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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
U DIKOBRAZŮ JE ZASE
BABYBOOM

Dikobrazi dříve patřili k běžně
chovaným druhům, které jsme zde
měli již při otevření zoo v roce
1956. V té době se ale chovali
dikobrazi obecní. Současný chovný
pár dikobrazů srstnatonosých tvoří
samec ze zoo v Bratislavě a samička
ze soukromého chovu, která do naší
zoo přišla v roce 2010. Rodiči se stali
už potřetí. V posledních 3 letech
tento výběh zaznamenává značný
baby boom. 22. 5. se výběh dikobrazů
rozrostl o další dva členy. Děti (1,1)
se mají čile k světu. Celkový počet
dikobrazů nyní čítá 8 jedinců.

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
LEMUŘI MAJÍ DALŠÍ MLÁĎATA
Olomoucká zoo chovala lemury kata
poprvé v letech 1990-1993. Tato zvířata
se však nikdy nemnožila. Zlomovým se
stal až rok 2012, kdy došlo k otevření
nového chovného centra. 25. 4. 2012
ze Zoo Ostrava přicestovaly tři samice
Menatra, Tonga a Ambia a ze Zoo Opole
samec Sambo. Jazykovou bariéru
překonali, postupné seznamování zvládli
i přes útěk jedné ze samic, která

se však druhým dnem vrátila spořádaně
přes turnikety, ač bez vstupenky, téměř
do roka a do dne porodila každá ze tří
samic mládě…a letos? Letos hlásí lemuři
narození dalších čtyř dětí. Přišly na svět
18. dubna a 2. května, postaraly se o ně
samice Tonga a Menatra a hrdým otcem
je opět král Sambo. Celkový počet
lemurů ve skupině čítá 11 jedinců.

V NOVÉM AFRICKÉM TROPICKÉM PAVILONU
SE UBYTUJE I CASANOVA QUIDO
Hrošík liberijský Quido se udržení rodu během svého života chopil více než se ctí. O to
cennější je skutečnost, že jen velmi malý
počet samců je schopen v zajetí reprodukce.
Všechna mláďata narozená v olomoucké
zoo byla odchována přirozenou cestou
a svůj domov našla v nejrůznějších koutech
celé Evropy. Dnes jsme mu oznámili, že
se pro něj postaví africký tropický pavilon
s živou vegetací, kde se jistě nebude cítit
Quido sám. Společnost mu budou dělat
např. štětkouni, krokodýli, nebo opice.

víjet,“ dodává ředitel zoo Radomír Habáň.
Pavilon vyroste v místech mezi pavilonem
opic a pavilonem žiraf.

Budova bude řešena jako jednopodlažní

objekt nepravidelného půdorysu, s plochou zelenou střechou, která je z důvodu
přívodu světla k vnitřní zeleni částečně
prosklená. Interiér bude působit vzdušným dojmem. „Impulsem k vybudování
tohoto nového pavilonu byl současný
nevyhovující stav ubikací hrošíků liberijských, provizorní domov štětkounů
afrických a snaha poskytnout zvířatům
větší prostor s výsekem biotopu. Prezentace zvířat v původních výbězích, na
kterých zub času vykonal své, už nedopovídá současným představám o tom,
jak by ukázka jejich života měla vypadat.
Rovněž se přihlíželo k ekonomice. Údržba
postarších staveb je vždy nákladná. Jsem
rád, že máme možnost zahradu stále roz-

ZA PŘÍRODOU
DO ZOO

ZOO OČIMA
FOTOGRAFA

VÝPRAVY DO
HISTORIE ZOO

NÁPRSTNÍK ČERVENÝ
Je dvouletá až 150 cm vysoká jedovatá
bylina. Kvete od června do srpna, květ
je zbarven nachově, někdy může být
i bílý a existuje celá řada vyšlechtěných
různobarevných odrůd. Náprstníky obsahují
glykosidy, které ovlivňují srdeční činnost.
Po požití se objevuje podráždění trávicího
ústrojí, zpomalení pulsu, nepravidelná
srdeční činnost, obtížné dýchání, halucinace
a smrt nastává zástavou srdce. S náprstníky
se můžeme setkat na mnoha místech
zoologické zahrady.

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.

(Svobodné slovo, 17. prosince 1959)
RADOSTNÁ UDÁLOST V ZOO
V zoologické zahradě na Kopečku
u Olomouce měli radostnou událost.
Samici pláštíkového paviána se narodilo
mláďátko, které pojmenovali na Hurvínka.
Zoo má kromě toho další přírůstky: dva
mladé oslíky, dvě divoké kočky a laňku.
Exotická zvířata jsou umístěna ve
vytopených pavilonech.

JAK BUDE VYPADAT, PROČ
A KDE SE POSTAVÍ?

AFRICKÝ TROPICKÝ PAVILON
V ČÍSLECH

Předpokládané náklady: 42 mil. včetně DPH
Veřejná zakázka bude spolufinancována
z Regionálního operačního programu Střední Morava
Zahájení stavby: na základě schváleného
harmonogramu: říjen 2014
Předpokládané ukončení stavby: podzim
2015
Projektovou dokumentaci vypracoval:
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

FOTOSOUTĚŽ „ZA MLÁĎATY DO ZOO“
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Děkujeme všem fotografům za účast
ve fotosoutěži „Za mláďaty do zoo“,
která probíhala od března do května
letošního roku. Celkem bylo přihlášeno
82 soutěžních fotografií, ze kterých
hodnotící komise vybrala deset výherců.
Výhercům blahopřejeme a všem, kteří
nám zaslali své pohledy na mláďata
v zoo, přejeme dobré světlo při
fotografování a mnoho dalších skvělých
snímků. Ceny do soutěže věnovala firma
PeřejTours, MF DNES a Zoo Olomouc.
Výherci získají vodácké zájezdy,
předplatné MF DNES, vstupenky do
zoo, knihu „Zoo v obrazech“, průvodce
a další propagační materiály olomoucké
zoo. Výsledky budou zveřejněny také
na našich webových stránkách i na
facebooku.
Ze zaslaných obrázků mláďat z naší zoo
byly vybrány následující fotografie.

3. MÍSTO

Autor: Pavla Holzerová
Název fotografie: Drž mě mami

1. MÍSTO

Autor: Lukáš Chadim
Název fotografie: Mňam, mňam, to je dobrota

2. MÍSTO

Autor: Barbora Chmelinová
Název fotografie: Škádlení

4. MÍSTO

Autor: Jan Lapáček
Název fotografie:
Pojď si hrát

5. MÍSTO

Autor: Sylvie
Mrkvicová
Název fotografie: Když
vykouknu na svět.

6. - 10. MÍSTO
Autor: Adam Budík
Název fotografie: Údiv a láska
Autor: Barbora Kučerová
Název fotografie: Vlez mi na záda!
Autor: Terezie Nožková
Název fotografie: Připravit - pozor - teď!
Autor. Radana Povolná
Název fotografie: Kůzle
Autor: Daniela Zítková
Název fotografie: Taková normální lemuří
rodinka

KOMENTOVANÁ KRMENÍ ZVÍŘAT
Komentovaná krmení k zoologické
zahradě už patři téměř neodmyslitelně. Letos se mezi zvířecí celebrity,
o kterých se mluví k široké veřejnosti,
řadí: medvědi malajští, nosali červeni,
plameňáci růžoví, žirafy Rothschildovy,

lvi berberští, velbloudi dvouhrbí, klokani
rudí a parma, psouni prérioví, surikaty,
vlci arktičtí a lemuři kata. Naslouchat
zajímavostem ze života zvířat mohou
návštěvníci v červenci a srpnu denně
a v září pak víkendech.

PROGRAM AKCÍ NA PRÁZDNINY
4 - 5. 7. 19:00
PODVEČERNÍ VÝPRAVY ZA NOČNÍMI
TVORY
Tentokrát se do zoologické zahrady a život
v ní přijďte podívat za soumraku a s průvodcem poznejte zajímavé živočichy, které
třeba ve dne vůbec neuvidíte.

23. - 24. 8. 10:00 - 15:00
VÍKEND REKORDŮ

Staňte se těmi, kteří rozhodnou o dalších
stránkách v České knize rekordů. Přijďte
předposlední prázdninový víkend do
olomoucké zoo a zúčastněte se Víkendu
rekordů. I tentokrát půjde o hodně.

29. 8. 20:00
EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY

Přijďte se seznámit do olomoucké zoo
s těmito tajemnými tvory. Tato mezinárodní akce je určena široké veřejnosti,
která se tak může seznámit s výzkumem,
ochranou a poznatky o životě netopýrů.

30. 8. 10:00 - 16:00
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Poslední den prázdnin patří již tradičně
dětem a loučení s nejkrásnějším obdobím
roku. Navštivte v tento den naši zoo a zúčastněte se zábavné soutěže.

OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNOVÝMI AKCEMI

… dikobraz srstnatonosý ostny nevystřeluje. V okamžiku, kdy se nepřítel odváží
příliš blízko, otočí se zády a snaží se do něj
svou zbraň při couvnutí zabodnout.
… hrošík liberijský je více než desetkrát
menší než hroch obojživelný, který může
mít hmotnost až 3,5 t, kdežto hrošík váží
pouhých 150 - 250 kg.
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Mediální partneři

dagaskar, kde žije v početných skupinách
až o 30 členech, které vede dominantní
samice.

Partneři

VÍTE,
ŽE...
… lemur kata obývá výhradně ostrov Ma-

Sobota 16. 6. byla věnována jedné
z nejkrásnějších a největších antilop
- antilopě Derbyho. Tým nadšenců
z občanského sdružení Derbianus
CSAW hravou formou návštěvníky
seznamoval, se vším co je možno udělat
pro její záchranu. Následující den proběhl
Podvečerní zoomaraton se psy. Mezi námi
zvířaty - zábavný den s DDM Olomouc
s přírodovědnou stezkou a zvířaty jste si
užívali v neděli 22. 6. Prázdniny jsme pak
zahájili v sobotu 28. 6. se společností
Kirri o. s. v dobovém táboře plném
prastarých řemesel. A navíc 27. - 29. 6. měli
do zoo vstup zdarma všichni premianti,
kteří se mohli pochlubit vysvědčením
se samými jedničkami. Celkem jich letos
přišlo 434.

Generální partner

Měsíc dětí plný her a zábavy nabídl
bohatý program nejen pro nejmenší.
V neděli 1. 6. jsme jej zahájili akcemi
Sportuj s PeřejTours a také jsme zatočili
s odpady s EKO-KOMem. Páteční večer
6. 6. byl věnovaný Dream Night - Noci
snů v zoo, i přes nízký počet účastníků si
handicapovaní užívali podvečer v blízkosti
zvířat. V neděli 8. 6. vás oblíbený maskot
Patrik provedl soutěžemi, které byly
připraveny v lanovém centru „Lanáček“.

