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ÚVODNÍK

NOVINKY
VÝSTAVA ŠANGRI-LA

Do města Olomouc zavítala unikátní
výstava Šangri-la. Část jedinečné
expozice věnované zemím NEPÁL
– TIBET – BHÚTÁN – INDIE si mohou
návštěvníci vychutnat v prostorách
vstupu a východu ZOO OLOMOUC.
Stěžejní část výstavy je pak k vidění
v ulici Sokolská, v bývalé budově BMW.

MIMOSEZÓNNÍ VSTUPNÉ

V zoo padá nejen podzimní listí, ale
i ceny vstupného. Od 1. října můžete
zoo navštívit za sníženou cenu.

Vážení přátelé olomoucké zoo,
před očima máte již druhé číslo obnoveného vydání časopisu ORYX, který bude vycházet
vždy první týden v měsíci a dostanete jej v elektronické podobě až do Vašich domovů.
Skutečně jde v tuto chvíli jen o virtuální časopis, Oryx nevychází v tištěné podobě,
šetříme tímto nejen lesy, ve kterých se olomoucká zoo rozprostírá... Pokud máte zájem
o odebírání časopisu, kontaktujte nás na emailové adrese: oryx@zoo-olomouc.cz.
Měsíčník si ovšem můžete stáhnout i na našich webových stránkách
(www.zoo-olomouc.cz/app/ke-stazeni). Přejeme příjemnou četbu...

DENÍK MLÁDĚTE

Ahóóój, tak krásné oči jste ještě neviděli. A to se tvářím jako skromná holka. Narodila
jsem se 15. února 2013 coby potomek chovného páru více než vzácných levhartů
mandžuských Izabely a Edwarda. Díky mně se počet úspěšně odchovaných mláďat
v olomoucké zoo navýšil na 11. Od malinka jsem byla hooodně tvrdohlavá, svá a nechyběl mi temperament. První měsíce jsem trávila s maminkou
v pavilonu šelem. K našim sousedům zde
patřili lvi, tygr, jaguár, ale třeba i kopa korálů a ryb, bydlících naproti. Jenže pak se
táta Edward „vytáhl“ a pořídil nám vlastní
bydlení - dům jen pro nás! Ti lidé, kteří nám
připravují oběd, našemu domečku říkají
Pavilon pro levharty mandžuské. A bydlí se
tu tuze dobře. Samozřejmě, že táta má svou
vlastní ložnici a výběh, je totiž samotář, ale
já ještě nějakou dobu budu bydlet s maminkou. Rostu ovšem jako z vody a daří se mi od
mámy učit všechny potřebné věci, které v životě ještě určitě využiju. Mimochodem, víte,
co mi jedna teta ošetřovatelka prozradila? Prý
jsme v přírodě velmi vzácní, žijeme pouze na
Dálném východě v nedotčených lesích v počtu
asi 32 kusů a v zajetí to není o moc lepší.
V Evropě a Rusku nás je 129, v Americe 86. No,
téééda, já jsem ale jedinečná holka! Až půjdete
kolem, přijďte mě pozdravit, ráda na Vás zase
na oplátku mrknu šedomodrým
očkem.

NOVINKY

SERVAL STEPNÍ

Po téměř desetileté přestávce se do olomoucké zoo vrátili servali stepní. Jedná
se o dvě geneticky velmi cenná zvířata,
neboť pochází z oblasti svého přirozeného výskytu v Africe, a jsou ke své evropské populaci nepříbuzná. Jména vybírali
novináři - Miloš Václav I. a Pankrál Bonifál
II. Netvrdíme, že to s nimi budou mít
jednoduché, ale oni si jistě poradí. Servaly
stepní chová olomoucká zoo od roku

1989. První chovný pár tvořili počátkem
90. let samec Kelly a samice Zuzana, oba
uměle odchovaní. Kellyho matka odmítla,
prvních 10 dnů se o něho starala domácí
kočka, později žil ve společnosti kočky
perské, kterou měl velmi rád. V roce 1994
přišla do olomoucké zoo ze soukromého
chovu taktéž uměle odchovaná samice
Zuzana. Seznámení obou zvířat bylo komplikované. Každý z nich měl zcela jinou

představu o partnerovi. Řešily se i problémy majetkové - zvířata si navzájem
kradla hračky. Nicméně asi po dvou letech
byl vztah vybudován. Kelly se Zuzanou se
nakonec stali vzornými rodiči a odchovali
celkem 15 koťat. Serval je kočkovitá šelma, postavou podobná rysovi. Žije samotářsky na rozsáhlém území Afriky, pouze
v období páření lze zastihnout společně
samce se samicí. Dožívá se 15-20 let.

ZA PŘÍRODOU
DO ZOO

ZOO OČIMA
NÁVŠTĚVNÍKA

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) je
nejkrásnějším zástupcem našich ocasatých
obojživelníků. S trochou štěstí se s ním lze
potkat za chladných a deštivých podzimních
dnů i v areálu zoo. Vyskytuje se zejména na
vlhčích místech ve spodní části zoo. Pokud
tohoto přísně chráněného
žlutočerného
krasavce
potkáte,
nerušte jej
a ani na něj
nesahejte, neboť
za hlavou má
jedové žlázy.
Jeho toxin není
nebezpečný, ale
může způsobit
silné pálení očí.

Tato rubrika uvítá všechny nadšené fotografy. V příštím čísle může být uveřejněna
právě Vaše fotografie. Postačí ji zaslat
nejpozději do 25. dne v měsíci na adresu: oryx@zoo-olomouc.cz.
K fotografii
připojte její
název a své
celé jméno.
Držíme Vám
palce nejen
při zmáčknutí spouště,
ale i ve chvíli,
kdy budeme
z těch nejhezčích vybírat ty
nejlepší.

VÝPRAVY DO
HISTORIE
ZOO
(Svobodné slovo, 27. dubna 1953)
BUDOVÁNÍ KRAJSKÉ
ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

O budování krajské zoologické zahrady
na Sv. Kopečku u Olomouce projevily
velký zájem školy v nejbližších okresních
městech, zejména v Přerově a v Prostějově.
Dobrovolní
brigádníci upravují
tři plánované
vodní nádrže,
provádějí probírku
ve smrkových
porostech
a vyrovnávají
cesty na celém
pozemku.

CO SE STALO V ZOO
K LAMÁM PŘILETĚL ČÁP

MEDVĚDÍ KRASAVICE

Myslíte si, že jen na jaře se rodí mláďata?
V lamím výběhu spatříte dovádějící
drobotinu i v podzimních měsících.
Vydejte se poznávat krásy zoo a až
dojdete k lamám, zastavte se. Pohled na
ně Vás jistě potěší stejně jako nás.

Novými přírůstky v zoo nebývají jen malá
mláďata, ale i jedinci, kteří mají obnovit
chov. Po měsíční karanténě můžete ve
výběhu v těchto dnech spatřit procházející
se samici medvěda baribala, které budou
dělat společnost nejen starší medvědice
Marry, ale i 3letý samec Mino. Tracy k nám
dorazila na konci července tohoto roku jako
zhruba 1,5letá z amerického kontinentu.

KOMENTOVANÁ KRMENÍ
V ROCE 2013

I v roce 2013 jsme připravili oblíbená
komentovaná krmení, která se s měsícem
září loučí a těší na příští sezónu. Mezi
zvířecí celebrity, které svou funkci
zvládaly s grácií, se zařadili medvědi
malajští, nosáli červení, klokani rudí
a parma, psouni prérioví, velbloudi
dvouhrbí, žirafy Rothschildovy,
kotuli veverovití, surikaty, vlci
arktičtí a nově i lemuři kata.

POZVÁNKA DO ZOO
Slyšíte ten strašidelný nářek? Vidíte ty
poletující duchy? A nejsou to jen vyjící
vlci a poletující kaloni? Přijďte se bát do
zoo! Lampionový průvod v čele s průvodcem projde celým areálem zoo. Barevný
podzim a vůně tlejícího listí, zářící světélka
v tmavém lese budiž Vašimi společníky!

...levhart mandžuský je kriticky ohrožený.
Vážnou hrozbou je pro něj pytláctví, ale
i lesní požáry, nebo těžba dřeva a nerostných
surovin. Jeden dospělý jedinec potřebuje až
500 km2 nedotčených listnatých i smíšených
lesů s původním zazvěřením, aby se uživil.
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Mediální partneři

...serval stepní loví drobné savce, ptáky
a jiné menší živočichy. Po stromech šplhá jen
zřídka, výborně však skáče a dokáže ve skoku
chytat i vzlétající ptáky. Aktivní je především
v noci a za soumraku.
Partneři

Oslavte svátek zvířat v jejich blízkosti a potřeste oslavencům tlapkou
osobně! Tradiční stezka ve spolupráci s DDM Olomouc Vás zavede po
stopách medvěda až k vytoužené odměně. Využijte letošních posledních
hezkých dnů a zároveň si v tento
sváteční den připomeňte, že je třeba
chránit nejen zvířata, ale i jejich
přirozené prostředí.

2. 11. 2013 / 17.00- 20.00
VEČER DUCHŮ

Generální partner

5. 10. 2013 / 10.00- 14.00
SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT V ZOO

VÍTE, ŽE...

... stavy kaloňů zlatých na ostrově Rodriguez klesly v 70. letech minulého století na
pouhých 70 jedinců,v současné době jich
zde díky ochraně má být okolo čtyř tisíc. Žijí
v suchých lesích ve větších skupinách, v nichž
si samci shromažďují harémy samiček.

