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PAVILON LEVHARTŮ
Stavba nového pavilonu pro levharty 
mandžuské byla započata v   roce 2010. 
Naproti výběhů makaků červenolících 
a   vlků arktických ve zvlněném terénu 
vznikly výběhy, ubikace pro levharty 
a   dvě jeskyně se sociálním zařízením 
a   terasou. Tím tento nejohroženější 
poddruh levharta získal domov, který 
je v   rámci střední Evropy skutečným 
unikátem. Dne 2. července 2013 byl 
nový pavilon slavnostně otevřen. Tvoří 
ho tři velké venkovní výběhy, karanté-
na a   čtyři vnitřní ubikace, které nejsou 
přístupné návštěvníkům. Hrazení vý-
běhů navenek působí jako skalní ma-
siv se dvěma jeskyněmi a   vyhlídkovou 
terasou. Návštěvníci tak mohou tato 
krásná a   ohrožená zvířata pozorovat 
jak přes skleněné průhledy umístěné 
v   průčelí výběhů, tak i   ze dvou jeskyní 
a   vyhlídkové terasy umístěné na 
střeše jedné z   nich. V   okolí pavilonu 
i   ve výbězích pak byly použity přírodní 
prvky a   vysazeno množství dřevin 
i   keřů.
 

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři, právě držíte v   rukou první obnovené číslo časopisu Oryx, který vycházel 
s   řadou přestávek již několik let. Všem přátelům a   příznivcům olomoucké zoo má při-
blížit život v   ní a   seznámit je nejen s   její činností, ale především s   konkrétními zvířaty, 
která zde prožívají pěkné chvíle svého života. Na časopis Oryx se můžete těšit každý 
první týden v   měsíci. Pokud byste měli zájem o   jeho elektronickou podobu, kontaktujte 
nás na emailové adrese: oryx@zoo-olomouc.cz 

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
LVÍ MÁMA LILLY  
A   JEJÍ „KOŤÁTKA“
Samice lva berberského Lilly se na-
rodila v roce 2007 v Belfastu, kde byl 
její osud mediálně sledovaný. I když 
musela být uměle odchována - konkrét-
ně psí fenou labradora a člověkem, což 
není do vínku ten nejlepší dar, dokázala 
se sžít se lvím partnerem Šimonem. Její 
matka jí sice nepředala sociální návyky, 
nenaučila ji, jak se snášet s ostatními 
zvířaty, jak respektovat podřízenost ve 
skupině, dokonce ani, co obnáší rodičov-
ství a péče o mláďata, ale Lilly se nedala. 
I přes všechny nepříjemné skutečnosti se 
stala několikanásobnou vzorně pečující 
matkou. Do olomoucké zoo přišla v roce 
2009, kde 26. 7. 2010 porodila svá první 
mláďata, která později dostala jména 
Matýsek a Micka. Od 21. dubna 2012 se 
Lilly mohla těšit z dalších mláďat, 2   samci 
Napoleon a Bart jí dělali a dělají jen 
radost. Napoleon se stal skutečným bra-
trem ochráncem a bojácného Barta brání 
ze všech sil. Ale tímto příběh nekončí… 
11. 8. 2013 se náš pár Lilly a Šimon stali 
opět hrdými rodiči, kteří se o své dva 
samčí potomky příkladně starají. Lilly 
může být na sebe skutečně pyšná. Všem 

zlým sudičkám 
ukázala, že starost a   péči o   mláďata zvládne 
levou lví zadní. Ať se Ti děti neperou, Lilly 
a   dělají Ti radost. Máme vás rádi. 

NOVINKY



 SAFARI EUROASIE
Počínaje rokem 2012 počala Zoo Olomouc 
připravovat přestavbu rozlehlého areálu 
zahrady do podoby safari. Během následu-
jících let bude přebudováno celkem 17   pů-
vodních výběhů, které budou kopírovat 
5   zoogeografických zón (Euroasie, Severní 
Amerika, Afrika, Austrálie a Arktida), jejichž 
celková výměra dosáhne přibližně 19 hek-
tarů. Návštěvníci můžou vjíždět do areálu 
jako pasažéři safari vláčku, který dříve 
projížděl pouze po obchůzkové trase zoo. 
Takto se dostanou i do částí zoo, jež dosud 

nikdy nebyly veřejnosti přístupné. 
Jako první se začalo budovat Safari Eu-
roasie, které vzniklo z výběhu kozorožců 
kavkazských, spojením a přebudováním 
původních výběhů jelenů sika a jelenů 
východosibiřských. Euroasii obývají nově 
i zubři a losi evropští. Se stavbou se 
započalo v roce 2011, kdy vznikaly cesty, 
v následujících letech přibyly nové seníky 
a ubikace a došlo k rekonstrukci oplocení. 
Slavnostně bylo Safari Euroasie otevřeno 
30. července 2013.

JÍZDA SAFARI VLÁČKEM
Safari Euroasii můžete navštívit jako 
pasažéři Safari vláčku. V   září bude vláček 
jezdit pouze o   víkendech a   svátcích. Cena za 
jízdu vláčkem zůstává stejná jako v   před-
chozím roce a   to 40 Kč. Jízda trvá 20 minut. 
Nástupiště na vláček je pouze v   prostoru 
pod lanovým parkem „LANÁČEK“, vystoupit 
lze po domluvě s   řidičem i   u   pavilonu žiraf. 
Zažijte na vlastní kůži jízdu safari vláčkem 
přímo mezi zvířaty!

ZA PŘÍRODOU 
DO ZOO
Muchomůrka červená (Amanita muscaria) 
je známá slabě jedovatá houba.  Vyskytuje 
se od července až do listopadu ve smíše-
ných i   jehličnatých lesích. V   lesnaté části 
olomoucké zoo se můžete s   touto nádher-
nou houbou také setkat. Za příhodných 

podmínek zde roste 
velmi hojně a   v   přítmí 
lesa její červenobílé 
klobouky přímo svítí. 
Podle starých pramenů 
pili indiáni odvar z   této 
muchomůrky před 
válečnými výpravami, 
čímž se zvyšovala jejich 
bojechtivost. 

ZOO OČIMA 
NÁVŠTĚVNÍKA 
Tato rubrika uvítá všechny nadšené foto-
grafy. V   příštím 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.

VÝPRAVY DO 
HISTORIE ZOO
(Z dobového tisku z počátku 50. let. ) 

V OLOMOUCI DVĚ ZOOLOGICKÉ 
ZAHRADY 
Olomouc má dnes vlastně dvě zoologické 
zahrady. Jednu starou ve Smetanových 
sadech a   druhá se 
buduje na Svatém 
Kopečku. V   letošním 
roce se rozšíří stav 
zvěře ve staré zoo. 
Počítá, že přibude 
jezevec a   některá 
další zvířata. Z   Pra-
hy pak dostane tato 
zoo opičku.

NOVINKY



OHLÉDNUTÍ 
ZA PRÁZDNINOVÝMI AKCEMI
5. – 6. 7. 2013 
PODVEČERNÍ VÝPRAVY ZA 
NOČNÍMI TVORY S   PRŮVODCEM
Tentokrát jste se do zoologické zahrady 
a   život v   ní přišli podívat za soumraku 
a   poznávat zajímavé živočichy, které 
třeba ve dne vůbec neuvidíte. Průvodce 
všechny zájemce zasvětil do tajů života 
tajuplných nočních tvorů a   ukázal jim 
kouzlo podvečerního života v   zoo. Jeho 
služeb využilo bezmála 70 osob.

31.8. - 1. 9. 2013 
VÍKEND REKORDŮ
Jen díky Vám bylo možné připsat pět zápi-
sů do České knihy rekordů! Konec prázd-
nin byl v zoo završen snahou o   překonání 
následujících rekordů: nejvyšší počet 
návštěvníků v zubří bedně, had z   nej-
vyššího počtu nasbíraných fotbalových 
míčů pro zvířata, nejvyšší počet šmoulů 
v zoo, nejvyšší počet lidí v automobilu 
Peugeot 2008, nejvyšší počet siluet zvířat 
na plátně 1,5x 3 m a nejdelší stonožka 
v   zoo vytvořená z PET lahví. Ale nejen to! 
Mohli jste se těšit z bohatého doprovod-
ného programu, určených nejen pro děti. 
S   prázdninami jsme se rozloučili, zdá se, 
jak se sluší a patří...

POZVÁNKA 
DO   ZOO
KOMENTOVANÁ KRMENÍ 
Komentovaná krmení probíhají v   září 
pouze o   víkendech a   svátcích. Těšit 
se můžete na následující krmení 
zvířat:

10:00 medvědi malajští
10:30 nosáli červení
11:00 klokani rudí a   parma/psouni prérioví
11:30 velbloudi dvouhrbí
12:00 žirafy Rothschildovy
13:00 kotuli veverovití
13:30 surikaty
14:00 vlci arktičtí
14:30 lemuři kata

VÍTE, ŽE...
... v první polovině 20. století byl lev ber-
berský zcela vyhubený ve volné přírodě? 
Poslední jedinci těchto lvů přežili ve zvěřinci 
marockého krále, odkud pochází většina 
chovů v zoologických zahradách. Olomoucká 
zahrada je jednou ze tří zoo v Evropě, které 
lvy berberské v současné době rozmnožují.
 
...levhart mandžuský je velká forma 
levharta s dlouhou, hustou srstí žijící na 

Dálném východě? V přírodě se vyskytuje 
okolo 35 posledních jedinců, kdežto zoo-
logické zahrady chovají více než dvě stě 
těchto vzácných zvířat. 

...zubr evropský byl zachráněný na po-
slední chvíli? V roce 1925, kdy se začalo 
jednat o jejich záchraně, zůstávalo naživu 
posledních 60 kusů, ale do dalšího chovu 
se zapojilo jen asi dvacet z nich. V součas-
né době jich žije více než čtyři tisíce.
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