Novinky
ZOO Olomouc včera a dnes
Vloženo: 12. 12. 2006

Kniha dlouholetého vedoucího ošetřovatele olomoucké zoo a výborného fotografa Milana Kořínka "ZOO
Olomouc včera a dnes" provází čtenáře padesátiletou historií olomoucké zoo.
Kromě dosud málo známých informací z historie této zoo umožní kniha čtenářům bližší pohled a seznámení
se zvířaty , která v zoo žijí dnes.
Kniha vyšla v září letošního roku a je k dostání ve stánku se suvenýry v olomoucké zoo. Zájemcům ze
vzdálenějších míst zasílá zoo knihu i na dobírku. Její cena je 250, Kč + poštovné.

Mládě mravenečníka má jméno
Vloženo: 28. 11. 2006

14. listopadu pokřtil hejtman Olomouckého kraje RNDr.Ivan Kosatík nejvzácnější mládě, které se v
olomoucké zoo v letošním roce narodilo. Mladý stromový mravenečník čtyřprstý dostal jméno Indy.

Večerní vánoční prohlídky ZOO
Vloženo: 28. 11. 2006

Večerní vánoční prohlídky se v olomoucké zoo budou konat letos již po páté. Zahájeny budou v sobotu 16.
prosince. V deset hodin ráno bude za účasti veřejnosti rozsvícen a nazdoben vánoční strom v zoo. Pokladna
bude v provozu denně do 19.00 h. ZOO se uzavře ve 20.00 h. Vyjímku budou tvořit pouze Štědrý den 24. 12.
a Silvestr 31. 12., kdy se pokladna uzavře již v 16.00 h.Zájemci o bližší informace mohou využít nabídky
zoo  prohlídky večerní zoo s průvodkyní. Průvodkyně bude provázet ve dnech 22.12.  30.12. První
prohlídka začne v 16.30 h a druhá v 18.00 h. V těchto dnech bude návštěvníky zoo vítat také Santa Klaus.
Pro děti má připravené malé překvapení.

Rodinná permanentní vstupenka 2007
Vloženo: 28. 11. 2006

Nevíte co dát svým blízkým pod stromeček? Máme pro Vás tip. Rodinná permanentní vstupenka do
Zoologické zahrady Olomouc na rok 2007 je již v prodeji v pokladně zoo. Platí pro dva dospělé a až čtyři
děti. Cena pro rok 2007 zústala stejná jako v roce letošním a to 600, Kč. Vstupenka je na jména rodinných
příslušníků, mohou ji využít i babičky a dědečkové, kteří půjdou se svými vnuky do zoo.

Žralůček perský
Vloženo: 24. 10. 2006

Chcete vidět, jak se vyvíjí malý žralok? V olomoucké zoo máte tuto možnost. Řadu let se zde daří úspěšně
odchovávat žralůčky perské. Přímo u vchodu do pavilonu šelem byla instalována expozice vývoje tohoto
druhu malého žraloka, obývajícího mořské dno. Embryo žije v kapsuli,připomínající velkou mandlovou
pecku. Při pozorném pohledu lze vidět, jak se mládě v kapsuli pohybuje.

Žirafáček František
Vloženo: 13. 10. 2006

3. října se v olomoucké zoo narodil první potomek samce Januse. Chovný samec přicestoval v roce 2004 z
dánského Aalborgu. Matkou malého žirafího samečka je zkušená samice Lena II. Samec František, jak ho
pojmenovali chovatelé, je prvním mládětem žirafy, které se po dvou letech v olomoucké zoo
narodilo.Zároveň je i 39. mládětem druhu žirafa Rothschildova, které v olomoucké zoo přišlo na svět.

Malý mravenečník
Vloženo: 18. 9. 2006

Jen čtyřicet zoologických zahrad na světě,mezi nimi i ZOO Olomouc, se může pochlubit tím, že chová
zajímavé savce z řádu chudozubých, mravenečníky čtyřprsté. Tento druh mravenečníka žije převážně na
stromech.Jsou to však i zdatní chodci. První mládě se páru Tamě a Dartovi narodil až po téměř třech leteh
pobytu v olomoucké zoo 12. srpna 2006. Je to sameček. ZOO se může pochlubit také prvním odchovem
mravenečníka čtyřprstého v České republice. V pražské zoo se sice před třiceti lety narodilo mládě, ale po
třech dnech uhynulo.
Nejvzácnější mládě letošního roku v olomoucké zoo mohou návštěvníci vidět v Jihoamerickém tropickém
pavilonu.

Monty
Vloženo: 4. 9. 2006

Monty tak se jmenuje pižmoní býček narozený na jaře v olomucké zoo. Mladý pžmoň dostal toto jméno
2.září.Autorkou vítězného jména je Renata Oščádalová, posluchačka Radia Haná, které soutěž o
pojmenování pižmoního kluka vyhlásilo. Radio Haná připravilo u výběhu pižmoňů při příležitosti křtin také
zábavný program pro děti.

Žirafy z očí do očí
Vloženo: 11. 8. 2006

V pátek 11. srpna proběhla kolaudace přístavby vyhlídky u pavilonu žiraf. Návštěvníci mají od dnešního dne
možnost prohlížet si žirafy z daleko větší blízkosti než měli kdy před tím a zároveň je mohou pohodlně
pozorovat z výšky kolem čtyř metů v jejich velkém výběhu. Pohybují se zde společně se zebrami
Chapmanovými. Vyhlídka je přístupná i handicapvaným občanům. Mají zde k dispozici výtah. Výtah mohou
použít i návštěvníci zoo s kočárky.

Nová krev
Vloženo: 25. 7. 2006

Stádo antilop oryxů jihoafrických se v červnu rozšířilo o nového chovného samce. Zkušený čtrnáctiletý
samec s podivným jménem IQ, původem ze ZOO ve Dvoře Králové nad Labem již působí ve stádu samic . V
časných jarních měsicích příštího roku můžeme očekávat, že jeho potomci oživí dnes třicetihlavé stádo
těchto krásných antilop v olomoucké zoo.

Marc z Amersfoortu
Vloženo: 25. 7. 2006

Poslední mládě žirafy Rothschildovy se v olomoucké zoo narodilo v roce 2004. Od té doby zoo nemá příliš
štěstí na nepříbuzné samce, kteří by se měli postarat o pokračovaní tradice chovu tohoto druhu žiraf. Deseti
samicím v reprodukčním věku svitla nová naděje v podobě tříletého samce Marca, který byl 15. července
přivezen z holandské zoo v Amersfoortu. Marc se zatím s nový stádem sžívá, jeho potomky můžeme
očekávat nejdříve koncem roku 2007. Březost žiraf totiž trvá 457 dnů.

Výhled na žirafy z ptačí pesrpektivy
Vloženo: 25. 7. 2006

Krásné stádo žiraf Rothschildových měli návštěvníci olomoucké zoo po dlouhá léta možnost obdivovat z
poměrně velké vzdálenosti,nebo přes sklo na vyhlídce v pavilonu žiraf. Tato situace brzy skončí. V srpnu
bude dokončena přístavba vyhlídkové terasy u tohoto pavilonu. Výhled na rozsáhlý výběh pro žirafy a zebry
již nebude návštěvníkům nedostupný a rozhodně bude stát za to! Pro pohodlí hedikepovaných spoluobčanů
je terasa přístupná výtahem, který bude sloužit i návštěvníkům s kočárky.

Konečně dikobraz!
Vloženo: 25. 7. 2006

Dikobrazové patřili k jedněm z prvních zvířat, která olomoucká zoo ve své padesátileté historii chovala.
Pravidelně se zde rozmnožovali. Olomocká zoo je chovala prakticky nepřetržite. Od doby, kdy dostali
začátkem devadesátých let nový prosklený pavilon však přestali rodit mláďata. Pár dikobrazů obecných
zestár v počátkem roku 2005 zde dokonce žil již jen jeden jedinec. Chov tohoto tradičního zvířete,
obestřeného řadou mýtů, například o dostřelu nebo jedovatosti jejich ostnů, bylo potřeba obnovit.
Pár dikobrazů srstnatonosých přišel do olomoucké zoo na jaře roku 2005. Ještě téhož roku se jim zde
narodilo,mládě, ale bohužel se dospělosti nedožilo.V sobotu 15. července přivedl pár na svět nového
potomka, kterému se zatím daří dobře.

Opět kluk!
Vloženo: 14. 7. 2006

11.6. se v olomocké zoo narodilo pižmoňům mládě, jako již po čtvrté je to opět sameček. Před velkými vedry
se kryje společně s matkou a otcem ve stínu své ubikace. Na vycházku do výběhu chodí spíš v ranních a
večerních hodinách. Severští chlupatí turové se v těchto horkých dnech mohou osvěžit také pod sprchou,
kterou mají ve výběhu přes den puštěnou.

Prázdninové ukázky zvířat
Vloženo: 14. 7. 2006

V prázdninových měsících mohou návštěvníci olomoucké zoo každý den kolem druhé hodiny odpolední
potkat v zoo na procházce některé z ochočených zvířat na procházce se svou chovatelkou.
Mravenečník stromový během vycházky vyhledává kukly mravenců, ale nijak mu nevadí pozornost dětí i
dospělých a rád se nechá pohladit. Na vycházku chodí také loňská mláďata pásovců štětinatých Růžena a
Božena, mrštné pásovce je však stále těžstí uhlídat, zvláště v nynějším teplém počasí. Jiné dny mohou
návštěvníci pohladit klokaní samičku Sisinku a předsvědčit se,jak vlastně vypadá klokaní vak. Odvážlivci
mohou zjistit, jakou hmotnoust má dvoumetrový hroznýš královský, kterého jim jeho chovatelka ochotně
půjčí, aby se jim ovinul kolem ramen. Vzhledem k tomu, že se chovatelky ve vycházkách se zvířaty střídají,
nelze přesně zaručit, že potkáte při své návštěvě zoo právě mravenčníka nebo klokana.

První gibon lar v olomoucké zoo
Vloženo: 18. 5. 2006

V sobotu 13. května přivedla na svět samice gibona lar Yamouena své první mládě. Otcem je dvanáctiletý
Filda, původem z ostravské zoo. O rok mladší Yamouena se narodila v holandské zoo Beekse Bergen. Matka
se o mládě vzorně stará zájem projevuje i otec. Novopečené rodiče i s jejich potomkem možete vidět v jejich
venkovním výběhu u pavilonu opic.

Výtvarná soutěž  Zvířata v zoo očima dětí
Vloženo: 18. 5. 2006

Zoologická zahrada ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Olomouci vyhlašují již tradiční výtvarnou
soutěž "Zvířata v zoo očima dětí".
Technika prací je libovolná, prosotové práce prosím neposílejte, v zoo není místo pro jejich vystavení.
Kategorie:
předškolní věk
1. 2. třída
3.  5. třída
6.  7. třída
8.tř. a starší
Práce prosíme zaslat do 31. května na adresu:
ZOO Olomouc, p. Hana Labská, Olomouc  Svatý Kopeček, PSČ 779 00
Nejlepší obrázky budou vystaveny v prostoru dětského hřiště, zahájení výstavy proběhne v rámci akce Ahoj
školo dne 24. června 2006.

Velikonoce v zoo
Vloženo: 6. 4. 2006

V poslední době se množí dotazy na adresu zoo, zda je otevřena i o Velikonocích. Samozřejmě ano!
Návštěva zoo na Pondělí velikonoční je dokonce dlouhá léta tradicí v mnohých rodinách z Olomouce i okolí.

Všem, kteří by rádi zoo navštívili o následujících svátcích připomínáme, že zoo je otevřena celoročně, tedy
každý den od 8.00 h. V dubnu se pokladna uzavírá v 18.00 hodin, zoo je nutné opustit do 19.00 h.

Aprílové hrátky se zvířátky
Vloženo: 24. 3. 2006

Zoologická zahrada Olomouc a Dům dětí a mládeže v Olomouci pořádají APRÍLOVÉ HRÁTKY SE
ZVÍŘATKY, jarní stezku pro děti a rodiče.
Kdy: sobota 1.4. od 11.00 do 16.00 h
KDE: areál ZOO Olomouc
Přijďte se pobavit do jarní přírody!

Jarní nadílka kotulů
Vloženo: 23. 3. 2006

Kotuly vevetovité, drobné živé opice, žijící ve čtrnácti poddruzích v pralesích jižní Ameriky chová ZOO
Olomouc od roku 1993.Dobře se zde rozmnožují, i v přírodě žijí ve velkých skupinách o dvaceti až sto
jedincích. Olomoucká zoo chová 25 dospělých a v letošním roce k nim přibyla již čtyři mláďata. Kulatá
bříška dalších samiček svědčí o tom, že se tlupa rozroste v dohledné době ještě o tři až čtyři další mláďata.
Mlaďata, držící se na zádech svých drobných matek jako jezdci na koni v prudkém cvalu, můžete vidět v
tropickém jihoamerickém pavilonu.

Hrošík Růženka
Vloženo: 16. 3. 2006

4. března se v olomoucké zoo narodilo páru hrošíků liberijských Blance a Quidovi v pořadí již páté mládě. Je
velmi spavé,a proto dostalo od své chovatelky jméno Růženka. Předchozí mládě, které se Blance narodilo v
loňském roce, žilo jen jeden den, proto byla tentokrát březost, porod i první dny mláděte pod bedlivým
dohledem chovatelky, zoologů i veterinární lékařky. Matka neměla ze začátku zřejmě dostatek mléka. Mládě
bylo převedeno na částečný umělý odchov. Dostávalo náhražku mléka doplněnou důležitými živinami.
Zpočátku byla Růženka krmena chovateli šestkrát, posléze pětkrát a nyní již jen čtyřikrát denně. V noci ji
krmí maminka. Z původná hnotnosti 5,3 kg přibrala Ruženka již na 7,5 kg.Aby její kůže měla patřičnou
vlhkost, koupe se Růženka pravidelně před i po krmení.

Třináct mláďat přímorožců jihoafrických v roce 2006

Vloženo: 10. 3. 2006

Přímorožec jihoafrický je velká antilopa velmi atraktivního vzhledu, která se vyskytuje v jihozápadní Africe
od pobřeží Atlantiku po údolí Zambezi a v Transwaalu. V přírodě dosud není ohrožena vyhubením, ale
oblast původního výskytu se zmenšila a v současné době žijí početná stáda především v národních parcích a
na ohrazených plochách. V zoologických zahradách nebývá chován zcela běžně a ve velkém množství. Jejich
chov v zajetí je totiž komplikován přirozeným chováním tohoto druhu. Jsou to zvířata plachá a lekavá, což za
některých okolností vede k vážným až smrtelným úrazům. V zimním období nelze držet více zvířat na
malém prostoru pohromadě a tím vzniká větší nárok na prostor vnitřních ubikací.
Zoologická zahrada Olomouc chová přímorožce od roku 1975, kdy se sem dostalo prvních šest jedinců
odchycených Ing. Josefem Vágnerem v dnešní Namibii. V posledních lete si udržuje ZOO Olomouc stále asi
dvacetičlenné stádo těchto antilop.
Mládě, které se narodilo 19. ledna 2006 je v tomto roce první, avšak celkově je to již 172. mládě přímorožce
narozené v ZOO Olomouc. Do konce února se narodilo ještě dalších dvanáct mláďat, takže poslední třinácté
mládě Rebeka je již 184 mládětem, narozeným v ZOO Olomouc. Většina mláďat patří k šesté generaci,
narozené v ZOO Olomouc. Porody probíhají během prvních dvou až tří měsíců v roce. V tuto dobu jsou
matky odděleně ustájeny v zimovišti. Malí přímorožci váží kolem 10 kg, jsou nenápadně pískově hnědě
zbarveni bez charakteristické kresby na obličeji a na nohou a na hlavě mají jen základ růžků. Jsou to mláďata
odkládacího typu, což znamená, že téměř neustále leží u stěny boxu, přitisknutí k podlaze a snaží se opticky
splynout s podkladem. Jen několikrát denně sami vstávají a jdou
Ke svým matkám, které je nakojí. Koncem prvního měsíce věku se připojují k matkám, začínají přijímat
seno a další pevnou potravu.Ve vnitřní ubikaci se tato zvířata nesmějí rušit. Návštěvníci tedy budou moci
vidět celé stádo až koncem dubna nebo začátkem května ve velkém výběhu, kde zůstávají nepřetržitě až do
podzimu.

Tamaríni vousatí se v olomoucké zoo stali poprvé rodiči
Vloženo: 10. 3. 2006

Tamarín vousatý je drápkatá opička z tropické Jižní Ameriky, jejím domovem jsou pralesy mezi Rio Madre
de Dios a Rio Púrus.Na horním rtu má dlouhý bílý knír, připomínající poněkud licousy císaře Františka
Josefa. Možná, že právě tento knír byl důvodem k jeho vědeckému názvu Saguinus imperator.
O mláďata se stará především samec, který je nosí na zádech a matce je půjčuje jen na nakojení. Již od
narození jsou mláďata plně osrstěná a působí jako miniaturní kopie svých rodičů. Doba březosti u drápatých
opic je 130 až 150 dnů.
Tamaríni vousatí jsou zařazeni do Evropských záchranných programů.
Otcem je Liso narozený v Lisabonu v roce 2002, matkou Hope narozená v roce 2003 v ZOO Belfast.

Tamaríny vousaté chová naše zoo od roku 2004. První dvě mláďata tohoto druhu drápkatých opiček se
mladému páru v olomoucké zoo narodila 25. 2. 2006.

