Novinky
Rodinná permanentní vstupenka 2006  vhodný dárek pod
stromeček
Vloženo: 16. 11. 2005

Od čtvrtka 17. listopadu jsou v prodeji v pokladně zoologické zahrady rodinné vstupenky na rok
2006.Hodnota permanentky je 600, Kč a platí pro dva dospělé a až čtyři děti. Každý, kdo si zakoupí novou
rodinnou vstupenku ještě v roce 2005 obdrží od zoo malý dárek.

Rysové mají nový výběh
Vloženo: 8. 11. 2005

31. 10. byl slavnostně otevřen nový výběh pro rysy ostrovidy o rozloze 700 m2.Tato krásná kočkovitá šelma,
kterou olomoucká zoo chová od roku 1965 si nový velký výběh již rozhodně zasloužila. Za tu dobu se zde
narodilo zatím 21 mláďat. Rys ostrovid patří mezi ohrožené druhy světové fauny, na území České republiky
stál již téměř před vyhubením.
Výstavbu výběhu provedla zoo vlastními silami. Hodnota díla je 360 000, Kč. Výběh je rozdělen na dvě
části, protože i v přírodě rysové žijí samotářsky a scházejí se pouze v obdodí říje. Rys ostrovid je velice
ostražitá šelma, v přírodě žije skrytě. Vužívá k úkrytům křoviny
a vývraty stromů. Nový výběh splňuje všechny požadavky na přirozené prostředí, ve kterém se rysové v
přírodě pohybují. Lávka, která se tyčí nad výběhem napomůže zvídavým návštěvníkům
k lepšímu pozorování těchto plachých šelem.

Lví trojčátka
Vloženo: 18. 10. 2005

22. září se lvům berberským Nelly a Benitovi narodila trojčátka. Nelly byla po porodu značně nervózní, a tak
v zájmu jejího klidu byl pavilon šelem na dobu asi čtrnácti dnů pro veřejnost uzavřen.Většina návštěvníků
toto opatření respektovala a zájem zoo o udržení těchto vzácných zvířat, která jsou v přírodě již vyhubena a
žijí jen v zajetí v několika evropských zoo, ocenila. Lvíčata, pravděpodobně tři lvice, jsou již nyní vidět se
svou matkou uvnitř pavilonu.

Levhart mandžuský

Vloženo: 18. 10. 2005

U levhartů mandžuských došlo více než po roce k radostné události. 12. října se narodilo páru Atlas a
Edvardovi mládě. Jeho pohlaví je zatím neznámé, samice se o svého potomka dobře stará, není možné ji
proto rušit. Levharti mandžuští jsou nejvzácnějšími zvířaty chovanými v olomoucké zoo.

Křtiny pižmoně
Vloženo: 23. 8. 2005

Telátko pižmoně aljašského, které se narodilo 30. června bude mít v neděli 4. září svůj velký den. Dostane
jméno Míša. Jeho kmotrem se stane finalita letošní sutěže Česko hledá superstar Michael Foret. Sponzorem
rodiny pižmoňů je již několik let Radio Haná, které křtiny v zoo od 14.00 h pořádá.

200 000. návštěvník 2005
Vloženo: 18. 7. 2005

V pátek 15. července po desáté hodině ranní přivital ředitel ZOO Olomouc, Ing. Zdeněk Slavotínek letošní
dvoustou ticící návštěvnici. Stala se jí Martina Kalibanová z Ostravy, která přijela na výlet do zoo z Ostravy.
Spolu s ní i její sestra s přítelem a maminka. Martina dostala propagační materiály zoo a samozřejmě ona i
celá její rodina vstup do zoo v tento den zdarma.

Tropický jihoamerický pavilon
Vloženo: 18. 5. 2005

Opice maply plačtivé i kotulové veverovití si od začátku května užívají i venkovních výběhů ve svém novém
bydlišti tropickém jihoamerickém pavilonu.

Výběh pro makaky červenolící
Vloženo: 4. 5. 2005

Výběh pro makaky červenolící průchozí pro návštěvníky je od velikonoc opět přístupný veřejnosti. Zatím jen
o víkendech od 10.00 do 18.00 hodin. Od 16. května bude již možné výběhem projít i ve všední den a to od
10.00 do 17.00 hodin.

Ukázky mláďat
Vloženo: 4. 5. 2005

Od začátku května mohou návštěvníci zoo potkat během víkendu v zoo některé z ochočených nebo uměle
odchovaných zvířat na procházce se svou chovatelkou. Která zvířata to budou? Malý šakal, osel poitouský,
nebo klokaní samička s mládětem ve vaku? Nechte se překvapit.

Dotyková zoo
Vloženo: 4. 5. 2005

Od soboty 7.května najdou návštěvníci olomoucké zoo opět stánek s dotykovou zoo. Mohou si zde nejenom
prohlédnout, ale i sáhnout na kůži z tygra,
levharta, kamzíka a žirafy.Dále lebku lvice, ostny z dikobraza a vajíčka různých druhů ptáků. Novinkou
letošního roku jsou vejce největšího ptáka naší planety, pštrosa dvouprstého.Studenti, kteří budou stánek
obsluhovat jim rádi odpoví i na zvědavé otázky.

Přijďte se podívat!
Vloženo: 2. 3. 2005

Jihoamerický tropický pavilon byl ve středu 23. února slavnostně otevřen pro veřejnost. Návštěvníci si
mohou prohlédnout dva druhy mravenečníků, tři druhy opic, pásovce štětinatého, dva druhy papoušků a tři
druhy jedovatých šípových žabek.

Jihoamerický pavilon má už své obyvatele
Vloženo: 20. 1. 2005

Ve středu 19. ledna se do nového bydliště  jihoamerického pavilonu, nastěhovaly jedny
z posledních obyvatelek maply plačtivé. Dva samci
a čtyři samice. Od pátku se zde aklimatizují mravenečníci velcí, stromoví mravenečníci čtyřprstí, lenochodi a
opice kotulové veverovití. Společně s malpami plačtivými se do nového nastěhovali i poněkud nenápadní
kosmani zakrslí. Úkolem všech bude nyní zvyknout si na nové prostředí, na skla, kterými jsou výběhy
odděleny od prostoru pro návštěvníky a na blízkost lidí. ZOO plánuje zpřístupnit pavilon veřejnosti koncem
února.

Návštěvnost 2004
Vloženo: 10. 1. 2005

Zoologickou zahrada Olomouc navštívilo v roce 2004 374 508 osob. Ve srovnání s rokem 2003 je to o 33
397 osob méně. Příčin sníženého zájmu veřejnosti je několik: na prvním místě je počasí. Děštivý červen i
začátek července, státní svátky, které v roce 2004 vyšly převážně na víkendy. V loňském roce čtyřdenní
volno a prodloužené víkendy prakticky nebyly. ZOO také nepředstavila žánou novinku v podobě nové
expozice. Tropický jihoamerický pavilon, ve kterém budou k vidění dva druhy mravenečníků, lenochodi,
pásovci a dva druhy opic z Jižní Ameriky, bude otevřen až začátkem letošního roku.
Večerní vánoční prohlídky rovněž nesplnily očekávání . ZO0 je pořádá od roku 2001 a bohužel zájem
veřejnosti o ně se rok od roku snižoval.V roce 2001 přišlo za večerní vánoční romantikou 2778 lidí, v roce
2004 již jen 1623. ZOO přitom každoročně zvyšovala počet osvětlených míst a zlepšovala služby pro
návštěvníky. Vzhledem k tomu, že finanční náročnost této akce je značná, vedení zoo zvažuje, zda večerní
vánoční prohlídky dále pořádat.Velkou roli v nižším zájmu veřejnosti hrálo opět počasí. Nebyl sníh a vánoční
svátky propršely. Nezbývá než konstatovat, že ZOO v souboji o zájem veřejnosti může těžko konkurovat
zvyšujícímu se počtu supermarketů a zájmu lidí v předvánočním čase především o nákupy.

První mládě roku 2005
Vloženo: 10. 1. 2005

Třetího ledna se jedné ze sedmnácti samiček opičí tlupy kotulů veverovitých , která bude v brzké době
obývat nový Jihoamerický pavilon, narodilo mládě.Jeho pohlaví je zatím neznámé, matka se o něj dobře
stará a jakékoli rušení by nesla velmi těžce. Navíc šťastnou událost ve skupině očekávají v nejbližší době
další tři samičky. Chovatelé soudí, že celkový počet malých kotulů, který by se měl letos narodit,je šest.

