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NOVINKY

Milan Kořínek

ZOO OLOMOUC

V OBRAZECH

SAFARI AFRIKA A OPRAVA VĚŽE

Návštěvnická sezona 2015 bude v Zoo
Olomouc ve znamení rekonstrukce
centrální části zahrady. Připravujeme
nový nátěr vyhlídkové věže a zprovoznění další etapy Safari. Povětrnostní
podmínky si na antikorozním nátěru
z roku 1999 už vybraly svou daň a je
třeba odstranit zbytky barvy, zkontrolovat celkový stav a rozhlednu znovu
ošetřit kvalitní ochranou.
V těsné blízkosti této dominanty dojde
k výměně oplocení výběhu oryxů jihoafrických. Do zeleného plotu bude
začleněna dřevěná vyhlídka pro pěší
návštěvníky. Pasažéři Safari vláčku budou projíždět celým výběhem přímo
mezi těmito majestátními antilopami
a v těsné blízkosti žiraf, jejichž stávající
výběh se rozšíří o travnatou část.
Zahájení prací je momentálně ovlivněno
pouze počasím.

NOVÁ MLÁĎATA
U GEPARDŮ!
Léta očekávaná gepardí koťata přinesl do olomoucké zoo Ježíšek. V den, kdy naděloval
všem dětem, nadělil gepardům další generaci do rodiny této nejrychleji se pohybující
šelmy. Jména mláďat jsou proto příznačná.
Gepardí samička nese jméno Dinari (zářící
hvězda) a její brácha Dayo (přicházející
radost). Hrdými rodiči jsou samec Duma
(*Dánsko) a samice Binty (*Olomouc).
Olomoucká zoo chová gepardy od roku 1999.
Rok 2004 se nesl ve znamení pětek. Zoo ve
Dvoře Králové nám zapůjčila pětiletou samici
Massaru, která ve spojení s naším pětiletým
samcem přivedla na svět paterčata (2,3).
Jednou z mláďat je i dnešní Abiba. Abiba
se stala v roce 2007 matkou. Na připuštění
jela do Salzburgu. Porodila 4 koťata (1,3),
z nichž nám zůstala samice Binty. V roce
2009 se z jejího vrhu podařilo uměle
odchovat samici Caramellu. Olomoucká

zahrada tedy úspěšně odchovala celkem
12 mláďat. Současnou skupinu gepardů
tvoří Abiba, Binty, Caramella, samec Duma
a mláďata Dayo a Dinari.
Gepardi jsou vynikající lovci, dokáží vyvinout
vysokou rychlost, ale jenom na velmi krátkou
vzdálenost, pokud kořist nedoženou, lov po
několika stech metrech vzdají. Početnost
gepardů ve volné přírodě se v současnosti
odhaduje okolo 15 000 jedinců. Je zajímavé,
že před padesáti lety bylo velmi obtížné uvidět
volně žijícího geparda, byli velmi plašší a pečlivě se vyhýbali obydleným místům i lidem.
Nyní není problém je spatřit v afrických
rezervacích, velmi rychle pochopili, že zde
jim člověk neubližuje a již se před ním
neschovávají...

LEVHARTÍ KOTĚ A MALÝ ZOB
LEVHART MANDŽUSKÝ
S narozením mláděte levharta mandžuského si maminka Izabela dala načas.
Na svět přišel 26. 1. a od té doby je
obestřen závojem tajemství. Od porodu, který proběhl se zhruba týdenním
zpožděním, se matka od svého kotěte
téměř nepohnula a bedlivě si ho střeží.
Ošetřovatelce se ho zatím podařilo
jen párkrát zahlédnout, takže stále
čekáme, jestli budeme křtít holčičku
nebo kluka.
Levharta mandžuského považujeme
za jedno z nejcennějších zvířat chovaných v Zoo Olomouc. S jejich chovem
jsme začali v roce 2001 jako druhá
česká zoo po Praze, odkud k nám

ZA PŘÍRODOU
DO ZOO
VOSA PROSTŘEDNÍ
Vosy patří mezi blanokřídlý hmyz, jsou
známé svým černožlutým zbarvením. Žijí
sociálně ve společných hnízdech, které si
budují z papírové hmoty. Dělnice se starají o potravu a stavbu hnízda, zatímco
královna plodí potomstvo. Na podzim
dělnice uhynou a zimu přečkávají jen
oplodněné královny, které pak na jaře
založí novou kolonii. Najdou vhodné
místo a začnou se stavbou buněk, do
nichž nasnáší vajíčka. Z nich se vylíhnou
nové dělnice, které se nemohou rozmnožovat a přebírají veškerou péči o hnízdo
a královnu.

přišla samice Atas a ještě v tom roce
porodila velmi cenná mláďata, jejichž
původ po otci sahal až ke zvířatům odchyceným ve volné přírodě. V té době
byly tyto šelmy chovány pouze v 36
institucích světa. Izabela je jedna ze
dvou odchovaných samiček z Atasina
vrhu z roku 2002. Současný chovný samec Edward k nám přišel v lednu 2005
také z Prahy. V roce 2013 jsme pro ně
otevřeli nový pavilon, který je unikátem
střední Evropy. Tvoří ho 3 venkovní výběhy a 4 vnitřní ubikace. Opticky působí
jako dvě jeskyně s vyhlídkovou terasou.
Momentálně chováme samici Izabelu,
samce Edwarda a nově narozené mládě.

JAKÝ BYL ROK
2014
Rok 2014 je uzavřen a zjistilo se, že mezi
zvířata za relaxací, vzděláním i jedinečnými
zážitky
přišlo 356 909 návštěvníků. Od
.
3. června 1956, kdy byla zoo otevřena pro
veřejnost, zahradou prošlo 14 172 823 osob.
Denní návštěvnický rekord 4 780 osob byl
zaznamenán na státní svátek 1. května. Odchovali jsme 272 mláďat, z nichž nejvzácnějšími
jsou gibon zlatolící (0, 0, 1), lemur černý (1, 1),
kozorožec kavkazský (2, 3), jeřáb mandžuský
(0, 1), kaloň rodriguezský (5, 10), adax (0, 2),
žirafa Rothschildova (2, 3). Počet chovaných
druhů stoupl na 377, počet všech zvířat klesl
na 1 733 jedinců.

ZOBOROŽEC KAFERSKÝ
12.1. se z vejce sneseného matkou ve
stejný den, kdy odcházeli její poslední
potomci, vyklubal nový zoborožec kaferský „Zob“. Je to velký sympaťák, který si
rozhodně zaslouží pozornost návštěvníků
naší zoo. Dlouhé řasy a kukadla jak zrcadla mu může závidět leckterá slečna. Zoborožce kaferské chová naše zoo od roku
1993 a pravidelně se v ní i rozmnožují.
Mláďata jsou však pokaždé odchovávána
ošetřovatelkou, protože dospělí jedinci
v nich vidí spíše potravu než potomky,
o které mají vzorně pečovat. Rodinu
těchto zajímavých ptáků bude možné vidět
s nástupem jarního počasí ve voliéře zvané
„bábovka“ vedle pavilonu opic.

VÝPRAVY DO
HISTORIE ZOO
(Stráž lidu, 1. září 1961)
NOVINKY V ZOO NA KOPEČKU
Nedávno obdržela naše zoologická zahrada tři
nové přírůstky. Jsou to dva supi-mrchožrouti
z jugoslávské ZOO ve Skopji, dále mladá jalovička zebu zakrslého, který žije na ostrově
Ceylon. Nejhodnotnějším exponátem je mladá
lvice Šárka, kterou jsme dostali z Ústí nad Labem. Naše ZOO se neustále rozšiřuje a zájem
občanů roste. Ve srovnání s rokem 1958 je
například v červenci návštěva o 9.258 osob
větší. ZOO je otevřena denně od 8 do 18 hodin
a v neděli je z Olomouce výhodné autobusové
spojení. V naší ZOO, umístěné uprostřed lesů
čeká každého návštěvníka mnohé překvapení
a pěkné chvíle, které při prohlídce prožijete.

POZVÁNKA DO ZOO

21. 3. 2015 10:00 – 15:00
VÍTÁNÍ JARA V ZOO

Přivítejte spolu s námi jaro!
Jarní stezka a bezpočet čerstvě
narozených mláďat Vás v tento den
zvou na procházku po zoo. Těšit se
můžete i na drobnou pozornost,
která bude připravena pro všechny
dětské úspěšné řešitele.

1. 4. – 31. 5. 2015
JARNÍ FOTOSOUTĚŽ

Přijďte sledovat první krůčky
letošních mláďat, zachyťte je
fotoaparátem a staňte se šťastným výhercem pěkných cen.
Počkejte si na dobré světlo
právě v zoo a zúčastněte se!

2. – 6. 4. 2015
VELIKONOCE V ZOO

Velikonoční svátky oslavíme
. Ve čtvrtek a pátek
tradičně!
pro Vás bude připravena velikonoční dílna. V sobotu, neděli a pondělí Vás rádi přivítáme na velikonočním jarmarku. O tomto víkendu se
můžete těšit také na
komentovaná krmení.

4. 4. 2015 10:00 – 16:00
DEN PTACTVA

Ptačí drobotina oslaví svůj svátek
zpěvem. Seznamte se osobně
s některými ptačími osobnostmi
olomoucké zoo.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI – ZOOINVENTURA

… gepard štíhlý je jedním z nejnáročnějších strávníků. Na krmení dostává jen nejkvalitnější hovězí, drůbeží
a králičí maso.
… levhartů mandžuských v současné
době žije v přírodě asi 60. Zatímco
v roce 2007 se jejich počty odhadovaly
na pouhých 30 jedinců.
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Mediální partneři

… zoborožcům kaferským se podle výzkumů v přírodě podaří v průměru
v každé skupině odchovat pouze jedno
mládě za devět let.

Partneři

VÍTE, ŽE...

žovala. Těžké úlohy se zhostili malí i
velcí návštěvníci. A kolik se nám vlastně narodilo v měsíci lednu mláďat?
Čtrnáct. A tímto slavnostně vyhlašujeme, že na 1. místě se umístila Anna Zahradníčková; 2. místo obsadil Karel Zahradníček a třetí místo náleží Pavlu
Ambrozkovi. Menší odměnu jsme připravili i pro 4. a 5. umístěného - Juliánu
Tarabíkovou a Jiřího Poláka. Tímto výhercům velmi gratulujeme a děkujeme
všem ostatním účastníkům, kteří si zde
mohou ověřit své tipy na počty chovaných mláďat.
Generální partner

Zimní soutěž má již své vítěze! Z celkového počtu 125 zúčastněných osob, jsme
vybrali ty nejúspěšnější. Vůbec nebylo
jednoduché spočítat daná zvířata, která
to všem sčítacím komisařům velmi stě-

