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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
ZOBOROŽCI ODJÍŽDÍ

Zoborožce kaferské chová olomoucká
zahrada od roku 1993. Pravidelně se
v ní i rozmnožují, ale mláďata jsou
odchovávána jejich ošetřovatelkou. Na
cestu do Košic k soukromému chovateli
se dnes vydávají sourozenci v čele
s posledním mládětem Zobkou. O to
větším potěšením bylo dnešní ráno.
Chovatelka našla u rodičů odjíždějících
zoborožců další vejce. Pokud je vejce
oplozené, tak bychom mohli za 34 dnů
v zoo přivítat další mládě.

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
DÝŇOBRANÍ V ZOO
Zoo bývá na Večer duchů bohatě
vyzdobená dýněmi, které ještě po
nějaký čas necháváme v areálu. Ale
pak nastane otázka kam s nimi? Naši
zoologové a chovatelé vymysleli akci
v rámci enrichmentu, neboli obohacení
životního prostředí zvířat, jak se dá tento
termín také přeložit. Ten slouží především
k vyplnění volného času chovaných
živočichů, a proto dostala vybraná
zvířata do svých ubikací a výběhů dýně
naplněné pamlsky. V letošním roce jsme
strašidelnými dýněmi podělili lemury
kata i lemury tmavé, siamangy, kočkodany
husarské, nosály červené, tygry ussurijské,
lvíčata lvů berberských, kotuly i oba
druhy mravenečníků. Některá zvířata se
napřed trochu ostýchala a ke strašidelným
dýním přistupovala s respektem, ale
třeba lemuři, nosáli, lvíčata Terry a Basty
a tygřice Betty z nich měli opravdovou
radost a nové hračky si jaksepatří užili, jak
je patrné i z přiložených fotografií.

MRAVENEČNÍK HEKTOR SE MUSÍ SNAŽIT
Nově přicestovalý mravenečník Hektor
má už po karanténě a může se směle
zhostit svého úkolu. Ze Zoo Opole přijel pouze na dobu určitou, a to přesně
do konce března roku 2015. Do té doby
by se měl zasloužit o další mládě místního chovu. Dvouletý samec jazykovou
bariéru překonal zdárně, navíc jeho
partnerka jistě není taková „semetrika“ jako jeho polská Dorotka, která

mu často uštědří i pohlavek. Z pětileté
Tary z olomoucké zoo má ale prozatím
respekt. „Už spolu chodí, ale ještě stále
mají odlišné názory. Jelikož samice
bývá v říji po 30-40 dnech a právě ji
očekáváme, necháme se překvapit,
zda se do té doby domluví,“ dodává
s nadsázkou jejich ošetřovatelka Hana
Dostálová. Zoo Olomouc patří na území
České a Slovenské republiky k jediným

chovatelům, kterým se současně daří
mravenečníka čtyřprstého úspěšně chovat i rozmnožovat. S jeho chovem započala v roce 2003 díky Dartovi a jeho
milé Tami. Tehdy to byl jediný pár, který
žil v českých a slovenských zahradách.
29. listopadu si zároveň celý svět připomněl Světový den mravenečníků.

ZA PŘÍRODOU
DO ZOO

CO SE DĚJE
V ZOO

VÝPRAVY DO
HISTORIE ZOO

PÍĎALKA PODZIMNÍ
Je nenápadně zbarvený motýl běžně
rozšířený v Evropě, Asii i Severní Americe.
Mívá jen jednu generaci v roce. Dospělci
se líhnou na podzim, v teplejších letech
a nižších oblastech i v prosinci. Okřídlení
jsou jen samečci. Samičky jsou bezkřídlé,
nakladou na větve vajíčka, ze kterých se
koncem jara vylíhnou housenky. Ty se
živí listy mnoha druhů stromů i ovocných
dřevin a při přemnožení mohou
způsobovat i holožíry hostitelských
rostlin.

Mnohým zvířatům chovaným v naší zoo
zima nevadí a návštěvníci je mohou
celoročně najít v jejich expozicích, jiná
žijí ve vytápěných pavilonech a mají
k dispozici venkovní výběhy, které využívají i v zimě. Ale třeba antilopy oryxy
jihoafrické nebo některé exotické ptáky,
kteří léto tráví ve venkovních výbězích
a voliérách, je nutné na zimu odchytit
a s příchodem sychravého podzimního
počasí umístit v zimovištích, kde přečkají zimu.

(Nová Svoboda, 18. srpna 1960)
RADOSTNÁ UDÁLOST U KLOKANŮ
Zoopark na Kopečku u Olomouce dostal
přírůstek. Rodince klokanů se narodilo
mládě, které se zatím drží v zárodečném
vaku matky. Klokani dobře snášejí
naše klimatické podmínky. Rádi si
pochutnávají na kukuřičných klasech.

PROGRAM VÁNOČNÍCH AKCÍ
Zoologická zahrada se pro vás ustrojila do svátečního a připravila
dny plné vánoční atmosféry a pohody. Vychutnejte si Vánoce, kde
budete nablízku i zvířatům.
6. 12. 2014, 14:00–18:00
pokladny otevřeny do 17:00

POHÁDKOVÝ LES, ANEB
S ČERTY NEJSOU ŽERTY

Olomoucká zoologická zahrada pro vás
připravila pohádkový les, je totiž otevřená
i v zimě. Můžete vzít děti a vydat se na
putování s lesními, nebeskými i pekelnými pohádkovými bytostmi. Cestou za
odměnou se pak snažit na několika stanovištích splnit záludné úkoly a dovědět se
tak i spoustu zajímavostí ze světa zvířat.
U hlavního vchodu do zoo Vás po úspěchu
z Večera duchů čeká vánoční fotostěna,
abyste si jako památku na zimní den v zoo
mohli odnést krásnou fotografii.

talentovaní i netalentovaní mohou zavítat
do Vánočních dílen, kde si zcela zdarma
a s potěšením můžete přijít vyrobit dárky,
kterými uděláte radost svým blízkým.
Přidejte se k nám, napíšeme Ježíškovi,
nebudou scházet ani oblíbené ovečky
z rouna a krmení vlků.

24. 12. 2014

VÁNOČNÍ DÁREK PRO
NÁVŠTĚVNÍKY

Štědrý den bude i v zahradě štědrý. Zoologická zahrada Olomouc naděluje i dospělým. Dárek v podobě dětského vstupného
pro všechny, kteří už nejsou školou povinní. Zanechejte spěchu a vydejte se do
míst, kde si sváteční čas a tento jedinečný
den skutečně vychutnáte.
20. 12. 2014, 11:00–15:00

STROM PRO ZVÍŘATA

13. 12. 2014, 11:00–15:00

SLYŠÍM ZVONIT VÁNOCE
VÁNOČNÍ DÍLNY

Než stromek zazáří, můžete nám jej
pomoci ozdobit. Ani letos neochudíme
všechny ptáčky, kteří v zahradě bydlí.
Dům dětí a mládeže Olomouc bude
jako každým rokem velkým pomocníkem. Vánoční strom letos najdete hned
u vchodu do zoo. A jakými vánočními
ozdobami ptáci nepohrdnou? Zavěšenými jablíčky, šiškami, lojovými koulemi,
čímkoliv, v čem najdou zrní, slunečnici,
a spoustu dalších dobrot.

20. 12. 2014–4. 1. 2015 (kromě 24. a 31. 12.)

VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY

Bez vánočních prohlídek by to nebyly
ty pravé Vánoce. Zastavte se, zvolněte
a přijďte tam, kde se nepospíchá. Do
zasněžené rozsvícené zahrady plné zvířat.
Pro velký zájem prohlídky letos prodlužujeme až do 4. ledna.
Průvodce vychází z dětského hřiště v areálu zoo v 16:00, 17:00 a v 18:00

Příjemná atmosféra Vánoc, tóny koled,
vůně purpury a punče… Vánoční dílny
patří v Zoo Olomouc už k tradici. Té i letos
dostojíme. Všichni tvořiví, výtvarně

DOBA POKLADEN
SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ
12. 9:00–16:00
1.–19. 12. / 24. a 31.
30
20. 12.–4. 1. 9:00–18:
20:30
do
Areál bude otevřen
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dlouhé několik centimetrů, samo musí
vyšplhat do vaku, kde pak tráví více než
půl roku.
… zoborožec kaferský je největším druhem
zoborožců, dosahuje hmotnosti až 6 kg.
Při hnízdění u tohoto druhu samec samici
v dutině nezazdívá.
… mravenečník čtyřprstý dokáže výborně
šplhat po stromech, kde si vyhledává potravu. Při šplhání si pomáhá ovíjivým ocasem.

Generální partner

VÍTE,
ŽE...
… klokani rudokrcí mívají jen jedno mládě

