Novinky
Rodinná permanentní vstupenka
Vloženo: 7. 12. 2004

Rodinná permanentní vstupenka pro rok 2005 bude za jednotnou cenu 600, Kč. Vstupenka bude na jméno,
platná pro dva dospělé a až čtyři děti.
Zájemci je dostanou u pokladny zoo od 18. 12. 2004.

Večerní vánoční prohlídky 2004
Vloženo: 7. 12. 2004

Program vánočních večerních prohlídek
18.12.  10.00 h slavnostní rozsvícení
a ozdobení vánočního stromu.
18.12  2. 1.
16.00  19.00 večerní prohlídky
je možné využít i služeb průvodce
24. 12. a 31. 12.  otevřeno pouze do 16.OO h, nekonají se večerní prohlídky !!!
Vstupenky je možné zakoupit do 19.00 h, zoo bude otevřena do 20.00 h.
Termíny odchodů skupin s průvodcem budou zveřejněny u pokladny zoo.

Dotyková zoo
Vloženo: 27. 7. 2004

Již od začátku letošních letních prázdnin si můžete v olomoucké zoo pohladit srst některých zvířat. Jak je to
možné? V dotykové zoo. Jsou zde připraveny kůže z levharta, vlka, žirafy, kamzíka. Sáhnout si můžete i na
svlek z hroznýše královského. Studenti, kteří stánek obsluhují vám nejen odpoví i na všetečné otázky , ale
ukáží Vám i vejce pštrosa nandu pampového, kasuára přilbového jeřába královského a podobně. Zda jsou
ostré ostny z dikobraza, si můžete osobně vyzkoušet také zde. Dotykovou zoo najdete v dolní části zoo proti
výběhu vlka iberijského.

Gepardí paterčata
Vloženo: 24. 7. 2004

8. června se gepardímu páru Masaře a Idolovi narodila paterčata. Jsou to první mláďata gepardů , která se v
olomoucké zoo od roku 1999, kdy začala tyto zajímavé šelmy chovat, narodila.Samec Idol se narodil 15.
května v chovném centru Wassenaar v Holandsku, samice Masara, narozená 11. 3. 2000 je rodačkou ze Zoo
ve Dvoře Králové nad Labem. Tato zoo ji stále vlastní, Masara je v Olomouci výměnou za zdejší samici,
která s Idolem neměla několik let mláďata. Brzy pro příchodu do Dvorské zoo dala život dvěma samečkům.
Na jejich křtinách bylo dohodnuto, že Ze Dvora Králové přicestuje Masara.
I v tomto případě byla chovná půjčka korunována úspěchem. Narozená mláďata jsou dva samci a tři
samičky. Křtin mláďat se zúčastnila i ředitelka ZOO Ve Dvoře Králové nad Labem RNDr.Dana
Holečková.Kmotrem a sponzorem mláďat je pivovar Starobrno. Jména mláďat jsou následující: samci:
Asaka a Amusa, samičky: Abiba, Adžovi a Amina.Mláďata jsou vidět za příznivého počasí již v červenci a v
srpnu.

První mláďě pižmoně aljašského
Vloženo: 24. 7. 2004

Pižmoně aljašské chová olomoucká zoo od roku 1999. Až po pěti letech se zoo dočkala prvního živě
narozeného mláděte. Narodil se 28.6. a je to sameček. Předchozí mládě,přišlo na svět loňského roku již
mrtvé.
Chov pižmoně aljašského , v přírodě ohroženého vyhubením, je zažazen do Evroských záchranných
programů. O tom, do které zoo mládě jednou odcestuje, rozhodne koordinátor chovu.

Setkání se lvem
Vloženo: 11. 6. 2004

Zoologická zahrada Olomouc pořádá již druhým rokem tak zvané ukázky mláďat. V květnu a červnu jen o
víkendech, v prázdninových měsících již denně. Jedná se o mláďata, která jsou z různých důvodů
odchovávána uměle. V letošním roce je to mladá lvice , vlastně ještě lvíče vzácného, v přírodě již
vyhubeného, lva berberského. Kdo bude mít štěstí, najde malo Betulu se svojí náhradní maminkou,
zooložkou Dr. Veselou na procházce po zoo, nebo v 15.00 h v proskleném pavilonku u výběhu gepardů.
Zatím je možné se s malým lvíčete i vyfotografovat.

Sam není sám
Vloženo: 11. 6. 2004

Žirafí sameček Sam, syn nedávno uhynulé legendární žirafy Zuzany z olomocké zoo už dávno není sám.
Hned poté, co jeho pravá matka uhynula, se ho ujaly chovatelky a krmily ho uměle šestkrát denně. Sam však
stále truchlil po své matce a toužil po společnosti žiraf. Naštěstí se po měsíci, 1. června,narodila žirafě
Tanganice, jeho starší dvanáctileté sestře také mládě, samička Samantha. Tanganika přijala i osiřelé mládě a
tak v olomoucké zoo opět můžeme vidět jak od jedné matky pijí dvě mláďata, jako by byla dvojčata. K
takové situaci zde již došlo v září roku 1999, kdy se narodila žirafě Veronice skutečná dvojčata.

Nejstarší žirafa v ČR uhynula
Vloženo: 19. 5. 2004

Ve středu ráno našli chovatelé zoo v zimovišti afrických zvířat mrtvou žirafu Zuzanu.
Zuzana se narodila 9.2. 1981 a v olomoucké zoo žila od 12.8. 1982.Přivedla na svět osm mláďat, tři její
dcery a posldní syn, narozený 30. 4. žijí zde v zoo, ostatní potomci v různých zoo po celé Evropě.Osudným
se jí stal zřejmě porod posledního mláděte, který ji přes veškerou veterinární péči a péči chovatelů velmi
vysílil.

Zuzana opět matkou!
Vloženo: 18. 5. 2004

30.dubna porodila dvacetitříletá žirafí samice Zuzana své již osmé mládě.Narodila se 9.2. 1981
a je v současné době nejstarší žijící žirafou
v České republice. V zoo žijí tři její dcery, Zuzana je již i několikanásobnou babičkou. Poslední mládě je
sameček, a protože jeho matka zřejmě nemá dostatek mléka, je uměle přikrmován.

Zvířata v zoo očima dětí
Vloženo: 18. 5. 2004

Zoologická zahrada Olomouc ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Olomouc vyhlašují výtvarnou soutěž
ZVÍŘATA V ZOO OČIMA DĚTÍ. Výtvarná technika je libovolná. Formát A3 a větší.
Kategorie: předškolní věk
1. 2. třída
3. 5. třída
6. 7. třída
8. třída a starší
Práce prosíme zasílejte do 31. 5. na adresu ZOO Olomouc, p. Hana Labská, Olomouc  Svatý Kopeček , PSČ
779 00.
Nejlepší práce budou vystaveny v areálu zoo.
Zahájení výstavy bude v rámci akce Ahoj školo! 19. 6. 2004 v odpoledních hodinách. Vítězové obdrží pěkné
ceny.

Áju již můžete vidět!
Vloženo: 26. 4. 2004

Tříměsíční medvídě medvěda malajského Ája mělo v neděli 25. dubna křtiny. Jejím kmotrem a zároveň
sponzorem se stala firma Sweet Expert Group, s.r.o. z Českého Těšína.
Firma sponzoruje medvídě částkou 15 000, Kč a za stejnou částku dodala do zoo cukrovinky. Ty budou
využity jako ceny při soutěžích pro děti. Ája dostala dort, na kterém jí nejvíce chutnala medová poleva. Její
matka Bára všemu starostlivě přihlížela a Áju pak od sladké pochoutky umyla jazykem.
Návštěvníci mohou již medvídě pozorovat na vycházce ve vnitřním výběhu. Protože už zkouší i lézt po
žebříku, brzy se s maminkou vydá na obhlídku výběhu venkovního.

Ája už vidí!
Vloženo: 1. 3. 2004

Medvídě malajského medvěda Ája, které se narodilo 21. ledna už vidí. Jeho chovatelka to zjistila v pátek 27.
února. Prohlédlo tedy v necelých šesti týdnech stáří. Taková událost musela být samozřejmě zaznamenána,
mládě bylo vyfotografováno a zváženo. Jeho hmotnost je nyní 2 240 gramů.

Medvídě je samička!
Vloženo: 17. 2. 2004

V pondělí 16. února se chovatelky medvědů malajských v olomoucké zoo konečně dočkaly. Medvědice Bára
usoudila, že přenášet svého potomka v tlamě na každém svém kroku je poněkud obtížné a na chvíli ho
nechala ležet v pelechu. Toho ihned chovatelky využily a mládě na chvíli od matky oddělily. Medvídě bylo
vyfotografováno,zváženo a bylo určeno jeho pohlaví. Samička váží 1385 gramů což je hmotnost
odpovídající věku.

První mládě roku 2004
Vloženo: 22. 1. 2004

Ve středu 21. ledna se narodilo první mládě letošního roku. Oč bylo čekání delší, o to je přírůstek vzácnější,
jedná se totiž o medvídě medvěda malajského.Medvěd malajský je v přírodě ohrožen vyhubením. Ani v
zajetí se tento tropický medvěd nerozmnožuje příliš snadno. V roce 2002 nepřišlo na svět v evropských zoo
žádné mládě , údaje za rok 2003 nejsou zatím k dispozici. Pro rodičovskému pár Báru a Tora je to druhý
potomek, Bára je matkou již po třetí, první mládě měla s jiným partnerem.

Večerní prohlídky zoo
Vloženo: 5. 1. 2004

Večerní prohlídky zoo se v roce 2003 konaly od 20.prosince do 4.ledna roku 2004. Zúčastnilo se jich 2228
osob. Akce se uskutečnila v olomoucké zoo během vánočních prázdnin již potřetí. V roce 2001 si přišlo
vánočně osvětlenou zoo prohlédnout 2778 a v roce 2002 2369 návštěvníků. Zájem veřejnosti je tedy téměř
stejný. Každoročně přibývá nově osvětlených míst. Svítící vyhlídková věž za dobré viditelnosti dělá reklamu
večerním prohlídkám až ve městě.

Zhodnocení návštěvnosti
Vloženo: 5. 1. 2004

V roce 2003 navštívilo olomockou zoo 407 901 osob. Loňský rekord 407 586 se tedy podařilo o něco málo
překročit. Největšími taháky veřejnosti bylo uvedení do provozu dalšího obřího mořského akvária o obsahu
42000 litrů. Dalším , již druhou sezonu fungující ,průchozí výběh pro opice makaky červenolící. Zaujal i
nový výběh pro živé medvídkovité šelmy nosály červené. Inventura zvířat za rok 2003 ukázala, že zoo v
současné době chová 1463 zvířat v 306 druzích.

