zaměřených na zoologii,
pocházejících ze 14 zemí – mezi jejími členy
najdeme i devět českých zoologických zahrad
(včetně Zoo Brno). Za téměř 20 let existence se
stala důležitou ochranářskou organizací a členem
Světové asociace zoo a akvárií (WAZA), v mezinárodní zoologické komunitě získala značnou
reputaci. Informační a metodologické centrum
EARAZA, sídlící v Zoo Moskva, poskytuje členům
aktuální informace týkající všech aspektů provozu zoologických zahrad.
Naše asociace pravidelně publikuje sborníky
ze seminářů a mezinárodních setkání členských
institucí. Každoročně vydává Informační sborník
EARAZA, v posledních letech rozdělený do dvou
svazků. Jeden slouží jako adresář (počet zoologických sbírek, které jsou uvedeny v loňské publikaci,
už dosáhl čísla 109), druhý obsahuje odborné
stati a pojednání o chovatelské problematice.

Vladimir V. Spicin

V roce 2008 EARAZA založila elektronickou knihovnu, která se stala bohatým zdrojem
informací o aktivitách zoo i o základním výzkumu zvířat žijících ve volné přírodě. Informační
a metodologické centrum EARAZA nabízí přes
2 000 titulů, mezi nimi např. databázi druhů
zvířat uvedených v evropských a mezinárodních
plemenných knihách. Tato databáze obsahovala
k 1. 12. 2012 informace o 47 druzích zvířat
chovaných v 64 zoologických zahradách. V rámci
EARAZA bylo zřízeno pět pracovních skupin, které
se zabývají jak ochranou ohrožených druhů, tak
problematikou zoologického vzdělávání. EARAZA

organizuje devět mezinárodních praktických a výzkumných programů, zaměřených na ochranu
ohrožených druhů živočichů.
Za poslední dekádu Informační a metodologické oddělení EARAZA zpracovalo přes dva
tisíce žádostí o konzultace od zaměstnanců
zoologických zahrad a zástupců jiných institucí
či soukromých osob. Administrativním a legislativním orgánům různých měst odeslalo přibližně
150 dopisů týkajících se provozu existujících zoo
i návrhů na výstavby nových zahrad.
Vladimir V. Spicin,
prezident EARAZA

Vladimir V. Spicin
pracuje v systému ruských zoologických zahrad více než 50 let, posledních 35 let je ředitelem
moskevské zoo. Výrazně přispívá k ochraně různých živočišných druhů a vložil hodně úsilí do výstavby
a rekonstrukce moskevské zoo. Pod jeho vedením se v Zoo Moskva uskutečnil unikátní projekt – výstavba
a rekonstrukce zahrady byla dokončena během pouhých pěti let a drahocenná sbírka vzácných druhů zvířat
zůstala v bezpečí. Zoo Moskva úspěšně chová tygry amurské, levharty amurské a sněžné, medvědy lední
a brýlaté, gorily a orangutany a mnoho dalších druhů.
Vladimir Spicin inicioval vznik Centra pro chov a ochranu ohrožených druhů zvířat ve Volokolamském
distriktu Moskevské oblasti a také zřízení pobočky moskevské zoo „Domov Dědy Mráze“ ve městě Velikij Ustjug
ve Vologdské oblasti. Z jeho podnětu byla v roce 1994 založena EARAZA a od té doby je jejím prezidentem.
Je také předsedou Rady pro koordinaci aktivit ruských zoo, spadající pod ministerstvo kultury Ruské federace,
členem Rady Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA), členem Ruské akademie přírodních věd, autorem
více než 160 článků, editorem četných vědeckých, metodických, informačních a vzdělávacích publikací.
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Upozornění

V nově upravené expozici pavilonu Tropické království chováme dva chameleony největší. U tohoto jedince
převládá zelená barva těla.

Největší chameleon
Deset mláďat chameleona obrovského (Furcifer
oustaleti), narozených v Zoo Praha, získala naše zahrada v létě minulého roku. Jejich dovoz je pro brněnskou
kolekci plazů přínosem. I když na začátku století jsme
tento druh krátce chovali, a později i chameleony
pardálí (Furcifer pardalis) a Jacksonovy (Chamaeleo
jacksoni), v době příchodu pražské skupiny už chameleoni v naší zoo zcela chyběli.
Mláďata chameleonů obrovských jsme umístili
do chovatelského zázemí pavilonu Tropické království
a v únoru 2013 už mohli návštěvníci dva odrostlejší
chameleony spatřit v nově upravené expozici zmíněného pavilonu. Zbytek skupiny zůstává v zázemí.
Chameleon obrovský bývá považován za největšího chameleona světa (největšího zástupce čeledi
Chamaeleonidae). Přestože celková délka jeho těla
dosahuje údajně až přes 80 cm, největší změřená
velikost byla 68,5 cm. Samice jsou menší, většinou
do 50 cm. Hlava je opatřena bočně stlačenou a zvětšenou přilbou bez límce a rohů. Hřbetní a hrdelní hřebeny
jsou složeny z hustě za sebou stojících kuželovitých
šupin. Mezi nejčastější barvy těla patří u tohoto druhu
různé odstíny hnědé, šedé a bílé. U některých populací
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se objevuje i zelená, u jiných zase příměs červené.
Samice jsou o něco barevnější než samci.
Tento obr mezi chameleony je endemit z Madagaskaru, avšak najdeme jej i v lesním komplexu Ngong
Forest Sanctuary na okraji Nairobi, hlavního města
africké Keni, kde byl vysazen. Obývá světlé lesy i otevřená území, v nichž se udržuje teplé a vlhké podnebí.
Často ho lze najít na zemi, na mnoha místech však byl
pozorován i v korunách stromů. Průměrné teploty v místech výskytu kolísají během roku v rozmezí 22–28 °C
s průměrným denním výkyvem kolem 6 °C. Během
léta mohou nejvyšší denní teploty dosáhnout až 40 °C.
Vzdušná vlhkost se pohybuje v rozmezí 70–100 %.

Rozměry chovného zařízení musejí odpovídat
značné velikosti chameleona, pro chov většího počtu
jedinců je ideální zimní zahrada nebo skleník. Vnitřní
zařízení tvoří silné větve a odolné rostliny. Teplotní
gradient by měl odpovídat teplotám v domovině,
k potřebnému vyhřátí na tzv. přednostní teplotu je
vhodný silnější bodový zdroj. Chovnou ubikaci, či
spíš rostliny v ní, jednou denně rosíme. Důležité je
minimálně obden individuálně napojit chameleony
ze stříkačky nebo rozprašovače. Vrstva substrátu pro
gravidní samice musí být nejméně 30–40 cm silná.
Chameleon obrovský je všežravec. Kromě veškerého
hmyzu je schopen ulovit i jiné menší ještěry, odrostlé
myši či ptačí mláďata. V některých oblastech Madagaskaru ho obyvatelé využívají k hubení hmyzu
a jiných živočichů ve svých domech.
Příchod chameleonů obrovských do naší zoo
vybízí k tomu, abych se zmínil o dalších obrech mezi
chameleony, kteří by mohli být rovněž označováni
jako největší. Patří k nim i chameleon Mellerův
(Chamaeleo melleri), největší africký kontinentální chameleon, jehož dospělí samci mohou měřit
i přes 70 cm. Dalším aspirantem je další endemit
Madagaskaru chameleon Parsonův (Callumma parsonii) se svými až 69,5 cm u samců. K obrům bývá
přiřazován i chameleon bez českého jména Furcifer
verrucosus, velmi podobný chameleonu obrovskému.
O co jednodušeji to vypadá na opačném konci. Tam
zatím vévodí opravdový trpaslík brokesie nejmenší
(Brookesia minima) z ostrova Nossy Bé u Madagaskaru, dosahující maximálně délky 33 mm. Toto minizvířátko představuje nejen nejmenšího chameleona,
ale zřejmě i vůbec nejmenšího ještěra či dokonce
plaza světa.
Michal Balcar,
chovatel plazů

V nově upravené expozici pavilonu Tropické království chováme dva chameleony největší.
U tohoto jedince převládá hnědá barva těla

Představení

Typické lesní rašeliniště ve vrcholové části Slavkovského lesa

Datlík tříprstý v podmáčených smrkových
porostech nalezl dostatek odumírajících
a suchých smrků, které jsou pro něj optimálním prostředím pro hledání potravy i tvorbu
hnízdních dutin

s hadcovými výchozy hostícími specifickou floru. Výchozy
jsou jak lesní, pokryté hadcovým borem, tak i v otevřené
krajině. Listnaté lesy nacházíme jen v malých zbytcích
bučin a suťových lesů v okrajových částech CHKO. Velmi
cenné přírodní partie vytvářejí kaňonovitá údolí řeky
Ohře a jejího přítoku Teplé, v nichž se nacházejí bizarní
a turisticky přitažlivé skalní výchozy; v údolí Ohře jsou
nejznámější Svatošské skály a Šemnická skála. Na říčce
Teplé je chráněn kaňon v přírodní rezervaci Údolí Teplé.
Vzácné druhy Slavkovského lesa nalézáme především mezi rostlinami. Např. přítomnost hadcových skalek
vyvolává bohatý výskyt sleziníků (Aspleniaceae) nebo
ve Slavkovském lese endemického rožce kuřičkolistého
(Cerastium alsinifolium). Také mokřady hostí mnoho
vzácných druhů rostlin, mezi nimiž asi první místo zaujímá
ojedinělý výskyt vrby borůvkovité (Salix myrtilloides).
Z živočichů sluší se na předním místě jmenovat
motýla hnědáska chrastavcového (Melitaea cinxia), druh
ohrožený v celoevropském měřítku. V rašeliništích pak stále
přežívá populace velmi vzácného, typicky rašeliništního
druhu motýla – žluťáska borůvkového (Colias palaeno).
Z ptáků byli vždy erbovními druhy Slavkovského lesa tetřev
hlušec (Tetrao urogallus) a tetřívek obecný (Tetrao tetrix).
Bohužel nevydržely současný tlak bouřlivě se rozvíjející lidské společnosti a z území vymizely. Zato se objevily jiné druhy. V řídkých hadcových borech nalezl – i ve výškách přes
700 m n. m – vhodné prostředí lelek lesní (Caprimulgus eu-

ropaeus), v prořídlých podmáčených lesních porostech a na
místě kalamitních holin našel volnou niku skřivan lesní
(Lullula arborea). V poslední době se ve Slavkovském lese
podařilo prokázat i přítomnost datlíka tříprstého (Picoides
tridactylus). Ve zbytcích bučin jsme zaznamenali mimořádně bohatý výskyt vzácného lejska malého (Ficedula parva).
Pokud se savců týče, lze považovat za prokázaný trvalý
pobyt alespoň jedné rodiny rysa ostrovida (Lynx lynx) ve
vrcholové části oblasti (u osady Kladská) a za zmínku stojí
i nejzápadnější lokality sysla obecného (Spermophilus
citellus) na golfovém hřišti u Karlových Varů.
RNDr. Pavel Řepa,
zoolog Správy CHKO Slavkovský les

Foto Petr Lang

Foto Oldřich Bušek

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Slavkovský les
byla vyhlášena v roce 1974, patří tedy mezi již nejstarší
CHKO v naší republice. Nachází se v západních Čechách,
větší část leží v Karlovarském kraji a jen malým cípem
jižního okraje zasahuje do kraje Plzeňského. Její území
tvoří zhruba trojúhelník, na jehož jižním vrcholu se nalézá
lázeňské město Mariánské Lázně a základnu tvoří na
severu zhruba tok řeky Ohře mezi Kynšperkem nad Ohří
a dalším velkým lázeňským městem Karlovými Vary.
Na jižním okraji oblasti vidíme další, tentokrát menší
lázeňské město – Lázně Kynžvart.
Hlavním důvodem vzniku této CHKO je ochrana zdrojů přirozených léčivých vod, neboť jejich nejrůznější vývěry
se nacházejí ve všech částech oblasti. Jsou zde i další
přírodní cennosti, které jsou rovněž důvodem vzniku
CHKO a předmětem její ochrany. Především jsou to rozsáhlé podmáčené porosty souvislých smrčin s rozsáhlými
rašeliništi, z větší části odpovídající přirozenému složení.
Chráněná jsou v národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny, skládající se z pěti oddělených částí (Tajga, Paterák,
Lysina, Malé rašeliniště a Husí les), a dále v přírodních
rezervacích Smraďoch a Rašeliniště U Myslivny. Cenné
mokřadní biotopy nalezneme i v otevřené, v současnosti
převážně luční krajině, v níž byla vyhlášena přírodní
rezervace Mokřady pod Vlčkem nebo národní přírodní
památka Upolínová louka pod Křížky. Další přírodní
zvláštností je hadcový hřeben probíhající středem CHKO,

Foto Přemysl Tájek

Ve Slavkovském lese
chráníme hlavně
zdroje léčivých vod

Lejsek malý je charakteristickým druhem bučin, proto se
ve Slavkovském lese vyskytuje jen v několika jejich zbytcích
na málo místech, zato je obývá ve velkém počtu
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Foto Tomáš Dvořák

Obrázky ze Zoo Brno

Od prosince 2012 je možné spatřit varana komodského i v Zoo Brno

Jako významný okamžik profesního života prožívali 20. prosince 2012 pracovníci naší zoo příjezd
samce varana komodského (Varanus komodoensis Owens, 1912) ze Zoo Praha. Zájem veřejnosti
o vzácný přírůstek takzvaného komodského draka
dokládala přítomnost hojného počtu novinářů, kteří
s napětím sledovali překládání transportní bedny
z auta do budovy terárií v sousedství pavilonu
Tropické království a posléze i vypouštění varana
do expozice.
Varan komodský je zvíře populární, opředené
legendami. Nejmohutnější ještěr, dosahující někdy
váhy i přes sto kilogramů a délky více než tři metry,
sice nepožírá lidi na počkání, ale člověku může být
nebezpečný – jeho tlama je vybavena velkými ostrými zuby a jedovou žlázou. Patří k nejvzácnějším
zvířatům chovaným v zoo, smyslem péče o něj je
zachování ohroženého druhu, vyskytujícího se pouze
na malém indonéském ostrově Komodo a na několika
sousedních rovněž menších ostrovech.
Pro našeho varana komodského jsme ve starší
budově terárií upravili velkou expoziční ubikaci. Má
plochu 50 m2, je vybavena vyhřívaným bazénem,
krmicím boxem i rosicím zařízením. Nezbytně nut-
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ných vysokých teplot v expozici (až 35–40 °C) jsme
docílili instalací sálavých panelů do stropu, betonové
výhřevné desky se zalitým topným kabelem a termostatem do podlahy i rekonstruovaným teplovodním
systémem. Vysoký komfort pro našeho komodského
draka doplňují výkonné zdroje UV záření.
V původním biotopu se varani komodští živí
převážně mršinami, většinou vyvrženými z moře.
Jsou i vynikajícími lovci s dokonale vyvinutými smysly, využívajícími vrozenou inteligenci, dosahující
úrovně predátorů z třídy savců. Napadají a zabíjejí

Foto Michal Balcar

Komodský drak v Brně

Pohled do expozice varana komodského

menší a slabší jedince svého druhu (kanibalismus
je u tohoto druhu silně vyvinutý) a různé druhy
ptáků, plazů i savců. Jediným ještěrem, kterého
lze označit za vrcholového predátora, je právě varan komodský. Původních druhů savců na Komodu
a okolních ostrovech příliš není, běžnou kořistí se
však v současné době stávají zavlečené kozy, prasata,
koně, jeleni a buvoli. Převažující taktikou lovu je
číhání zakončené bleskovým útokem, při kterém
varan kořist kousne a případně z ní vytrhne kus
masa, takže ta přibližně do dvou dnů vykrvácí. Silné
krvácení způsobí lovenému zvířeti i slabé kousnutí
nebo škrábnutí. Varan oběť stále sleduje a nakonec
se na ni, většinou i s dalšími jedinci svého druhu,
vrhne a celou ji zkonzumuje. Nasycení predátora je
velice rychlé. Padesátikilogramové samici stačilo
pouhých 17 minut k tomu, aby zcela pohltila prase
vážící 30 kg.
Donedávna se mělo za to, že smrt kořisti způsobuje asi padesát druhů patogenních bakterií žijících
ve varanově ústní dutině. Kolektiv australských vědců
v roce 2009 potvrdil existenci funkční jedové žlázy
umístěné ve spodní čelisti komodských varanů. Žláza
produkuje jed, který radikálně snižuje srážlivost krve,
což vede k vykrvácení poraněné kořisti. Smrtelný šok
je tedy převážně dílem účinného jedu.
Samice varanů komodských kladou vejce do nor,
často do rozlehlých hnízdních kup hrabavých ptáků tabonů Freycinetových (Megapodius freycinet). Mláďata
jsou na rozdíl od rodičů štíhlá a pestře zbarvená. Až
do dvou let žijí ve větvích stromů, kde se živí hmyzem
a drobnými ptáky, a unikají tak loveckým choutkám
dospělých jedinců, kteří vylézt na strom neumějí.

Foto Jan Hrdlička

Obrázky ze Zoo Brno

Varan komodský se vyhřívá pod stropním sálavým panelem

rodní zoo ve Washingtonu v roce 1934. Rozmnožení
v zajetí je stále považováno za výjimečnou událost.
Mimo Asii se poprvé podařilo až v roce 1992 v Zoo
Washington, v Evropě drží primát jedna soukromá zoo
na Kanárských ostrovech, která varana komodského
rozmnožila v roce 2004 v přírodních podmínkách
celoročně otevřeného výběhu. V kontinentální Evropě
se první mláďata narodila v dubnu 2007 v Zoo Praha.
Náš nový samec se narodil v Zoo Praha v březnu
2011. Jeho matka, legendární samice Aranka, je
mezi samicemi tohoto druhu chovanými v zajetí
světovou rekordmankou: na kontě má šest snůšek, z nichž se vylíhlo sedmdesát mláďat. Je také
dvojnásobnou babičkou. Když koncem roku 2010
v pražské zoo nakladla třetí snůšku, nebylo jasné,
zda otcem očekávaných potomků je již postarší 16letý
samec Leonardo, žijící v Zoo Praha od dubna 2010,
či předchozí partner samec Draco, který s Arankou
zplodil prvních třicet potomků. Testy DNA prokázaly, že dvě zdravá mláďata z třetí snůšky žádného
otce nemají, obě se vyvinula partenogenezí. Tímto
způsobem tedy přišel na svět i náš samec Rototom.
Skutečnost, že disponuje stejnou genetickou výbavou

Foto Michal Balcar

V roce 2006 byl popsán (u samice chované
v Zoo Londýn) další fascinující rys biologie varanů
komodských – partenogeneze. Vzápětí to samé
předvedla samice v Zoo Chester. Obě žily bez přítomnosti samce a nakladly neoplozená vejce, ze
kterých se vylíhlo několik mláďat samčího pohlaví.
Takto zrození potomci mají genetickou informaci
shodnou s matkou i vzájemně mezi sebou, což je
z evolučního hlediska méně perspektivní. Jev lze
vysvětlit tak, že když není k dispozici samec a okolnosti jsou příznivé, je lepší přivést na svět vlastní
kopie, než se nerozmnožit vůbec.
(Partenogeneze je běžná u bezobratlých živočichů, mezi obratlovci je známa jen u některých ryb,
paryb a plazů, u ptáků a savců je pouze možné
partenogenezi vyvolat uměle, zárodky se ale v raném
stadiu přestanou vyvíjet a hynou.)
Varan komodský byl dlouho druhem neznámým,
běloch jej poprvé spatřil na Komodu v roce 1910
a vědecky byl popsán v roce 1912. (Peripetie objevu
druhu jsme popsali v článku Legenda o objevení draka, otištěném v Zooreportu č. 1/2004.) Veřejnost se
s varanem komodským mohla poprvé seznámit v Ná-

Hlava varana komodského

jako jeho matka, vůbec neznamená, že by jeho chov
v brněnské zoo nemohl být přínosem pro udržení
záchovné populace v lidské péči.
V domovině varana komodského žije už jen
kolem 3 500 jedinců, mezi nimiž je pouze přibližně
pět set samic schopných rozmnožování. Příčiny této
situace jsou předmětem výzkumu, biologie druhu
není dosud zcela prozkoumána. Varan komodský je
v Červeném seznamu ohrožených druhů zařazen do
kategorie zranitelný a byl pro něj vytvořen Evropský
záchranný program. Indonésie označuje varany komodské za národní poklad a vývoz jedinců ze země
povoluje jen výjimečně, formou státního daru (první
varani komodští se do České republiky dostali v roce
1997 jako dar indonéské vlády prezidentu Václavu
Havlovi, tříletý pár byl tehdy umístěn v Zoo Plzeň).
Brněnská zoo se po plzeňské a pražské stala
teprve třetí zoologickou zahradou v České republice,
kde mohou návštěvníci obdivovat draka z Komoda.
Příchod samce Rototoma je rovněž dalším důkazem
mnoho let trvající spolupráce v chovu plazů mezi Zoo
Brno a Zoo Praha, která započala již v roce 1998
s otevřením našeho pavilonu Tropické království a pokračovala např. v roce 2002, kdy jsme z pražské zoo,
tehdy postižené ničivou povodní, přijali přechodně
mnoho zvířat, mezi nimiž byli i příslušníci několika
druhů plazů. Z loňských dovozů ze Zoo Praha bych
mohl připomenout i dar deseti mláďat chameleonů
obrovských, největších chameleonů světa, o nichž
píšeme na str. 4 tohoto vydání Zooreportu.
Michal Balcar,
chovatel plazů
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Vizualizace: Ateliér Květ

Zamyšlení

Model rekonstruované památkově chráněné budovy Hlídka 4 v parku pod brněnským hradem Špilberkem

Hlídku přidělilo město
zoologické zahradě
Provoz ve Středisku ekologické výchovy Hlídka svěřila Rada města Brna v listopadu 2012
zoologické zahradě. Nově vznikající ekocentrum
dostane k dispozici památkově chráněnou budovu bývalého skladiště střelného prachu, která se
nachází v parku pod hradem Špilberkem. Opuštěný, o samotě stojící zdevastovaný dům s adresou
Hlídka 4 donedávna obývali bezdomovci a před
několika lety zčásti vyhořel. Důkladná rekonstrukce, která je už v plném proudu, z něj učiní
přitažlivé místo pro mnohé Brňany.
Posádka pevnosti hradu Špilberku si
v roce 1728 zřídila přízemní budovu prachárny
a z bezpečnostních důvodů ji umístila v dostatečné vzdálenosti od hradu; obehnala ji také
dvojitou ochrannou zdí. Před ní stála strážnice,
a proto lidé začali místu říkat Hlídka. V 60. letech 19. století, když už hrad neměl vojenský
význam, prachárnu získalo město a přestavělo
ji na výletní restauraci (budově přitom přibylo
patro). Restaurace nesla název Hohe Warte (Vysoká hlídka) a stala se všeobecně oblíbenou,
pamětníci na ni dosud rádi vzpomínají. Existovala
totiž až do 80. let 20. století, kdy ji státní podnik
Restaurace a jídelny uvedl do havarijního stavu
a zavřel. Na budovu už pak působil jen zub času.
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Pouze po požáru v roce 2006 dostala nový krov
a novou střechu.
Záchranné práce mají být ukončeny v červnu 2013. V suterénu, kde zůstane zachována
barokní sklepní klenba, vznikne audiovizuální
sál s kapacitou 15 osob. Probíhat tam budou
výukové programy pro žáky základních škol
a semináře pro studenty pedagogických oborů
i již graduované pedagogy. Přízemí s kapacitou
25 účastníků bude sloužit jako mateřské centrum
pro rodiče s dětmi předškolního věku a bude propojeno s okolní přírodou – naváže na zastřešené
venkovní sezení, upravenou zahradu a špilberský
park. V patře vzniknou dvě učebny pro děti roz-

Budova Hlídka 4 v březnu 2013

dílného věku s celkovou kapacitou 30 účastníků.
Využívány budou i pro výukové programy určené
budoucím pedagogickým pracovníkům a pro
vzdělávání dospělých. V létě bude možné výuku
rozšířit do venkovních prostor a celkovou kapacitu střediska zvětšit o zhruba polovinu účastníků.
Vstupní halu, informační kancelář a zázemí (například kočárkárnu) návštěvníci najdou v nově
postaveném traktu se střechou osázenou zelení,
zapuštěném pod úroveň okolního terénu.
Hlídka nabídne výukové programy s širokým
tematickým záběrem, dotknou se například funkce veřejné zeleně a ochrany životního prostředí
města, centrum se stane zřizovatelem ekologického klubu a o prázdninách bude pořádat
příměstské dětské tábory.
S mnohými z těchto aktivit má už brněnská
zoologická zahrada bohaté a dlouholeté zkušenosti. V současné době nabízí školám všech
stupňů dvanáct výukových programů, každoročně
pořádá prázdninové pobyty dětí, Stanice mladých
přírodovědců pracuje v zoo od roku 1978 a její
předchůdci ochranu přírody propagovali a praktikovali už mnohem dříve.
Nyní vyvstal před Zoo Brno úkol zvládnout
všechna organizační opatření předcházející spuštění provozu střediska. Rozhodnutí o přidělení
Hlídky zoologické zahradě je příležitostí, jak
dosavadní aktivity na poli osvěty a ekologického
vzdělávání rozšířit i do míst poblíž centra Brna.
Jak přispět k ochraně životního prostředí města
i kraje a jak zvýšit prestiž zoo v očích veřejnosti.
Eduard Stuchlík

Horké novinky
Šest lemurů přišlo k nám
Šest lemurů kata (Lemur catta), dovezených
v únoru 2013 ze zoologických zahrad v Jihlavě a Zlíně, jsme umístili do jednoho z našich dvou pavilonů
opic. Lemuři se narodili na jaře 2012, tři v Jihlavě
a tři ve Zlíně.
Lemur kata je primát z podřádu poloopic (Strepsirrhini), čeledi denní lemurovití (Lemuridae). Jeho
tělo váží kolem 2,5 kg a bez ocasu je dlouhé přibližně
45 cm. Zvíře je to všeobecně oblíbené, známé a v zoo
často chované. Všichni naši lemuři jsou samci – takové složení skupiny odpovídá biologii druhu. V jejich
domovině na ostrově Madagaskaru totiž lemuři kata
žijí v početných tlupách složených jen ze samic s mláďaty. Pohlavně dospívající samečky dospělé samice
vyženou, a ti pak vytvářejí vlastní, tzv. mládenecké
(či bakalářské) skupiny. K původní skupině se připojí
jen v době páření.
Na Madagaskaru žije asi šedesát druhů lemurů,
jejichž počty stále klesají, některým už hrozí akutní
nebezpečí vyhynutí. Lemuři kata jsou v Červené knize
IUCN zaneseni do kategorie zranitelný druh. Také
jejich stavy klesají v důsledku změn, které negativně
ovlivňují celou faunu Madagaskaru a k nimž především
patří stále postupující kácení lesů.
(red)

Samice aguti Azarova
porodila druhé mládě
Jihoameričtí hlodavci aguti Azarovi (Dasyprocta
azarae), které chováme v pavilonu Tropické království
od roku 2009, se poprvé rozmnožili v roce 2012. První
životaschopné mládě se narodilo 23. července a dalšího potomka samice porodila 6. prosince. Aguti Azarovi

Lemuři kata, umístění v nedávno rekonstruovaném pavilonu opic, se narodili na jaře 2012 v Zoo Jihlava a Zoo Zlín

žijí v brazilských, argentinských a paraguayských
pralesích a savanách, kde se živí převážně semeny
rostlin. Některá semena si do zásoby zahrabávají
v zemi a pak na ně někdy zapomenou. Semena
vzklíčí a aguti tak podporují šíření rostlinných druhů.

(red)

Nová expozice hutií
Další druh hlodavců, tentokrát z Karibské oblasti,
chováme od začátku roku 2013 v nově upravené expozici v budově terárií sousedící s pavilonem Tropické
království. Hutie stromová (Capromys pilorides), nazývaná též hutie konga či hutie kubánská, bývá také
označována jako stromová nutrie, ačkoli se nutriím
podobá jen vzdáleně. Dva páry jsme dovezli v únoru

Samice aguti Azarova (vpravo) se dvěma mláďaty

ze Zoo Praha. Hutie stromové žijí pouze na ostrově
Kuba a přilehlých menších ostrovech, kde převážnou
část života tráví šplháním po stromech. Dříve žily na
skoro celém kubánském území, ale protože většinu ostrova v současnosti pokrývají plantáže, vyskytují se jen
v zalesněných horách ve vnitrozemí a také na pobřeží,
kde obývají porosty mangrove nebo suché skalnaté
biotopy. Lidé je loví pro chutné maso. I když jejich počty
silně poklesly, stále jsou místy ještě relativně vysoké.
Hutií existuje asi dvanáct druhů, všechny žijí pouze v Karibiku (na Velkých Antilách a na Bahamách).
Hutie stromová je největší, její váha se pohybuje
v rozmezí 4–9 kg, délka těla 30–60 cm.
(red)

Hutiím se také říká stromové nutrie
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Odpovědnost

Samice Kamčatka (uprostřed) a její dva potomci v únorové vánici

Kamčatští medvědi
milují med a sníh

plošiny u kamčatských chalup. Na vyhlídce nebylo
k hnutí, všude samý novinář, k narozeninám dvojčat
totiž zahrada uspořádala tiskovou konferenci. Tématu se média ráda chopila, zprávu, že medvídci už
mají rok, většina veřejnosti jistě přijme se zájmem.
Jak známo, medvědi hnědí, mezi něž patří
i poddruh medvěd kamčatský, tráví zimu v brlohu,
kde upadají do zimního spánku. Jejich hibernace
je však pouze částečná, životní pochody při ní neustrnou, jen se zpomalí: dechová a tepová frekvence
se sníží, tělesná teplota klesne o tři až osm stupňů.
V zoologických zahradách však medvědi v zimě nespí.
Pouze jsou méně aktivní a přijímají méně potravy.
Na začátku prosince přestala Kamčatka s mláďaty chodit do výběhu a všichni tři zůstávali přes den
ve vnitřní ubikaci. Podle stop jsme poznali, že občas

Foto Tomáš Dvořák

Ve skvělé kondici, v plné síle a v dobrém
rozmaru oslavila mláďata medvědů kamčatských,
samečci Kuba a Tobi, první narozeniny. Že není
31. leden žádný běžný den, oslavenci poznali podle
jídelníčku. Vedle běžné krmné dávky, obsahující
ryby, ovoce a zeleninu, dostali i medovník! Na
sladkém pamlsku, upečeném v restauraci U Tygra,
si pochutnala i máma Kamčatka a spravedlivý díl
obdržel i táta Jelizar, dosud obývající oddělenou část
výběhu. Vždyť i on se zasloužil o založení rodiny.
Kamčatka s potomky hodovali na oblíbeném
krmném místě u jezírka, jen pár metrů od vyhlídkové

Samec Jelizar si v zimě vyhrabal vlastní brloh
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Mladí medvědi jsou stále hraví

chodí na vycházky jen v noci. Začali jsme je tedy krmit
v boxu, ale zhruba o polovinu menšími dávkami.
Když venku přituhlo, medvědi nežrali skoro vůbec.
Přesto jsme zachovávali pravidelné denní krmení,
protože mláďata stále ještě rostla a vyvíjela se. Od
konce ledna, kdy se nečekaně oteplilo, se trojice
začala opět objevovat ve výběhu a krmné místo se
vrátilo k jezírku. Únorové sněžení přivítali přímo
nadšeně – medvědi se zálibou vyhledávali kypré
závěje a váleli se v nich. Často bylo až dojemné
pozorovat, jak samice s klidem a rozvahou ve vánici
přikrmuje roční potomky mateřským mlékem. Když
se napili, zalehli do sněhu a usnuli.
Jelizar nás v zimě také pobavil. Vyznamenal se tím, že ještě před příchodem mrazů zcela
pohrdavě opustil vnitřní ubikaci a ve výběhu si
vyhloubil brloh, do něhož se pak nastěhoval. Pro
stavbu si vybral ideální místo hned u skleněného
průzoru do expozice, takže návštěvníci mohli jako
na dlani pozorovat, jak medvěd hrabe v zemi a jak
v dalších dnech vykukuje z nory. Když se při prvním
náporu sněhu a výkyvu teplot strop vstupní části
smělé stavby, umístěné ve svahu, zřítil, Jelizara
to neodradilo. Za usilovného hrabání během dvou
dnů chodbu prodloužil tak, že se do sluje zase
vešel celý.
Návštěvnost brněnské zoo byla v minulém
roce druhá nejvyšší za posledních dvacet let. Jistě
to způsobila popularita dvojčat hnědých medvědů.
Nejvyšší návštěvnost zmíněného období jsme zaznamenali v roce 2008, tehdejším lákadlem byla
mláďata medvědů ledních. V nastávající sezoně
návštěvníci uvidí vedle Kuby a Tobiho i letošní
mláďata ledních medvědů.
		
Eduard Stuchlík

Budoucnost
Lední medvědice Cora
pečuje o druhá dvojčata
Dvojčata ledních medvědů, narozená 24. listopadu 2012, poprvé opustila objekt vnitřních ubikací
(brloh) a pod dozorem matky se vydala na průzkum
venkovního výběhu 16. března, tedy právě v den, kdy
zoologická zahrada zpřístupnila cestu kolem výběhu
ledních medvědů pro veřejnost. Ta byla totiž z bezpečnostních důvodů už od 12. listopadu 2012 uzavřena.
Klid po dobu odchovu v doupěti je nezbytný a Coře
i mláďatům velmi prospěl.
Cora porodila první mládě 24. listopadu ve
výběhu, potomka uchopila do tlamy a ve 14.36 hod.
přinesla do porodního boxu v brlohu (přesný údaj
známe díky webovým kamerám, které přenášejí obraz
i zvuk z ubikace). Po hodině a půl přivedla v boxu
na svět druhé mládě a od tohoto okamžiku doupě
neopouštěla, mláďata si přidržovala na těle a kojila
je. Když byla hladová, medvíďata se projevovala téměř
nepřetržitým křikem a matka se o ně starala velice
intenzivně.
Původně jsme předpokládali, že samici ve
vhodný okamžik, v době asi týden před předpokládaným porodem, uzavřeme v brlohu, aby se v klidu
a ničím nerušena mohla připravit na svoje výsostné
poslání (i v přírodě samice ledních medvědů zalézají
do zimního úkrytu přibližně týden před porodem).
Vysoce březí Cora ale zůstávala stále venku, neboť
na konci listopadu 2012 panovalo neobvykle teplé
počasí, a dovnitř se odebrala až s prvním mládětem
v tlamě. Vchod do ubikace jsme tedy nechali trvale
otevřený, nechtěli jsme samici rušit. Obav z nízkých
teplot v porodním boxu jsme se zbavili po konzulta-

Dvojčata ledních medvědů

Samice medvěda ledního Cora s dvojčaty

ci s chovateli z jiných zahrad. Ti nás ubezpečili, že
i když v doupěti klesne teplota hluboko pod bod mrazu,
medvědice dokáže mláďatům vytvořit vhodné mikroklima vlastním tělem. Cora to sama potvrdila i tím, že
v počáteční fázi odchovu stále ležela zády k chodbě
vedoucí k východu z brlohu a mláďata tak chránila
před průvanem.
Samice nepřijímala žádnou potravu téměř tři
měsíce (přestala žrát už před porodem) a v brlohu
měla k dispozici jen vodu z automatické napáječky.
Přikrmovat jsme ji poprvé začali 14. února, kdy jsme
jí do porodního boxu úzkou šachtou spustili dvě jablka,
dvě mrkve a jednu makrelu (vše vařené). V té době
se už Cora na chvíli vzdalovala od mláďat, pozorovala
výběh ze vchodu do brlohu, ale neopouštěla jej. Mláďata

byla značně pohyblivá, běhala po boxu a bavila se
sourozeneckými šarvátkami. Cořiny krmné dávky jsme
postupně zvyšovali, přibývala syrová strava, v polovině
března byl poměr vařeného a syrového krmení přibližně 1:1 a medvědice spořádala za den čtyři kila ovoce
a zeleniny a čtyři kila hovězího a rybího masa. První
kousky masa ochutnala i mláďata.
Medvědici Coru jsme 4. dubna oddělili od mláďat,
abychom je očkovali proti infekční hepatitidě, parvoviróze a psince (tento veterinární úkon je povinný u všech
zvířat narozených v zoo), opatřili identifikačním čipem
a jejich zažívací trakt zbavili parazitů (odčervili). Při té
příležitosti jsme zjistili pohlaví dvojčat: jsou to samec
a samička.
Dosavadní nadějný vývoj mláďat naznačuje, že
by se tentokrát mohl opakovat úspěch s dvojčaty, která
Cora porodila 23. listopadu 2007 a která později odešla
posílit chovy v Zoo Praha a Zoo Gelsenkirchen v Německu.
Na závěr radostné zprávy si dovolím malé post
scriptum. Naše lední medvíďata už mají adoptivní
rodiče – stal se jimi Hockey Club Kometa Brno. Od
ředitele Zoo Brno Martina Hovorky převzal oficiální
osvědčení prezident klubu Egbert F. Zündorf 24. března,
v den, kdy dvojčata měla čtyři měsíce. Na slavnostním
aktu před zaplněnou hokejovou arénou klub také
představil svého nového maskota – ledního medvěda,
který podle jásajícího davu fanoušků povede Kometu
ke skvělým vítězstvím.

Eduard Stuchlík
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Kancelář Brno-Zdravé město Magistrátu města Brna připravila u příležitosti Světového dne bez tabáku
14. ročník zábavného zdravotně osvětového pořadu

Smyslem oblíbené akce, která se uskuteční

v sobotu 18. května od 11 hodin
v Zoologické zahradě města Brna,
je upozornit na rizika kouření, ale zároveň
nabídnout pomoc těm, kdo chtějí s kouřením
přestat. Kdo s sebou přinese nefunkční
elektrospotřebič za účelem jeho ekologické
recyklace, bude mít vstup do zoo zdarma!
Přijďte do Zoo Brno strávit neobvyklý den
mezi zvířaty a dozvědět se něco i o svém vlastním
zdraví. Jak jsou na tom Vaše plíce, se dozvíte při
absolvování jednoduchých vyšetření. Kouření
bývá rovněž příčinou požárů. Proto uvidíte i ukázky
hasičských zásahů a vybavení hasičského vozu, které
ocení nejen dospělí. Připraveny jsou navíc různá taneční
a divadelní vystoupení včetně soutěží pro děti. Podrobný
program naleznete
na www.zdravemesto.cz.

Z dalších akcí pro veřejnost,
které se v brněnské zoo uskuteční v červnu 2013:

Den dětí 1. června

Zábavné dětské soutěže na pěti stanovištích v areálu zoo budou probíhat po celý den. Na závěr udílení cen.
Informace: Ing. Tomáš Dvořák (dvorak@zoobrno.cz), tel.: 546 432 336.

Den otců 16. června

Zábavný program pro tatínky a jejich ratolesti. Informace: Ing. Tomáš Dvořák (dvorak@zoobrno.cz), tel.: 546 432 336.

