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

NOVINKY
ZOO OLOMOUC JE OTEVŘENÁ
I V ZIMĚ

Milan Kořínek

ZOO OLOMOUC

V OBRAZECH

Navštivte olomouckou zoo i v zimních
měsících a radujte se z mimosezónního
vstupného! Ušetříte tak svou kapsu
a zároveň prožijete nečekané zážitky
v zasněžené zoo. A navíc i na sněhu se
dá učit! Využijte zimní nabídky a přijďte se vzdělávat i s celou třídou do zoologické zahrady. Připraveny jsou pro
Vás výukové programy, při kterých
můžete vyrobit něco dobrého pro ptáčky v lese, nakrmit zvířata, povykládat
si u dotykové zoo a dozvědět se mnoho
zajímavostí z hodin přírodovědy, či přírodopisu. Zoo je totiž otevřená po celý
rok! Více informací naleznete na našich
webových stránkách v sekci program
v zoo – pro školy.

MLÁĎATA ORYXŮ
SE UŽ RODÍ!
Mláďata oryxů jihoafrických se v Zoo Olomouc jako každoročně zařadila mezi první
narozená. Tyto antilopy chováme od roku
1973, kdy nám přivezli ze Zoo Děčín samce
Huga a samici Idu. Po dvou letech k nim
přibyla zvířata z odchytu v Namibii: Kašpar,
Malá, Velká a Stará. O něco později ještě samice Neﬀy. Ida, Malá a Neﬀy se staly zakladatelkami chovu. Chovní samci se měnili
pro zachování nepříbuzenského křížení.
Otec současných mláďat se jmenuje Nico.
Olomoucká zoo patří k nejúspěšnějším
chovatelům této antilopy v Evropě. Počet
porodů se blíží číslu 300. V letošním roce
je zatím na světě šest mláďat.
Jedinečná černobílá obličejová kresba
a dlouhé rovné rohy dělají z této africké
pouštní antilopy vskutku majestátní zvíře.

Šedé tělo s plavým nádechem zdobí úhoří
pruh na zádech a vzhled doplňuje černobílé
zbarvení břicha a nohou. Denně ujdou velké
vzdálenosti za vodou a potravou. Pokud se
přibližně 15členné skupiny na cestách setkají, pokračují v počtu až 200 jedinců. Přísnou
hierarchii skupiny udržují ritualizované
souboje sloužící k zahnání soupeře. Výsostné
postavení mají dominantní samec a dominantní samice. Vzájemný odstup, typický
projev distančního chování, porušují pouze
při souboji a páření, výjimkou je vztah mezi
matkou a mládětem.

VZPOMÍNKY NA LVA BENITA
Ráda bych se s Vámi podělila o vzpomínku na jednoho ze zakladatelů
chovu berberských lvů v naší zoo,
lva jménem Benito. Pocházel ze zoo
ve španělském Madridu a jednalo se
zřejmě o zvíře uměle odchované. Lidi
měl vcelku rád, ale nadevše miloval
malé děti. Sotva se nějaké objevilo
v pavilonu šelem, byl jako uhranutý.
Obličej se mu proměnil, oči mu zjihly a upřeně se díval. Dokázal je pozorovat bez hnutí, jen aby je nevystrašil. Byl velmi pozorný k okolnímu
dění. Měl chvíle, kdy ztuhnul a skoro
se nehýbal, třeba když se kolem pavilonu pohyboval sokolník pan Hulík

ZA PŘÍRODOU
DO ZOO
KOS ČERNÝ
Kos je částečně tažný pták, ze zimovišť v jižní Evropě se vrací na přelomu března a dubna, odlétá
v listopadu. Samec je celý černý
s oranžovým zobákem, samice je
hnědavě zbarvená. Samice snáší až
6 modrozeleně zbarvených vajec, na
kterých sedí sama asi dva týdny,
o mláďata se starají oba rodiče. Hnízdí
v dubnu až červenci několikrát ročně.
Na snímku je zobrazena samice.

se svými dravými ptáky. Zvuk rolniček
umístěných na nohou dravců Benito přímo
nesnášel, stejně jako vojenské uniformy.
Pouze v období říje jeho partnerky Nely
nevnímal nic a nikoho, ani nepřijímal potravu, a věnoval se jen páření. Nela byla
pravý opak - divoká, dravá a zarputilá
lvice. V době říje se s ní Benito pářil
až třicetkrát denně. Měli mnoho lvíčat.
Některé se nepodařilo odchovat, tři z
nich byla odchována uměle. Jediný přímý
Nelin úspěšný odchov byl v roce 2005,
kdy přivedla na svět tři lvíčata, jednoho
lva a dvě lvice. V období 2006–2007 měl
Benito velké zdravotní problémy a začala
mu i vypadávat hříva. Léčil se dlouho

CO SE DĚJE
V ZOO
Počátkem ledna se nám sešly fotograﬁe
z naší Vánoční fotosoutěže a od 5. 1. do
11. 1. 2015 jste mohli hlasovat pro tu, která
se vám nejvíce líbila. Nejvíce hlasů získaly
fotograﬁe: Pavla Zelníčková - 37 hlasů,
Kateřina Petříková - 31 hlasů a Michal
Dok - 8 hlasů. Výhercům blahopřejeme
a získávají od nás knihu "Zoo Olomouc
v obrazech".

a nedařilo se najít řešení, nakonec mu byla
hříva ostříhána. Partnerka Nela ho přestala
respektovat a denně od ní utržil nezřízených pohlavků. Hubnul. Hříva dorůstala
velmi pomalu, ale s ní se současně lepšil
vztah s Nelou. Benito nabíral kila a opět
se stával pýchou zoologické zahrady.
V roce 2010 se uskutečnil transport Benita a Nely do Zoo Hodonín. V letech 2013
nastaly u Benita opět komplikace. Pozvolna ubýval na váze a velice v tu dobu zestárnul. S tímto stařečkem se zoo rozloučila v dubnu 2014. Na zakladatele
našeho chovu berberských lvů, lva Benita,
budu vždy vzpomínat s láskou a s úctou.
Autor: ošetřovatelka Dana Reisigová

VÝPRAVY DO
HISTORIE ZOO
(Lidová demokracie, 21. května 1961)
KLOKANÍ MLÁDĚ A ŠTĚŇATA DINGO
Radostná událost byla zaznamenána také
v olomoucké zoo - narození klokánka rudokrkého. Mladý klokan se však před
objektivem asi styděl a tak se schoval
v břišním vaku matky, která je zachycena na našem obrázku. Klokani jako
převážná většina vačnatců pocházejí
z Austrálie; živí se výhradně rostlinnou
potravou a velmi dobře se přizpůsobili
našemu podnebí. V olomoucké zoo jsou
i jiní obyvatelé tohoto vzdáleného světadílu - psi dingo, kteří mají nyní rovněž
štěňata.

POZVÁNKA DO ZOO

ZOOINVENTURA
Prodlužujeme až do 15. února 2015
Pro velký zájem prodlužujeme soutěž
ZOOINVENTURA i po dobu jarních prázdnin až do 15. 2.
Počátek roku v zoo začíná pravidelnou
inventurou zvířat . V průběhu roku se
rodí mláďata, přichází i odchází zvířata,
a proto je potřeba vést přesnou evidenci.
Staňte se součástí zoo, zavítejte k nám,

do připraveného boxu. Veškeré potřebné
údaje a soutěžní otázky naleznete na
hlasovacím lístku. Pro nejlepší z vás jsou
připraveny hodnotné ceny.

a dokážete-li to, spočítejte členy zvířecích
domácností. Připomínáme, že neposedí,
neodpoví... Na nejlepší z vás, kterým se
podaří najít a sečíst určené živočichy,
čekají hodnotné ceny.Na pokladně si
vyzvednete hlasovací lístek k soutěži
Zooinventura, vyplníte jej a odevzdáte
jej opět na pokladně zoo nebo vhodíte

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

… pes dingo se pravděpodobně dostal
do Austrálie s původními obyvateli
a je tudíž pouze zdivočelým psem,
nikoli zvířetem divokým.
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Mediální partneři

… kos černý, i když je stěhovavý pták,
zůstává v blízkosti našich měst
a lidských obydlí i přes zimní měsíce.

Všichni žáci a studenti, kteří se
od 29. 1. až do 1. 2. na pokladně
olomoucké zoo pochlubili vlastním
vysvědčením se samými jedničkami,
měli vstup do zoo zdarma. Takových
premiantů se letos našlo 99.

Partneři

…oryx jihoafrický rodí mláďata odkládacího typu. To znamená, že mládě
obvykle leží v úkrytu a matka je
chodí několikrát denně kojit. Teprve
později následují samici.

ZA SAMÉ JEDNIČKY
ZDARMA DO ZOO

Generální partner

VÍTE, ŽE...

