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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
ORYX JIHOAFRICKÝ

Olomoucká zahrada chová oryxe od
roku 1973. Letošní konec zimy přinesl
narození dalších mláďat. Těch se za ta
léta narodilo celkem už 280 a zoo tak
patří k nejúspěšnějším chovatelům této
antilopy v Evropě. Od října pobývají
oryxové v zimovišti. Samice rodí
převážně v průběhu února mládě
odkládacího typu. V přírodě mládě
odloží, aby ho případný predátor
nevyhledal podle pachu a přivolává ho
jen na kojení. Mláďata v zahradě poprvé
spatřují všechny krásy přírody v měsíci
květnu, kdy je celé stádo po zimě
vypouštěno ven. Mláďata vytváří
tzv. školky, leží u sebe, jsou k sobě
mnohem blíž, než by byli dospělí.

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
8 KOPYT, 2 DORTY… NEVLASTNÍ SOUROZENCI SLAVÍ!
Ve stádu žiraf Rothschildových bylo důvodů k oslavě hned několik. Pozornost k sobě
připoutal dvouletý oslavenec Salongo a malá Zwena, dnes pokřtěné 53. mládě. „CineStar
chce přivítat Zwenu na tomto světě přijetím do svého věrnostního klubu, Salonga vítáme
neméně a tušíme, že si v našem klubu udrží prim nejvyššího člena,“ dodala kmotra,
gratulantka a ředitelka multikina CineStar Olomouc Dagmar Černíková.
Rodiči Zweny (*15. 12. 2013) jsou Zaira a Marc. Marc je otcem i dospívajícího Salonga
(*10. 2. 2012), jen maminkou se v jeho případě stala Samantha. Zwena zůstala od
svého narození temperamentní, což se projevilo už při prvním ošetření, kdy nakopala
svého ošetřovatele do míst, kam se slušní lidé neposílají. Naproti tomu Salongo byl
na přítomnost ošetřovatelů důsledkem nedostatečného množství mléka své maminky
zvyklý. A tak není divu, že si svou mírnou a klidnou povahu zachoval.
Zoo Olomouc je chovem žiraf věhlasná. Chovají se zde od roku 1977. Zoo se zapsala
do historie chovu žiraf jedinečnou událostí. V roce 1999 Veronika porodila dvojčata,
která přežila, což se podařilo pouze 4 krát na světě. Veronika byla obdivuhodnou
a příkladnou maminkou, na svět přivedla celkem 10 mláďat a svým věkem 24 let
patřila k nejstarším žirafám v České republice.
Žirafa je nejvyšší suchozemský savec planety, jehož domovinou jsou africké savany.
Dospělí samci dosahují výšky kolem 5,5 m. Jazyk měří téměř 40 cm. Mláďata se
rodí převážně v ranních hodinách, aby stačila následovat matku se stádem do
bezpečí dříve, než si jich všimne případný
predátor. Žirafí biorytmus je ojedinělý,
stačí jim spánek po dobu pouhopouhých
20 minut denně.
Tak si tento den užijte po žirafím a dort
nabídněte i tatíkovi, mámě a tetám…

ZA MLÁĎATY DO ZOO - FOTOSOUTĚŽ
Jarní příroda vybízí k fotografování!
Počkejte si na dobré světlo právě v zoo.
Ukažte nám, jak vidíte zvířata v ní. Díky
fotografii ze zahrady můžete vyhrát
i ceny.

JAK SE ZÚČASTNIT:
- fotografii s názvem, svým jménem,
fotokopií vstupenky a kontaktními údaji
zašlete e-mailem na adresu:
marketing@zoo-olomouc.cz

ky do zoo v tomto období
- rozlišení fotografie: min. 1500 pixelů na
delší stranu, v co nejvyšší kvalitě bez
výrazných počítačových
zásahů (koláže, rámování, texty…)

Deset nejhezčích fotografií bude oceněno
a umístěno na webových stránkách Zoo
Olomouc.
CENY DO SOUTĚŽE: Ceny do této soutěže
věnuje Zoo Olomouc a její partneři.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
- fotografie musí být pořízeny v období od
1. března do 30. května 2014
- do soutěže může být přihlášena jen jedna
fotografie od jednoho autora
- podmínkou účasti je zakoupení vstupen-

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
- budou vyhlášeny v průběhu měsíce
června 2014
Podrobná pravidla soutěže si můžete stáhnout na našich webových stránkách:
www.zoo-olomouc.cz/app/novinky

ZA PŘÍRODOU
DO ZOO

ZOO OČIMA
FOTOGRAFA

VÝPRAVY DO
HISTORIE ZOO

V letošní mírné zimě se příroda začala
probouzet dříve, než je obvyklé. Hmyz
má mnoho různých strategií, jak přežít
tuhou zimu. U některých druhů přezimují
vajíčka, u jiných kukly a další si musí najít
vhodné místo, kde se ukryjí. Mravenci si
staví hnízda mající i podzemní část, která
bývá mnohem větší než ta nadzemní.
Ve spodních
patrech pak
přečkávají
zimu. Za
teplého počasí
vylézají pod
kameny, které
už stačilo
jarní sluníčko
vyhřát.

Tato rubrika uvítá všechny nadšené
fotografy z řad návštěvníků i zaměstnanců. V dalším 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. Tentokrát
nám fotografii tygra s názvem „Nadílka“
zaslala Šárka Sobková.

(Stráž lidu Olomouc, 13. srpna 1957)
NOVÝ PŘÍRŮSTEK V ZOO
V Krajském ZOO parku na Sv. Kopečku mají
další vzácný přírůstek. Je to pštros nandu,
obyvatel Jižní Ameriky.

CO SE STALO V ZOO
ZOOINVENTURA

Soutěž, které se zúčastnilo 240 osob má
své vítěze! Spočítat zvířata a zkusit si tak
na vlastní kůži, co obnáší práce sčítacího
komisaře, přišly nejen rodiny s dětmi, ale
i dospělí. Úspěšnost řešitelů byla veliká,
i proto rozhodovala hlavně tipovací

otázka. A kolik se tedy vlastně narodilo
mláďat v měsíci lednu v olomoucké
zoo? Šest. Ovšem vítězové nebyly tři,
šikovných řešitelů se objevilo daleko
více! Na 1. místě se umístil Ivo Svítek
z Olomouce; 2. místo obsadil David
Uvízl z Červenky a o třetí místo se dělí

Václav Švorčík (Olomouc), Vladimír Bláha
(Olomouc), Šimon Mrázek (OlomoucNedvězí), Matyáš Kvapil (Olomouc)
a Tadeáš Samek (Mariánské údolí). Tímto
gratulujeme nejen jim, ale i všem ostatním
zúčastněným.

POZVÁNKA
DO ZOO
1. 3.–31. 5. 2014
časech s průvodcem na rozhlednu a podí-

… kalimiko neboli tamarín skákavý žije
v malých rodinných skupinách, samice
rodí jen jedno mládě, které později předává k výchově samci a starším sourozencům.

10:00–15:00
Ačkoli jaro se hlásí o slovo zatím dost
nesměle, v zoologické zahradě se to už
hemží mláďaty. Využijte prvních jarních
dnů a příjemnou procházku po zoo spojte
se soutěžní stezkou se zvířátky pořádanou
DDM Olomouc.

22. 3. 2014

PRVOVÝSTUP NA ROZHLEDNU
v 15:00, 16:00, 17:00
Vystoupejte v podvečer v uvedených
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Mediální partneři

… žirafa je obvykle vysoká 4,5 až 5,5 m
a může mít hmotnost až jednu tunu. Ale
ověřený rekord drží samec změřený v roce
1934 v Keni, který měl výšku 5,87 metru
a podle odhadu vážil téměř dvě tuny.

VÍTÁNÍ JARA V ZOO

Partneři

rohy, které jsou u samic slabší a dlouhé až
120 cm. Kdežto u samců jsou silnější, ale
nedosahují obvykle ani metrové délky.

22.–23. 3. 2014

Při Vaší návštěvě zoo vyfotografujte mládě
a vyhrajte pěkné ceny. Bližší informace na
str. 2.

Generální partner

VÍTE,
ŽE...
… oryx jihoafrický má rovné a dlouhé

vejte se na život v zoo pěkně z výšky.

ZA MLÁĎATY DO ZOO
FOTOSOUTĚŽ

