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Zoologická zahrada Olomouc, Darwinova 29, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček, tel.: 585 151 601, www.zoo-olomouc.cz
Časopis Oryx si můžete stáhnout i na našich webových stránkách
(www.zoo-olomouc.cz/app/ke-stazeni).

NOVINKY
Lví kluci Terry a Basty, kteří se narodili
11. srpna, se už nemohli dočkat
dne, kdy se podívají poprvé ven.
7. listopadu se jejich přání splnilo
a v náručí ošetřovatele byli přeneseni
do venkovního výběhu. Lvíčata rostou
velmi rychle, proto bylo potřeba je
s výběhem seznámit co nejdříve, kdy
se s nimi i s ohledem na bezpečnost
dá navázat kontakt. „Jsme zvědaví, jak
budou reagovat, prostředí je pro ně
úplně jiné a nové, nikdy nepoznané.
Doufám, že je nic nevyleká, jen
příjemně překvapí,“ odhadovala první
venkovní krůčky lvíčat ošetřovatelka
Dana Reisigová.

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT

MILOUŠ SI HÝČKÁ DALŠÍ MLÁDĚ
Milouš je samicí gibona zlatolícího. Už jméno napovídá, že její osud byl zvláštní již od
prvopočátku. Přivezl ji z tržiště ve Vietnamu soukromý chovatel. Vyrůstala jen v péči člověka.
Ve chvíli, kdy jí vybíral jméno, netušil, že jde o samici. S přibývajícím časem se mezi ní
a manželkou chovatele vytvořil ne příliš přátelský vztah, a tak jednoho dne čelil chovatel
ultimátu ze strany ženy „buď já, nebo opice“. Koho si vybral, je v Zoo Olomouc zřejmé.
V současné době tvoří Milouš chovný pár se samcem Danem. Součástí rodiny je i mladý
sameček Baxi, který se narodil v roce 2011. V ranních hodinách 22. října přivedla samice na
svět další, v pořadí již páté mládě. Pohlaví dosud známo není. „Mládě prospívá dobře. Je pod
trvalou ochranou matky, která ho nosí na břiše,“
objasňuje zoolog Jitka Vokurková. Přirozeným
biotopem gibonů jsou asijské pralesy. Patří
k jedněm z mála opic, které jsou monogamní,
tvoří společenstva podobná našim rodinám
a „mimorodinné“ zálety jsou velmi vzácné. Zoo
Olomouc chová tyto opice od r. 1988. Tehdy
se ze zoo v Ústí nad Labem přivezli úplně
první, pocházející přímo z Vietnamu. Zakládajícím chovným párem se stali Gábina s Kubou.
Vychovali pokračovatele rodu, potomka Kubulu, který se stal na nějakou dobu partnerem
Milouše. Zatím se v olomoucké zoo podařilo
odchovat 8 mláďat a stejný počet gibonů
zlatolících v současné době zahrada chová.

NOVINKY

U ZEBER JE OD LISTOPADU

O NĚKOLIK PRUHŮ VÍC
Otec Tyler a matka Tabby se zasloužili o další mládě u zeber Chapmanových. 6. listopadu se poprvé na svět podívala Titilayo, což
v registru afrických jmen znamená „štěstí
je věčné“. Jelikož Tabby rodila poprvé, bude
se jí jméno pro její holčičku jistě hodit. „Titilayo je klidné povahy, každý den poznává
nové věci, seznamuje se postupně s celým
stádem, na všechny změny reaguje pozitivně. Máme z ní samou radost,“ popisuje svou
svěřenkyni ošetřovatel Pavel Vidlář.

Zebry Chapmanovy chová olomoucká
zahrada od 2. poloviny 80. let. Zakladatelkami chovu tehdy byly Fialka, Vlaďka,
Dáša a chovný hřebec Robin. Své poslání
rozmnožovat se tehdy naplňovaly beze
zbytku. Robina měl vystřídat Mochomůrka z Liberce, ale na samice byl více než
jedovatý. Tehdy již stárnoucí zebry se od
něj dočkaly pouze agresivity a o nějakém
páření nemohla být ani řeč. V té době chov
téměř zanikl i díky situaci po roce 2000

v zoologických zahradách, které se potýkaly s nedostatkem chovu schopných samců.
Současná skupina ale neveselou minulost
ukončila. Tyler, Tabby i malá Titilayo patří
k zebrám Chapmanovým, které žijí v Africejižně od řeky Zambezi. Tento poddruh zebry stepní poznáte nejen podle podkladové
barvy, která není bílá, ale nažloutlá a mezi
černými pruhy má hnědavé mezipásy, ale
i podle pruhování, které sahá i na nohy a je
úzké a nevýrazné.

ZA PŘÍRODOU
DO ZOO

ZOO OČIMA
FOTOGRAFA

Tmavoskvrnáč zhoubný (Erannis
defoliaria) nazývaný též píďalka podzimní
je motýl běžně rozšířený v Evropě a v Asii.
Rozpětí křídel má 30 až 40 mm a samečka
od samičky lehce rozeznáme, křídla totiž
mají jen samečci, kdežto samičky jsou
bezkřídlé. Vyskytuje se v různých typech
lesů ale i v zahradách a parcích od nížin až
do hor. Housenky při přemnožení mohou
způsobovat tzv. holožír napadených
stromů,
a tím i jejich
oslabení nebo
odumření.
Dospělci
vylétají na
podzim od září
do listopadu,
kdy nakladou
další vajíčka,
která přezimují
do dalšího
roku.

Tato rubrika uvítá všechny nadšené fotografy z řad návštěvníků i zaměstnanců.
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. Krásnou fotografii
lvice nám tentokrát zaslala Šárka Sobková.
Děkujeme.

VÝPRAVY DO
HISTORIE
ZOO
(Lidová demokracie, 5. června 1956)
DALŠÍ ZOO

V neděli byla na Sv. Kopečku u Olomouce
otevřena zoologická zahrada, budovaná
dobrovolnou prací občanstva okresu.
Je umístěna na 42 ha lesních prostor.
Návštěvníci zhlédli zlaté a stříbrné
bažanty, různé
sovy, papoušky,
srnčí a jelení
zvěř, vlka,
lišky, početné
medvídky
mývaly,
dikobraza
aj. Velkému
zájmu se
těšila zvláště
daňčí laň
s mládětem.

CO SE STALO V ZOO

10. 11. NOC V ZOO

Josefu Strašpytlovi, imaginárnímu
ošetřovateli v olomoucké zoo, dorazilo
objasnit záhady noční zahrady 18
odvážných dětí, které nejen že objevily
tajuplné zvíře létající nad zahradou (kalouse
ušatého), ale dokonce se ani nebály spočítat
volně žijící netopýry na stezce odvahy, na
jejímž konci se před upírem podepsaly
„vlastní krví“. Účastníci se seznámili s
polskými názvy některých zvířat a zahráli
si mnoho dalších her, které z nich posléze
udělaly hodné spící andílky.

POZVÁNKA DO ZOO
PŘEHLED VÁNOČNÍCH AKCÍ:

21. 12. 2013, 11:00 -15:00

7. 12. 2013, 16:00

Výroba dobrot pro ptáky a zdobení
vánočního stromu…

Večerní prohlídka zoo v maskách
s průvodcem…
14. 12. 2013, 11:00 - 15:00

SLYŠÍM ZVONIT VÁNOCE VÁNOČNÍ DÍLNY

Vánoční dílny, výroba dárků a komentované krmení vlků…

...mláďata gibonů zlatolících se rodí světlá.
Asi po jednom roce věku se však přebarvují na
barvu černou. Samečci již zůstanou tmaví, ale
samičky, až začnou dospívat, opět zesvětlají.

STROM PRO ZVÍŘATA

...mláďata lvů mohou mít na srsti kresbu
podobnou jako levharti nebo jaguáři. To
znamená, že i jejich dávní předci byli pravděpodobně skvrnití. Do dospělosti se však
většinou tato kresba postupně ztrácí.

24. 12. 2013

ŠTĚDRÝ DEN V ZOO

Dětské vstupné pro všechny
návštěvníky.
14. 12. 2013 - 1. 1. 2014
(kromě 24. a 31. 12.)

…pruhování zeber je u každého jedince jiné a
musí si je zapamatovat i samotné mládě, aby
mezi všemi ostatními zebrami rozpoznalo
svou matku.

VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY
21. 12. 2013 - 1. 1. 2014
Prohlídky s průvodcem
v 16:00, 17:00 a v 18.00

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

1. – 13. 12 / 24. a 31. 12. (9:00 - 16:00 )
14. 12. - 1. 1. (9:00 - 18:00)
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Generální partner

VEČERNÍ REJ ČERTŮ

VÍTE, ŽE...

Mediální partneři

Pokud se duchové tento den vydávali
do světa živých, v olomoucké zoologické
zahradě jich potkali vskutku nemálo.
Dostaveníčko si tam tajemné bytosti ze
záhrobí dávají už tradičně, ale takové
množství velkých i malých strašidel patrně
ještě nespatřili. Pokladní obsloužili 2364
návštěvníků, což je vlastně vyprodaný
koncert velkého sálu! Už z balkonu
u vstupu do zahrady vítali všechny
příchozí poletující netopýři, nechyběl ani
Frankenstein ve stylovém voze se lvem,
který svým houkáním sliboval, že půjde
o skutečně jedinečný večer. Ten začal
jekotem postavy v plášti, jež všechny

náležitě přivítala, v kotlících čarodějnic se
vařily lahodné punče, průvodci v podobě
piráta, čarodějnice a bludičky provedly
návštěvníky svátečně vyzdobenou
zahradou. Atmosféra byla vskutku
strašidelná… Příští rok se přijďte zase bát!

Partneři

2. 11. VEČER DUCHŮ

