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     OSLEDNÍ MLÁDĚ ROKU 2014P
Posledním mládětem, které se narodilo
v loňském roce, bylo mládě kosmana
zakrslého. Tyto malé opičky pocházející
z Jižní Ameriky chováme na pavilonu
opic a na Jihoamerickém pavilonu. Patří
mezi nejmenší druhy vyšších primátů. 
Dlouzí jsou jen 30 cm, z toho skoro 
20 cm připadá na ocas.  Samice rodí 
obvykle dvě mláďata, která nosí 
samec a samici je předává jen na krmení.
Březost trvá od 120 do 140 dnů. Matka 
mládě kojí až tři měsíce.  Malého 
kosmánka narozeného 26. 12. 2014 
můžete vidět v jejich ubikaci na pavilonu 
opic.

Časopis Oryx si můžete stáhnout i na našich webových stránkách 
(www.zoo-olomouc.cz/app/ke-stazeni). 

VEČERNÍ VÁNOČNÍ 
PROHLÍDKY  
I v loňském roce jsme uspořádali
 již tradiční večerní vánoční prohlídky, 
o které byl opět velký zájem. Slavnostně 
vyzdobená a nasvícená zoo přilákala, 
i vzhledem k nepříliš příznivému počasí, 
poměrně velké množství návštěvníků. 
Prohlídky probíhaly každý den od 20. 12. 
až do 4. 1., kromě 24. a 31. 12. Za celý 
prosinec navštívilo zoo 10 053 osob, 
tedy o 300 osob méně než v roce před-
chozím.  Během pořádání večerních pro-
hlídek od 23. 12. až do 4. 1., na rozdíl od 
předchozího roku, kdy končily vánoční 
prohlídky 1. 1., navštívilo zoo po 16:00 
hodině 1860 osob, což je nárůst o více než 
300 lidí. Návštěvníci hojně využívali 
i průvodců,  kteří je třikrát za večer se 
zasvěceným výkladem provedli celým 
areálem zoologické zahrady.  

 

Služeb průvodce využilo celkem 1156 osob, 
to bylo o 54 osob více než v roce předchozím 
a  o téměř 300 lidí víc než v roce 2012. 
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    ŠTĚDRÝ DEN V ZOO 
Když se řekne Vánoce, vybaví se 
nám nejkrásnější křesťanský 
svátek. Svátek klidu, pohody, lásky, 
tolerance a vůbec všech kladných 
lidských vlastností. Nádhera na-
zdobeného stromku, radost z roz-
dávání a dostávání dárků, nezapo-
menutelná atmosféra štědro-
večerní večeře. V zoologické zahradě 
všichni ví, že stejně krásný jako poh- 
 
 ZA PŘÍRODOU 
DO ZOO
KACHNA DIVOKÁ
Kachna divoká je naše nejběžnější 
kachna. Hnízdí jednou ročně v březnu 
až dubnu na zemi blízko vody. Živí se 
různými rostlinami, plži, červy i pulci, 
potravu vyhledává na hladině i pod 
vodou. Rozšířena je v celé Evropě 
a Asii a velké části Severní Ameriky. 
Mnoho návštěvníků si myslí, že nám 
kachny v zoo uletěly, ale všechny jsou
volně žijící jedinci, kteří sem pouze 
přiletěli.

 
 

 

CO SE DĚJE 
 OOZ   V

Mnoho lidí si myslí, že severským nebo 
horským zvířatům vyhovuje spíše zimní 
období. Ale tato zvířata mají raději teploty 
pod bodem mrazu s vyšší vrstvou sněhu. 
Plískanice, bláto a teploty pohybující se 
okolo nuly moc ráda nemají. Tak se snad 
dočkají...  

. 

 

 

VÝPRAVY DO 
HISTORIE ZOO
(Stráž lidu, 3. února 1961)
ZIMA V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ
na Kopečku ukolébala k zimnímu spánku 
pouze želvy. Jinak se všichni pilně chys-
tají na jaro. Mezi novoroční přírůstky patří 
kůzle kozy kamerunské, které poprvé 
zamečelo právě v silvestrovské noci. Stalo 
se prvním letošním přírůstkem před samič-
kou dikobraza, párkem australských dingů 
a dvěma hnědými medvědy, kteří jsou v 
tomto zoo jen na přechodnou dobu. Na jaře 
se tento pár přestěhuje do hradního 
příkopu na Bouzově, kde se zřizuje  med-
vědinec. Nečekejte na jaro - přijďte se po-
dívat co nejdříve, zahrada je stále otevřena. 

 

led na radost v obličeji dítěte, 
které právě dostalo vytouženou
koloběžku, je i pohled na zvířata 
s neskrývanou zvědavostí cupující 
dárkové obaly, aby se dostala 
k obsahu sloužícímu zároveň jako 
slavnostní večeře. Skupina dobro-
volníků pomáhajících olomoucké 
zoo si letos radost z dávání a po-
hledu na obdarované užila dvoj- 

násob,protože si čekání na domácího 
Ježíška zkrátila nadělováním u zvířat. 
Pravdou je, že sice slovně nepoděkují, 
ale pohled na jejich bezprostřední re-
akce, někdy i napětí, jestli si pracně 
připraveného dárku vůbec všimnou,
byl dostatečnou odměnou pro ty, kteří 
věnovali svůj čas a pomohli Ing. Jitce 
Vokurkové zabalit a rozdat zvířatům 
dobroty různého druhu.



      POZVÁNKA DO ZOO
 

VÍTE, ŽE...
… kachna divoká pelichá jednou do roka. 

… kosman zakrslý byl objeven německým 
cestovatelem Baptistem von Spix v roce 
1823 v pralesní oblasti horní Amazonky. 
Ještě dlouho se pak vědci domnívali, že 
jde o mládě kosmana bělovousého.

  … klokan rudokrký se poměrně často 

            
chová v zoologických zahradách. Je velmi 
odolný vůči našim povětrnostním pod-
mínkám. Vyžaduje zateplenou ubikaci, 
kde pokud možno neklesají teploty 
pod bod mrazu. 

 

        OOINVENTURAZ
16. 1. - 8. 2. 2015

 uonledivarp áníčaz ooz   v ukor ketáčaZ
inventurou zvířat. Přijďte se zapojit do 

uoS .icomop ícnedive otuot   s   a ooz udohc -
těž inspirovaná prací sčítacích komisařů 

etkěn   v ež ,titsijz můkínvětšván ínžomu -
rých zvířecích domácnostech jejich členo-

 uototsij uoklev   s   a ídesopen ěnčetuks év
ani neodpoví. 
Jak se můžete zapojit? Na pokladně si 

 ,ižětuos   k ketsíl ícavosalh etendevzyv

vyplníte jej a   odevzdáte opět na po-
kladně zoo nebo vhodíte do připrave-
ného boxu. A    nemusíte se bát, v    rámci 
Zooinventury necháváme počítat jen 
ta zvířata, která jsou spočitatelná 
pouhopouhým pohledem, do výběhů 
vstupovat nemusíte. Např. u    lvů by se 
počet za osobní účasti zjišťoval krátce 
a   zájemce o   zhodnocení stavu by stačil 
doznat pravděpodobně pouze jediného 
kusu. Pro nejlepší z   Vás jsou připraveny 
hodnotné ceny.
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ZA SAMÉ JEDNIČKY 
ZDARMA DO ZOO
29. 1. - 1. 2. 2015

Všechny žáky a studenty jistě potěší zpráva, že jejich snaha 
korunovaná vysvědčením se samými jedničkami, bude oceněna 
i v zoo. Všem premiantům, kteří takové vysvědčení předloží 
v termínu od 29. 1. do 1. 2. 2015, bude umožněn do zoo vstup 
zdarma. Ovšem musí se jednat o vysvědčení letošní a jejich 
vlastní.

Peří si promašťuje tukem z mazové žlázy  
a roztírá si ho po peří,  aby jím nepronikla 
žádná voda. Kachna má asi 10 000 pírek, 
která ji chrání před vodou a chladem.


