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NOVINKY
ZOO OLOMOUC V OBRAZECH

Milan Kořínek

ZOO OLOMOUC

V OBRAZECH

Olomoucká zoo vydala novou
reprezentativní publikaci nazvanou „ZOO
OLOMOUC V OBRAZECH“. Jejím cílem
je ukázat čtenářům na 144 stranách
zajímavý a pestrý svět zvířat tak, jak
jej zachytil objektiv fotografického
přístroje. Fotografie zahrnují převážnou
část zde chovaných zvířat, která se Vám
zde v krátkosti představí. Snad bude
tato kniha inspirací všem nadšeným
fotografům a zároveň se jim stane
podnětem k další návštěvě zoologické
zahrady i k mnoha novým a kvalitním
fotografickým úlovkům. Kniha přináší
i řadu zajímavých informací, poznatků
a poučení o životě jednotlivých zvířat,
která jistě rádi poznáte i osobně.

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
ZVÍŘATA NA VÝSTAVÁCH
Ve dnech 10. - 12. října se na výstavišti
Flora konala tradiční mezinárodní
výstava exotického ptactva EXOTA
OLOMOUC. Tato výstava ptáků má již
více než třicetiletou tradici. Je pořádána
každé dva roky a svým rozsahem patří
mezi největší výstavy daného druhu
v Evropě. Naše zoo se na výstavě
podílela zapůjčením několika druhů
ptáků včetně plameňáků růžových. Také
o náš stánek na výstavě byl velký zájem,
dětem se nejvíce líbili papoušci Luigi
a Aruška a mládě zoborožce, které zde
předváděla jejich ošetřovatelka Petra
Vysloužilová.

Zvířata z olomoucké zoo se
11. a 12. října vypravila i na historickou
výstavu „Noblesní veteráni vs. Design
budoucnosti“, která probíhala po
celý měsíc říjen v OC CITY. Tam jste
se mohli naživo setkat se svými
přáteli ze zoo v podobě lenochoda,
papoušků, zoborožce, klokana a dalších.
Přijeli Vás sem osobně pozvat do zoo
a připomenout, že zahrada je otevřená
každý den v roce. Jelikož je doprovázeli
jejich ošetřovatelé, jistě jste se dozvěděli
i spoustu zajímavého z jejich života.

DVOJČATA U BINTURONGŮ
U binturongů je opět veselo. 24. 8. se
tam na svět podívala další mláďata.
A tentokrát hned dvě. Samička v současné době váží 1,5 kg, což je o 300 g
více než její stejně starý sourozenec.
Současný chovný pár samec Gerry
(*Menagerie Paris) a samice Tereza
(*ZOO Praha) jsou rodiči každým coulem. „Holčička je hrozný raubíř, stále do

něčeho kouše. Chlapeček je oproti ní
zakřiknutý. Jmenují se Cecilka a Cyril.
Oba už lozí a prozatím pijí pouze mateřské mléko,“ popisuje nové přírůstky
jejich ošetřovatelka Dana Reisigová.
V olomoucké zoo se s binturongy návštěvníci poprvé setkali v roce 1990.
Tehdy chovnou skupinu tvořili 3 jedinci
(2, 1). Z jejich soužití se postupně naro-

dila 3 mláďata, pouze o jediné pečovala
matka sama. U dvou ostatních se péče
ujal v prvním případě ošetřovatel, ve
druhém domácí kočka. Od roku 1998
bylo snahou sestavit nový chovný pár.
Počínání se ale úspěchu nedočkalo.
Štěstí se k binturongům navrátilo až
s Gerrym a Terezkou, kteří se starají už
o své 3. a 4. mládě.

ZA PŘÍRODOU
DO ZOO

CO SE DĚJE
V ZOO

VÝPRAVY DO
HISTORIE ZOO

KVĚTNATEC ARCHERŮV
I v areálu zoo lze narazit na různé
mykologické zajímavosti. Kromě
rozličných druhů jedlých, nejedlých
i jedovatých hub jsme letos objevili
i tuto zajímavou houbičku vzhledem
připomínající chobotničku nebo mořskou
hvězdici. Květnatec pochází z australské
oblasti a do Evropy byl zavlečen před
více než 100 lety. U nás se poprvé
objevil v roce 1963 a v současnosti se
roztroušeně vyskytuje na velké části naší
republiky.

Parohy rostou u jelenovitých pouze
samcům. Jedinou výjimkou jsou sobi,
u nichž je mají i samice, u samců jsou
však mnohem mohutnější a členitější.
S příchodem podzimu začínají jeleni
a sobi paroží vytloukat a připravují
se tak na nadcházející říji. Než mohou
zplodit nová mláďata, musí o samice ve
stádu zápasit se svými soky. V zoo mají
situaci podstatně jednodušší, protože
v každém výběhu bývá se samicemi
umístěný pouze jediný samec.

(Stráž lidu, 16. srpna 1960)
REKORDNÍ NÁVŠTĚVA
Rekordní počet návštěvníků zooparku na
Kopečku u Olomouce vykazuje poslední
červencová neděle. Byla to zatím největší
návštěva letošní sezóny. V zooparku
je několik novinek. Tak ty nejmenší
potěší malí koníčci, na kterých se mohou
povozit. Velkému zájmu se těší opičky,
které se prohánějí v novém výběhu.
Radostná podívaná je u medvědí klece
s bazénem. V zooparku je dnes již na 60
druhů zvířat.

PROGRAM VÁNOČNÍCH AKCÍ
nejte si Vánoce, kde budete nablízku
i zvířatům.

24. 12. 2014
VÁNOČNÍ DÁREK PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Štědrý den bude i v zahradě štědrý. Dětské vstupné pro všechny návštěvníky.

6. 12. 2014, 14:00 - 18:00
POHÁDKOVÝ LES, ANEB S ČERTY
NEJSOU ŽERTY

20. 12. 2014 - 4. 1. 2015 (kromě 24.

Vydejte se na cestu po naučné stezce,
s pohádkovými bytostmi.

a 31. 12.)

VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY
S PRŮVODCEM

13. 12. 2014, 11:00 - 15:00
SLYŠÍM ZVONIT VÁNOCE
VÁNOČNÍ DÍLNY

Bez vánočních prohlídek by to nebyly
ty pravé Vánoce. Zastavte se, zvolněte
a přijďte k nám.

Příjemná atmosféra Vánoc, tóny koled,
vůně purpury… Přidejte se k nám, napíšeme Ježíškovi a vyrobíme spoustu dárků.

Zoologická zahrada se pro vás ustrojila do svátečního a připravila dny plné
vánoční atmosféry a pohody. Vychut-

20. 12. 2014, 11:00 - 15:00
STROM PRO ZVÍŘATA

Než stromek zazáří, můžete nám jej
pomoci ozdobit. Ani letos neochudíme
všechny ptáčky, kteří v zahradě bydlí.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
4. 10.
SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT

Svátek zvířat jsme v tento den oslavili
s velkou pompou! Návštěvníky jistě potěšila
tradiční stezka pořádaná ve spolupráci
s DDM Olomouc, která měla za cíl seznámit
návštěvníky s životem živočichů v zoologické
zahradě. Odměnou všem šikovným řešitelům
bylo velké množství drobných cen. Zvířata
zase měla velkou radost s připravených
dárečků, které tentokrát dostali nejen vlci,
opice, ale třeba i nosálové.

fotografování před stylovou fotostěnou.
Gurmáni si pochutnali na speciální dušičkové
nabídce občerstvení na provozech gastra.
Navíc každý návštěvník mohl využít malování
na obličej. Zvířátka přežila nápor malých
i velkých strašidel bez úhony a doufáme,
že nám všechny nadpřirozené bytosti svou
přízeň zachovají i příští rok...

4. 10.
SPONZORSKÝ DEN

Sponzorský den proběhl jako každoročně za
účasti všech štědrých dárců, kteří myslí na
zvířata chovaná v olomoucké zoo. Připraven
byl nejen raut, procházka po zoo, seznámení
se zvířaty, ale i drobné upomínkové předměty.

1. 11.
VEČER DUCHŮ

Večer duchů se opět vydařil. Slavnostně
vyzdobený areál, příznivé počasí a velké
množství všech různých druhů strašidel
přilákalo do naší zoo přes 3620 zájemců. Část
návštěvníků využila i služeb průvodců, kteří
byli i přes svůj strašidelný zjev připraveni
podat zajímavé informace o našich zvířatech.
Mnohé z nich také potěšilo nevšední

VÍTE,
ŽE...
… binturong je ploskochodec, má lysá cho-
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Mediální partneři

… sobi jsou v severní Evropě a na Sibiři
důležitými domácími zvířaty. Chovají se
polodivoce a využívají se i k tahání saní.
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Partneři

… kakaduové se dožívají až několika desítek
let. Na hlavě mají typickou chocholku a obývají Austrálii, Indonésii, Oceánii a Filipíny.

Generální partner

didla a polozatažitelné drápy, velmi dobře
šplhá po stromech a za ovíjivý ocas se může
i zavěsit.

