
VÝSTAVA V URBAN CENTRU

texty: Zoo Brno

foto: archiv Zoo Brno

Prosím – seznamte se…

Představujeme vám přírůstky brněnské zoologické zahrady, které najdou své nové domovy 
v právě dokončované části Beringie - areál  KAMČATKY.

Medvěd kamčatský  
Ursus arctos beringianus

Sovice sněžná  
Nyctea scandica

Bahňáci
Charadriiformes

Liška polární  
Alopex lagopus

Rosomák
Gulo gulo

Řád: šelmy Čeleď: medvědovití

Medvěd kamčatský žije na Kamčatce 
a je druhý z největších poddruhů med-
věda hnědého. Jeho hlavním zdrojem 
potravy jsou lososi, ale  živí se i různými 
bobulemi a travinami.

Medvěd kamčatský je extrémně silný 
a odolný. Má rychlé reakce a je velice 
pohyblivý. Má obrovskou sílu v zubech 
a tlapách, zuby překousne i velmi silné  
kosti, pařáty pohne s balvany, vyšplhá se 
i  na téměř kolmý svah či vydrží hodiny
sedět v ledové vodě. Je vynikajícím 
plavcem, běžcem na krátké vzdálenosti,
za den dokáže ujít až desítky kilometrů. 

Hmotnost: do 600 kg
Délka: až 2,4 m
Počet mláďat: 2

Řád: sovy Čeleď: puštíkovití

Sovice sněžná je svou stavbou těla 
skvěle přizpůsobena životu v oblastech 
s chladnějším klimatem. Nejhojněji 
se vyskytuje v tundrách severní části
Evropy, Asie, Grónska a Kanady. Hnízdí 
na zemi a vybírá si oblasti s dostateč-
nou hojností potravy. 

Má mohutné tělo porostlé hustým peřím
a  kulatou hlavu s čistě bílým obličejem. 
Je částečně tažná, většina populací 
na zimu migruje do jižnějších oblastí, 
nejčastěji do jižního Ruska, severní 
Číny, jižní Kanady a severní části USA.
Živí se především malými hlodavci,
nejčastěji lumíky. 

Délka těla: 60 cm
Rozpětí křídel: 160 cm
Hmotnost: 1,35–2,6 kg
Počet mláďat: 5–14 vajec

Řád: dvoukřídlí Čeleď: kulíkovití 

Tento název zahrnuje malé až středně 
velké ptáky brodivého typu, vázané 
často na vodu (mokré louky, bažiny...). 
Jde o velmi rozmanitou skupinu, ať už 
jde o vzhled či prostředí. Bahňáci jsou 
dobří letci, často výrazně tažní. Většina 
druhů pochází ze severněji položených 
hnízdišť, často z oblastí kolem polárního 
kruhu. V jižních oblastech se vyskytují 
jen na průtahu.

Řád: šelmy Čeleď: psovití

Liška polární žije v severních částech 
Evropy, Asie a Ameriky. Její srst je
v zimě dlouhá, bílé nebo šedobílé barvy, 
zatímco letní je krátká a méně hustá, 
šedé či černé barvy. V zimě ji sněho-
bílá srst slouží jako dokonalé ochranné 
zbarvení. V létě její  srst zhnědne nebo 
zšedne, což lišce umožní se snáze skrýt 
mezi kameny a rostliny.

Existují dvě barevné formy lišky polární, 
modrá liška v létě barvu srsti  nemění.

Polární lišky žijí v trvalých párech,
mláďata odchovávají v podzemních
doupatech, jejich nory se 4 až 13
východy tvoří labyrint  až o ploše 30 m2.

Potrava lišky polární je především
tvořená z drobných hlodavců  a ptáků
a vybírání ptačích hnízd. Liška se přiživuje
i na zbytcích kořisti ledních medvědů.  

Hmotnost: 4,5–8 kg
Délka: cca 60 cm
Počet mláďat: 3–12
Délka života: 8–12 let

Je všežravec a velký jedlík, který upřed-
nostňuje masitou stravu. Je známý svojí
silou - uloví zvíře i  mnohem větší, než 
je on sám a čelistmi  je schopný rozdrtit 
zmrzlé maso či kosti soba. Loví zvířata 
velikosti kolouchů či zajíců, spokojí se 
však i s drobnými hlodavci, ptačími vejci,
a někdy požírá i plody rostlin. 

Hmotnost: 8–14 kg
Délka: 65–105 cm
Počet mláďat: 2
Délka života: 15–18 let

V textu Bernské konvence je rosomák 
uveden v seznamu přísně chráněných 
druhů.

Řád: šelmy Čeleď: lasicovití

Rosomák trochu připomíná menšího 
medvěda s dlouhým ocasem, ale je
přitom největší žijící kunou. Žije pře-
vážně v arktických oblastech, zejména 
na Aljašce, v Kanadě, Skandinávii a na 
Sibiři.

za poučením
i dobrodružstvím


