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NOVINKY
STAROSTKA BRATISLAVY
POKŘTILA 60. MLÁDĚ ŽIRAFY
Do olomoucké zoo zavítala 4. srpna
starostka Bratislavy - Starého Města
Tatiana Rosová. Při svém pobytu
v ČR se zhostila i role kmotry, a to
konkrétně u žirafí slečny, kterou
pojmenovala Sissi. „Přála jsem
si, aby její jméno mělo vazbu na
Bratislavu. Inspiraci jsem našla
v minulosti a Alžbětě Bavorské, které
se přezdívalo Sissi,“ uvedla starostka.
Mládě se narodilo 29. 5. 2014 matce
Shani a stalo se 60. narozeným
mládětem místního chovu.

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
NAROZENINOVÝ MĚSÍC
11. srpna jim byl přesně rok. Když se
narodili, tak ještě nikdo netušil, že
budou jediní berberští lvi, které svět
v roce 2013 přivítá. 13. srpna jim
pavilon šelem spolu s jejich ošetřovateli
připravil narozeninový dárek. „Pro
Terryho a Bastyho jsme vyrobili
papírového rejnoka. Jsme zvědaví, jak si
s ním poradí a zda se při prvním „lovu“
projeví i jejich odlišná povaha. Basty je
totiž mnohem víc průbojnější než Terry,“
dodává ošetřovatelka Dana Reisigová.
Také 19. srpna se v olomoucké zahradě
konala velká sešlost. 5 zvířat slavilo
5. narozeniny. Hlavním oslavencem,
který celou akci uspořádal, se stal
lenochod Bohuš a pozval si gratulanty
v podobě ary ararauny, urzona, surikaty.
Gepard pozvání odmítl, aby někoho
nesežral. Všem bylo 5 let
a popřát přišli, nebo přiletěli
velice rádi. Ara si pochutnala
na dortu vyrobeném speciálně
pro ni, urzon se spokojil
s pečivem svého oblíbeného

dodavatele, surikata nepohrdla červíky
a lenochod si pochutnal na ovoci.
Alkohol se protentokrát nepodával.

MALÝ KLOKAN A JEŠTĚ MENŠÍ ŠTÍŘI
V olomoucké zoologické zahradě se
snad mláďata domluvila. Tentokrát je
mezi nimi ale více než patrný rozdíl.
Jedno je samá ruka, samá noha a skáče
jako divé, ti druzí, sotva viditelní, se
vozí své matce na zádech. Rozdíl mezi
mládětem klokana a štíra by ale rozpoznal nejspíš každý. „O klokánka matka
neprojevovala zájem, o to víc jej tedy
projevujeme my. Péče o něj připomíná
péči o novorozence, kromě toho, že do
polštáře skáče šipku. Povlak na polštář simuluje vak samice, do kterého se
mládě vždy vrací po hlavě. U štírů jsme

byli s rozmnožováním vždy na štíru, o to
větším překvapením pro nás bylo ráno,
kdy jsme zjistili, že se nám poprvé rozmnožili,“ popisuje zoolog Libuše Veselá.
Klokan rudý ve své domovské Austrálii
žije v počtu cca 5-12 milionů jedinců. Klokani dosahují rychlosti 50 až
70 km/h, rekordní skoky mohou být až
10 m dlouhé a 2 až 3 m vysoké. Pohybují se i chůzí „po pěti“, kdy coby pátou
končetinu používají svůj mohutný ocas.
Aktivní bývají převážně nad ránem a za
soumraku, kdy se živí spásáním trávy,
nejteplejší část dne tráví obvykle odpo-

činkem ve stínu stromů.
Veleštír Petersův žije ve volné přírodě
v pralesích jihovýchodní Asie pod kameny, nebo v noře, kterou si sám vyhloubí. Ačkoliv se řadí k největším štírům
vůbec, jeho jed pro člověka není příliš
nebezpečný. Ale samozřejmě není radno tuto vlastnost zkoušet, bodnutí rozhodně nebude příjemné a bez následků.
Narodilo se jich kolem dvaceti. Prozatím
je matka nosí asi měsíc na zádech. V den
narození jsou bílé barvy, tmavnou zhruba po měsíci. Potravu začínají přijímat
až po prvním svlékání.

ZA PŘÍRODOU
DO ZOO

OSOBNOSTI
V ZOO

VÝPRAVY DO
HISTORIE ZOO

LIŠAJ BOROVÝ
Tento lišaj, který patří k běžnějším
druhům těchto zajímavých nočních
motýlů. Obývá jehličnaté, zejména borové
lesy od nížin až do hor. Během roku
vytváří jednu až dvě generace. Housenky
se živí jehličím, po šesti týdnech se
v mechu nebo v jehličí zakuklí a přečkají
tak zimu. Zatímco barevné housenky se
nám po zahradě potulují i ve dne, dospělé
jedince můžeme zastihnout nejspíše
v podvečer a v noci, kdy sají nektar
z květů. Ve dne sedí na kůře stromů, kde
je díky dokonalému maskování snadno
přehlédneme.

RENATA DRÖSSLER POKŘTILA NAŠE
MLÁĎATA

V neděli 13. 7. se rodiny žiraf, lemurů
i surikat dostavily ke křtu svých dětí. Jejich kmotrou se stala šansoniérka Renata
Drössler, jména vybírala pečlivě a snažila
se, aby se ke zvířatům hodila. Žirafy se
jmenují Renata a Marlen, u lemurů budou
na sebe pokřikovat Bibi, Naty, Loli a Anny.
Na surikatu můžeme volat Suri.

(Lidová demokracie, 29. prosince 1959)
VYLÍHLA SE KUŘATA KURA DŽUNGLE
V zoologické zahradě na Kopečku
u Olomouce se vylíhlo při mrazu čtyři
stupně pod nulou a na sněhu deset kuřat
kura džungle. Tato se líhnou zpravidla
v teplých krajích při 28 stupních nad
nulou. Slepičky kura džungle se dobře ve
volné přírodě na Kopečku aklimatizovaly
a snášejí vajíčka i ve studeném počasí.

PROGRAM AKCÍ NA ZÁŘÍ
28. 9. 2014 9:00 – 19:00
DEN ROZHLEDEN

Svatováclavské zahájení Měsíce věží
a rozhleden. Vystoupejte až na vrchol rozhledny, tj. do 29 metrů, a během výstupu
se pokuste odpovědět na kvízové otázky.
Správné odpovědi Vás budou čekat na
samém vrcholu.

KOMENTOVANÁ KRMENÍ ZVÍŘAT

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 měsíci září o víkendech.

Komentovaná krmení k zoologické
zahradě už patři téměř neodmyslitelně. Letos se mezi zvířecí celebrity,
o kterých se mluví k široké veřejnosti,
řadí: medvědi malajští, nosáli červení,

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINOVÝMI AKCEMI
byl celý večer ukončen dokumentem
o netopýrech.

23. – 24. 8.
VÍKEND REKORDŮ

Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám
pomoci v překonání všech šesti zamyšlených
rekordů! Zdolali jsme tyto rekordy: 39 osob
v zubří bedně, 14 pasažérů v autě Peugeot
3008, 63 přestrojených zajíců na jednom
místě, 150 účastníků „hromadné nehody“
na trenažéru dopravních nehod, had ze
70 kopacích míčů pro zvířata, 71, 25 m
dlouhá stonožka z 361 pet lahví. Nechyběla
ekologická dílna a pokusy s Pevností
poznání. Hráli si malí i velcí!

30. 8.
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

… klokan rudý dorůstá délky až 230 cm,
velcí samci mohou mít hmotnost až 80 kg
a výšku 180 cm, zatímco samice jsou
mnohem menší.
… netopýři se ve tmě orientují za pomoci
odrazu ultrazvukových signálů. Na podobném principu pracují i sonary používané
na lodích a ponorkách.
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Gratulujeme výhercům, kteří budou
osobně kontaktováni, a děkujeme všem
dalším 131 zúčastněným.
Mediální partneři

chodní Asie může dorůstat délky 9 - 13 cm
a dožívá se několika let.

Generální partner

VÍTE,
ŽE...
… veleštír Petersův pocházející z jihový-

Společně s Českou společností pro
ochranu netopýrů a za účasti odborníka
RNDr. Jiřího Šafáře se návštěvníci této
akce mohli seznámit s životem letounů.
Dozvěděli se, jak se bydlí s netopýry, jak
tato zvířata chránit, seznámili se s jejich
životem a osobně poznali i exotické
zástupce letounů. Celý program byl
zahájen přednáškou, následovaly
praktické ukázky výzkumu a nechyběla ani
vycházka za netopýry a kaloni, při které
jsme pomocí přístrojů lokalizovali volně
žijící netopýry. Pro zapálené účastníky

Partneři

29. 8.
EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY

Poslední den prázdnin již tradičně patřil
dětem a také loučení s nejkrásnějším
obdobím roku. Celý den bylo možné
si na pokladně vyzvednout soutěžní
kupón, správně jej vyplnit a zapojit se
tak do soutěže o pěkné ceny. Vyplněné
kupóny se odevzdávaly opět na pokladně,
případně do nádoby u východu.
Mezi největší znalce zvířecí drobotiny,
a tudíž vítěze naší soutěže ze dne
30. 8. 2014, patřili: 1. místo - Markéta
Koudelková, Rakodavy, 2. místo - Martin
Koudelka, Rakodavy, 3. místo - Petra
Kurečková, Krnov, 4. místo - Adéla
Šemberová, Lubník, 5. místo - Pavel
Slepica, Bystrovany, 6. místo - Jan Kaňák,
Dolní Libina, 7. místo -Matyáš Harásek,
Kroměříž, 8. místo - Štěpán Slepica,
Bystrovany, 9. místo - Alena Kaňová, Horní
Benešov

