Novinky
Večerní vánoční prohlídky
Vloženo: 27. 12. 2007

Možnosti prohlédnout si zoologickou zahradu za šera a hlavně ve tmě využilo v letošním roce v olomoucké
zoo již 1290 návštěvníků. Večerní vánoční prohlídky byly zahájeny již 15. prosince. Zpočátku se zdálo, že
zájem veřejnosti je mizivý. Jednoznačně vítězily nákupy a předvánoční shon. Výraznější zlom přinesl až
víkend před svátky. Po šestnácté hodině přicházelo do zoo kolem dvousetpadesáti lidí denně. Do 30. 12.
zbývají ještě čtyři dny, pokud zájem neklesne, mohl by celkový počet "večerních" návštěvníků překročit
číslo dva tisíce.
Připomínáme, že po šestnácté hodině je cena vstupenky pro dospělé, děti i seniory 40, Kč. Permanentní
vstupenky i volný vstup pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P samozřejěm platí rovněž.

Záchrana ježků
Vloženo: 23. 11. 2007

Ježci žijí na našem území velmi dlouhou dobu a jsou dobře přizpůsobeni našim klimatickým podmínkám. Na
podzim si vytvoří hnízdo, ve kterém přečkávají zimní období. Při nárůstu teplot nad bod mrazu mohou být
ježci opět aktivní, chodí se ven nakrmit a pak se zase vrací zpět do hnízda. Prosíme vás, nesbírejte ježky,
kteří jsou zdraví a mají hmotnost nad 500 g. Pokud takového ježka sebereme, připravíme jej o zimoviště a
odneseme z jeho teritoria. Vhodnější je takto velké ježky přikrmovat na místě, kde se vyskytují, aby si mohli
vytvořit dostatečné tukové zásoby na zimu. Ježci se krmí mletým vařeným i syrovým masem (libové drůbeží,
hovězí) smíchaným s rýží, těstovinami nebo ovesnými vločkami, dostat mohou i psí nebo kočičí konzervu a
rozvlhčené granule. Přidávat se může tvaroh, piškoty a syrová nebo vařená vejce. Ježek je hmyzožravec ,
jablka a zeleninu nepřijímá.

Večerní vánoční prohlídky
Vloženo: 22. 11. 2007

Mezi veřejností stále více populární večerní vánoční prohlídky zoo se již připravují. V letošním roce to bude
již po sedmé, kdy budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si zoo po setmění a podívat se co zvířata
dělají a jak se chovají.
Tato možnost se otevře pro zájemce letos již od soboty 15. prosince a potrvá s výjimkou Štědrého dne 24. 12.
a Silvestra 31. 12.kdy se zoo bude uzavírat v 16.00 h, až do 1.ledna nového roku. Návštevníci mohou od 22.
12. do 30. 12. využít prohlídku zoo s průvodcem a odborným výkladem. Počátek bude vždy v 17.00 h u
pokladny zoo. V době večerních prohlídek je pokladna zoo otevřena do 19.00 h a zoo je možné prohlížet do
20.00 h.

Nový lev dostal jméno Shrek
Vloženo: 16. 11. 2007

Pro oživení chovu lvů berberských se po delší době podařilo sehnat nepříbuzného samce. Přicestoval 25.září
z německého Neuwiedu a jmenuje se Schröder. Chovatelka si jej překřtila jménem Shrek, které je kratší a v
češtině snadněji vyslovitelné. Shrek se narodil 28.května 2006 a je o půl roku mladší než jeho partnerka
Ginny, narozená 22.10. 2006.
Po povinné karanténě nastalo seznamování odrostlých lvíčat. Nyní již sdílejí společný výběh trvale a zdá se,
že budou navzájem spolu vycházet. Mláďat od tohoto páru se zoo dočká nejdříve koncem příštího roku.

Bezhřívý lev
Vloženo: 16. 11. 2007

Od srpna letošního roku mohou návštěvníci vidět v olomoucké zoo lva bez hřívy. Nejedná se o nový poddruh
lva, ani o lva vykastrovaného. O svou samčí ozdobu přišel Benitto, desetiletý lev berberský, který se od roku
1999, kdy přicestoval jako nová opora chovu z madridské zoo, stal otcem již šesti lvíčat. Benitto trpěl
kožním plísňovým onemocněním, zasažena byla jeho nádherná hříva. Veterinární lékařka proto rozhodla , že
hříva musí být odstraněna,aby k nemocné kůži mohl vzduch, což uychlilo léčbu. Benitto bere ještě léky,
zabalené do chutných kousků masa.Zdravá hříva, mu zatím pomalu dorůstá.

První mládě malpy plačtivé
Vloženo: 9. 11. 2007

3.října letošního roku ve skupině malp plačtivých, která žije v tropickém jihoamerickém pavilonu olomoucké
zoo, přišlo na svět první mládě. Zoo tento druh malp chová od roku 2004. Skupina dvou samců a pěti samic
měla oživit nový tropický pavilon. V tlupě však došlo k rozporům, a tak byla rozdělana. V pavilonu nyní žije
samec Simon a s ním tři samice. Jedna z nich se již více jak měsíc pečlivě stará o svého potomka. Jeho
pohlaví je zatím neznámé, protože mládě se své matky pevně drží. Nejdříve bylo obtočené kolem maminčina
krku , nyní ho nosí na zádech. Přesunuje ho pouze na kojení. Chovatelka Hana Dostálová mu zatím dala
jméno Cvrček.
Domovinou malp plačtivých jsou pralesy Brazílie, Kolumbie, Francouzské Guayany, Guayany, Surinamu a
Venezuely. Jsou to všežravci, živí se ovocem, semeny, hmyzem i malými obratlovci. Aktivní jsou ve dne.
Kromě končetin je jim velkou pomocí při pohybu ve větvích stromů i tak zvaný chápavý ocas.Používají ho
nejen jako kormidlo při skocích, ale i jako pátou končetinu.

Bilí vlci a černí medvědi
Vloženo: 17. 10. 2007

V pondělí 8. října přicestovala z francouzské zoo v Amneville bílá vlčice , poddruh kanadského vlka Canis
lupus arctos se svými dvěma potomky, narozenými 29.dubna letošního roku. Její budoucí partner, původem z
maďarské Zoo Sosto, čekal na příchozí rodinku již ve výběhu. Aby nebyly žádné komplikace, jeho část
výběhu je přehrazena pletivem, a tak má se svou novu smečkou zatím jen vizuální kontakt. V příštím roce by
měli přejít do nového výběhu, který budou sdílet společně s černými medvědy baribaly. Domovem obou
druhů je severní Kanada. Projekt na výběh je již hotov. Podaříli se zoo získat na výstavbu finanční
prostředky, mohl by být postavem již v příštím roce.Celkové náklady na stavbu společného výběhu vlků a
medvědů jsou kolem 6 000 000 Kč.

Krokodýli čelnatí
Vloženo: 27. 9. 2007

9. září se v olomoucké zoo vylíhla z pěti vajec dvě mláďata krokodýlů čelnatých.Zbývající vajíčka nebyla
oplozená. Od roku 1992, kdy olomoucká zoo s chovem tohoto druhu krokodýla začala, je to teprve druhý
odchov.
Krokodýli čelnatí žijí ve dvou poddruzích v pralesních oblastech západní Afriky a Konga. Dospělý jedinec
dorůstá maximálně do dvou metrů délky. Většinou jsou však menší 1,3  1,6 m, přičemž samci jsou výrazně
větší než samice. Živí se lovem drobných obratlovců.

15. Den sponzorů a přátel ZOO Olomouc
Vloženo: 24. 9. 2007

V sobotu 22. září se v areálu zoo setkali již po patnácté sponzoři a přátelé zoo. Od loňského setkání, získala
zoo od sponzorů z řad občanů, žáků, studentů středních i vysokých škol, různých sdružení, podnikatelů a
firem částku
1333359,Kč. Naturální dary, jedná se o maso, těstoviny, krmivo, zeleninu a nátěrové hmoty jsou zastoupeny
částkou 97 000, Kč. Finanční dar poskytlo 203 sponzorů, což je o třicet více než v minulém roce. Naturálie
poskytlo 21 sponzorů.

Črvrté mládě se jmenuje Vendelín
Vloženo: 20. 9. 2007

Olomoucká zoo chová pižmoně aljašské od roku 1999. Za tu dobu se podařilo odchovat čtyři
mláďata.Pokaždé byl novým přírůstkem samec. Poslední narozený "kluk" který přišel na svět 12. srpna,nebyl
tedy již žádným překvapením . Po počátečních zdravotních potížích se jeho stav zlepšil, a tak mohly být již
2.září křtiny. Kmotrem všech pižmoňů je již tradičně Rádio Haná. V soutěži o jméno pro malého pižmoního
býčka, kterou Rádio Haná pořádalo, zvítězilo jméno Vendelín.

Fenkové mají rodinu
Vloženo: 20. 9. 2007

13. srpna se páru fenků, malých psovitých šelem žijících v přírodě na centrální Sahaře v severní Africe a
rozšíření jsou až po Rudé moře, narodila štěňátka. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první odchov fenků v
olomoucké zoo, kdy zkušenosti s chovem těchto šelem měli chovatelé zatím jen teoretické, byl pavilon po
narození mláďat tři týdny pro veřejnost uzavřen.Rodiče tak měli klid pro první dny po narození mláďat.
Uzkostlivá péče se vyplatila, matka i otec se o své potomky pečlivě starají. Mláďata jsou pod pravidelným
dohledem chovatelů i veterinární lékařky. Tak jako štěňata domácích plemen psů, byli i fenkové již dvakrát
za svůj život odčerveni. Při té příležitosti je chovatelky také zvážily. Hnotnost těžšího samečka byla 20. září
460 gramů jeho bratr je o deset gramů lehčí.Hmotnost dospělých jedniců je 3 až 3,5 kg.

Makakové červenolící slavili výročí
Vloženo: 23. 8. 2007

Jedno z nejatraktivnějších míst v olomoucké zoo, výběh pro makaky červenolící, je v provozu již pět let.
Slavnostně byl otevřen v dubnu 2002. Je zajímavý nejenom rozlohou, více jak jeden hektar, ale také svou
členitostí.Nad roklí s potůčkem se klene ve výšce sedm metrů visutá lávka, po které návštěvníci do centra
výběhu přicházejí. Lávka je dlouhá 41 metrů a hned za ní se již role lidí a opic vymění. Ve výhodě jsou
makakové, kteří se mohou pohybovat všude, lidé jen na vyznačené stezce.
Koncem roku 2001 přicestovalo z Říma patnáct opic a z Holandska čtyři. Během zimy, kdy se výběh
dokončoval, byly obě skupiny umístěny ve společném zimovišti,aby na sebe viděly, ale tak aby nedošlo k
jejich sloučení. Do nového působiště se tlupy přemístily rovněž odděleně, aby si na sebe zvykly. Přesto,
jakmile došlo k jejich vypuštění do společného velkého výběhu, docházelo mezi nimi ke krutým bitkám.
Holadnská skupinka, která měla sloužit k obnovení krve a zamezení příbuzenské plemenitby, musela být
oddělena.Patnáct vítězných Římanů se tak stalo zakladateli chovu makaků červenolících v olomoucké zoo.
16. října 2005 byly z berlínské zoo dovezeni čtyři samci, jako další podpora zdravého chovu. Vzhledem k
několikaletým zkušenostem s chovem těchto inteligentních opic, bylo nutné starší agresivní samce, kteří již
mají potomky, vykastrovat. Noví samci tak mohli zasáhnout do chovu bez případných bojů o pozice v již
sehrané tlupě s vyjasněným postavením všech jedinců.
Vzhledem k tomu, že se řada samců během let naučila vyhledávat kontakt s lidmi a doslova je obírat o
potraviny a nápoje, které si zapomněli schovat, museli být někteří z nich ze skupiny vyloučeni. Zatím žijí na
jiném místě v zoo. V srpnu letošního roku byl dokončen další velký výběh pro tak zvané nepřizpůsobivé
jednce. Zde budou žít během léta, kdy je výběh přístupný návštěvníkům. V zimě, aby neztratili kontakt s
tlupou, budou žít společně.
Od roku 2002 se v ZOO Olomouc narodilo již 24 mláďat. Z toho v letošním roce tři.
Výročí i mláďata oslavilo dvacet devět obyvatelek výběhu pojídáním chutného dortu, který jim připravila
chovatelka Hana Geráková.

Lída, Míša ,Pája a Adam
Vloženo: 20. 8. 2007

Těmito jmény pokřtil v pátek 17. srpna primátor města Olomouce Martin Novotný čtyřčata gepardů.
Šestitýdenní mláďata dostala jména podle šelmince, který, podle jeho slov, denně doma vídá. Geparďata jsou
pojmenována podle jeho dcer a jejich dobrého kamaráda.

Krátkouchá koťata
Vloženo: 15. 8. 2007

Kočky krátkouché, poddruh kočky bengálské, který žije v jihovýchodní Asii, chová ZOO Olomouc od roku
1993. V letošním roce se 30. května narodila čtyři mláďata. Jedna samička a tři samečci. Počet mláďat, která
přišla v olomoucké zoo na svět, se tak zvýšil na 33.Koťata se již zkušeně pohybují ve výběhu se svou
matkou a návštěvníci zoo se tak mohou přesvědčit, že se vzhledově tento druh koček neliší příliš od nám
dobře známé mourovaté kočky domácí. Jejich hmotnost se pohybuje od 5 do 8 kg.

300 000. návštěvník
Vloženo: 15. 8. 2007

V letošním roce uvítala Zoologická zahrada Olomouc svého třístého tisícího návštěvníka o měsíc dříve než
tomu bylo v loňském roce. Stala se jím paní Dáša Grecová z Oder, která přijela na návštěvu zoo se svou
rodinou. Manželem Antonínem, synem Radimem a vnukem Ondrou. Návštěvu zoo měli tentokrát všichni
vstup zdarma, k tomu dostali ještě propagační materiály zoo a vstupenku, umožňující dalších deset vstupů.
Ke slavnostní chvíli hrála dechová hudba Dolanka.
Za zřizovatele zoo uvítal třístou tisící návštěvnici s její rodinou také první náměstek primátora Mgr.
Svatopluk Ščudlík.

Mláďata levhartů mandžuských
Vloženo: 3. 8. 2007

Mláďata levhartů mandžuských, kočkovité šelmy v přírodě kriticky ohrožené vyhubením, která se narodila
30. května v olomoucké zoo dnes dostala jména. Jejich kmotr, majitel autosalonu Peugeot v Olomouci pan
Michal Svák, je pokřtil jmény Elixa a Hoggar. Rodiči mláďat jsou samice Atas a samec Edward. Levharti
manndžuští jsou nejvzácnějším druhem zvířat, které olomoucká zoo chová. V přírodě údajně žije jen 27  35
jedenců. Tento druh levhartů je zařazen do Evroských záchranných programů. Proto až odrostou mateřské
péči, rozhodne o jejich dalším působišti koordinátorka chovu Sarah Christie z Londýna. Aby populace žijící
v zajetí byla kvalitní, musí oběma najít takového partnera , který s nimi nebude geneticky příbuzný.
Samička Izi, rovněž narozené v olomoucké zoo, odcestovala na jaře roku 2007 do novosibirské zoo. Po
patřičné aklimatizaci má být vypuštěna do přírody a pokusit se tak posílit divokou populaci.

Zahraniční námluvy korunovány úspěchem!
Vloženo: 13. 7. 2007

26.února 2007 přivezli do olomoucké zoo pracovníci salzburské zoo v Rakousku dvouletou gepardici
Shakinu. Účelem její cesty bylo spáření se samcem jménem Idol.Gepardice Abiba, která se narodila v roce
2004 v Olomouci, s nimi odcestovala do ZOO Salzburg za tamním rodákem,samcem Aramisem. Na rozdíl
od Shakiny, která v Idolovi zatím zalíbení nenašla, Abibiny námluvy byly velmi rychle úspěšné. Březí
samička byla převezena zpět do Olomouce a 10. června se jí narodila čtyři mláďata. Tři samičky a jeden
samec. Mláďata prospívají velmi dobře, během měsíce přibrala každé téměř kilogram hmotnosti. Od
dvanáctého dne života jsou denně vážena. Čtyřčata jsou stále pod pečlivým dohledem své matky Abiby a
také své chovatelky Hany Dostálové. V olomoucké zoo se od roku 1999, kdy se zde gepardi začali chovat,
narodilo již devět mláďat.

Co vás čeká o prázdninách v zoo?
Vloženo: 13. 7. 2007

Po roční přestávce zavedla ZOO Olomouc o prázdninách opět komentované krmení zvířat. Každý den během
července a srpna se mohou zájemci o bližší informace o zvířatech sejít celkem šestkát a poslechnout si od
zkušeného pracovníka zoo jak a čím se zvířata živí, popřípadě další podrobnosti z jejich života.
V 10.00 h je první setkání na vyhlídce v pavilonu žiraf, v 11.00h u medvědů malajských, ve 12.20 h je
možné sledovat v pavilonu šelem krmení žraloků nebo rejnoka siby skvrnité. Ve 13.00h pokračuje ve stejném
pavilonu krmení jaguárů. Ve 14.00 h budou v jihoamerickém tropickém pavilonu krmeny kotulové veverovití
a malpy plačtivé. V 15.00 se komentované krmení vrátí opět k žirafám.

Dvoustý tisící návštěvník roku 2007
Vloženo: 4. 7. 2007

4. července přišla do Zoo Olomouc paní Radka Hořčicová z Ostravy se svou rodinou a rodinou své
švagrové.Celkem osm lidí se vydalo na výlet z Jindřichova, kde tráví dovolenou. Paní Radka se stala letošní
dvoustou tisící návštěvnicí olomoucké zoo.Jako upomínku na tuto událost dostala volnou vstupenku na deset
vstupů, kterou hned téměř využila pro volný vstup všech členů jejich výpravy. Zbylé vstupy může využít
ještě do 4. července roku 2008. Dále ji ředitel zoo Ing. Slavotínek předal knihu ZOO Olomouc včera a dnes a
další propagační materály.
V letošním roce přišla 200000. návštěvnice do zoo o dvacet dnů dříve než v roce předchozím. V této chvíli je
počet návštěvníků, kteří prošli branou zoo, o 46 000 osob vyšší než v roce předchozím.

První jedničkáři v zoo
Vloženo: 3. 7. 2007

Dětí, které měly na vysvědčení samé jedničky přišlo v pátek 29.června do zoo celkem 85. První jedničkáři se
dostalivi již v půl deváté ráno a byli až z Prostějova.

Za samé jedničky zdarma do zoo!
Vloženo: 27. 6. 2007

Zoologická zahrada Olomouc připravila pro žáky základních škol, kterým se na vysvědčení skví samé
jedničky, malý dárek. Poslední den ve školním roce, v pátek 29.6., mají ti,kteří se prokáží v pokladně zoo

vysvědčením s tímto krásným výsledkem, vstup zdarma. Upozorňujeme, že tuto výhodu lze využít pouze v
pátek 29.června.

Vzácná kůzlata
Vloženo: 26. 6. 2007

Kozy šrouborohé chová olomoucká zoo od roku 1990.Do letošního jara se zde podařilo odchovat 55 mláďat.
Původní stádo tvořili dva samci a dvě samice. Dnes zde žijí tři samci, pět samic a s nimi pět mláďat, která se
narodila v průběhu května. Kůzlata koz šrouborohých jsou typickými představiteli sledovacího typů mláďat.
Brzy po narození se postaví na nožky a sledují svou matku na její pouti se stádem za potravou.
Kozy šrouborohé žijí v přírodě v řídce zalesněných horách západních Himalájí v nadmořsné výšce 600 
3600 metrů. Aktivní jsou brzy z rána a pozdě odpoledne. Během jara a léta se pasou, na podzim a v zimě
spásají výhonky a pupeny listů.
Kozy šrouborohé jsou zařazeny mezi ohrožené druhy od roku 1996. CITES (I)

"Sedm velkých kaloňů"
Vloženo: 7. 6. 2007

Kaloni zlatí v přírodě žijí na ostrově Rodriguez nedaleko Madagaskaru. Populace,která žila na ostrově
Mauricius zcela zanikla. Patří ke zvířatům kriticky ohroženým vyhubením. Uvádí se , že v sedmdesátých
letech ve volné přírodě nebylo více jak 130 jedinců. Jiný zdroj uvádí jen 70 jedinců. Díky ochraně a obnově
přirozených stanovišť se jejich stavy v současné době odhadují na tři tisíce kusů.
V zajetí začala jako první tato zvířata chovat Jersey ZOO , založená v roce 1959 známým spisovatelem a
přírodovědcem Geraldem Durrelem.
ZOO Olomouc chová kaloně zlaté od roku 1999 jako první v České republice. Původní skupina byla složena
ze samiček, pocházejících z londýnské zoo a samečků ze ZOO v irském Dublinu. Od té doby se zde narodilo
více jak šedesát mláďat. V současné době jich zde žije přes třicet. Mláďata od nás se podílí na založení
chovu v dalších dvou českých zoo, a to v Plzni a Jihlavě.
V letošním roce se v olomucké zoo narodilo sedm mláďat, pohlaví zatím není známé. Březost u kaloňů
zlatých trvá okolo pěti měsíců. Matka kojí dva až tři měsíce v této době nosí mládě na těle. Očekáváme, že se
ještě jedno nebo dvě letos narodí.

Smrt Leny II. a nová mláďata
Vloženo: 11. 5. 2007

V zoologické zahradě Olomouc se stala 8. kětna v odpoledních hodinách k smutná událost. Následkem úrazu
z pádu, ke kterému došlo zřejmě vinou rozruchu ve stádu, uhynula v odpoledních hodinách chovná
dvanáctiletá samice Lena II. Lena je matkou sedmiměsíčního mláděte Františka. Františkovi, který byl ještě
matkou kojen, bude věnována zvýšená pozornost, aby se bezproblémově zařadil do stáda. František je třetím
mládětem Leny.
Smrt Leny tak poněkud zkalila radost chovatelů z narození dvou mláďat. 26. dubna přivedla zkušená samice
Veruna na svět samečka. Ota je jejím již osmým mládětem. Otcem je Mias. Další sameček se narodil v
pondělí 7. května samici Kazi. Dostal jméno Standa a je jejím druhým mládětem. Otcem je opět Mias.
V současné době má stádo žiraf Rothschildových v olomoucké zoo čtrnáct kusů.
Od roku 1977 se zde narodilo již 41 mláďat. Návštěvníci zoo mohou chloubu olomoucké zoo pozorovat z
vyhlídkové terasy s bezbariérovým přístupem, která byla jim zpřístupněna v srpnu loňského roku.

Zoovláček
Vloženo: 12. 4. 2007

Oblíbený vláček, který projíždí dvoukilometrovu trasu v zoo, je v letošní sezóně již v provozu. Denně od
9.00 do 18.00 h jsou k dispozici jeden až dva vláčky, podle aktuálního počtu návštěvníků v zoo. Kapacita
vláčku je 40 osob.
Cena jízdy,která trvná 15  20 minut je 25, Kč na osobu.
Objednávky předem na telefonu: 737 921 781

Velikonoce v ZOO Olomouc v číslech
Vloženo: 10. 4. 2007

Příjemné jarní počasí přilákalo do olomoucké zoo během velikonočního víkendu téměř 20 000 návštěvníků.
Nejvyšší zájem veřejnosti byl zaznamenán tradičně v Pondělí velikonoční, a to 10 374 osob. Ve srovnání s
předchozím rokem k 10. dubnu je návštěvnost zoo o 41 107 vyšší . Rozdíl se však poněkud sníží po 17.
dubnu. Na toto datum připadly Velikonoce v loňském roce. V Pondělí velikonoční v roce 2006 navštívilo zoo
8485 osob.

Rekonstrukce obchůzkové cesty v zoo
Vloženo: 13. 3. 2007

Teplé počasí letošní zimy láká do zoo čím dál více lidí. V současné době je počet návštěvníků, kteří navštívili
v letošním roce Zoologickou zahradu Olomouc, o 11 930 osob vyšší než v roce minulém. ZOO si zatím
přišlo prohlédnout 21 839 příznivců zvířat. Děti z bývalého okresu Olomouc mají nyní jarní prázdniny, a tak
se zoo stala jedním z typů na jednodenní výlet.
V pondělí 12. března zde byla zahájena rekonstrukce obchůzkové cesty k pavilonu netopýrů. Zpevňuje se
opěrná zeď,která brání sesuvu půdy z výběhu kozorožců do výběhu pod ním. Pavilon netopýrů však
nezůstane očím návštěvníků uzavřen. Přístup k němu je nyní přes výběh makaků červenolících. Tento výběh
je otevřen ve všední dny od 10.00 do 15.00 h, o víkendech od 10.00 do 16.00 h.
Návštěvníci s kočárky a hendikepovaní občané, kteří výběhem projít nemohu, se k pavilonu dostanou kolem
pavilonu opic. ZOO se omlouvá za vzniklé potíže, které však nebudou trvat dlouho.Předpokládáné ukončení
rekonsturukce je 31.5. 2007.

Gepardí námluvy
Vloženo: 1. 3. 2007

V pondělí 26.2. přicestovala do olomoucké zoo dvouletá gepardice Shakina. Účelem její dluhé cesty je
spáření s osmiletým samcem Idolem. Pracovníci slazburské zoo neodjeli následjící den s prázdnou. Na cestu
s nimi se vydala rovněž dvouletá rodačka z olomoucké zoo, samice Abiba. Doufejme, že najde zalíbení v
samci Aramisovi, který žije v salzburské zoo. Obě samičky musí prodělat nejdříve povinnou měsíční
karanténu. Poté budou seznámeny se svými partnery. Přeskočíli jiskra vzájemných sympatií, měly by se obě
zoo dočkat gepardích mláďat koncem léta. Mláďata by měly samice přivést na svět opět ve svých
domovských zoo.

Návrat bílých vlků
Vloženo: 17. 1. 2007

Bílé vlky kanadské chovala ZOO Olomouc již před lety. Pár, který pocházel ze zoologické zahrady v
maďarském Veszprému zde žil dlouhá léta, aniž by se mu kdy podařilo odchovat potomky.
Koncem loňského roku se olomoucké zoo podařilo získat pět štěňat , kterým ještě není ani rok z německé
zoo ve Wuppertalu. Vlčata byla dovezena ve čtvrtek 11. ledna a hned v pátek vypuštěna do výběhu. V neděli
ráno kolem deváté hodiny prokousala pletivo a tři z nich unikla do prostoru zoo. Zahrada musela být na
krátkou dobu uzavřena. Dvě mláďata se podařilo chovatelům odchytit ještě během dopoledne. Třetí hledali
až do setmění. V pondělí ráno se samo vrátilo do poškozeného výběhu, hledalo své sourozence. Výběh se
nyní opravuje. Jakmile bude oprava dokončena, krásná bílá vlčata se do výběhu vrátí.

První mládě roku 2007
Vloženo: 4. 1. 2007

První mládě, které se v zoo narodí v novém roce, je vždy se zájmem očekáváno. Někdy se na něj čeká i do
února, letos se však olomoucká zoo může pochlubit prvním přírůstkem již 1. ledna 2007! Dokonce šesti
kůzlátky koz kamerunských. Čtyřmi kozlíky a dvěma kozičkami. Tato zpráva udělá radost určtě dětem, které
si při návštěvě zoo chodí do výběhu těchto malých milých koz hrát. Dají se hladit i krmit a granule, které jim
děti nabízejí vyžadují někdy až poněkud neurvalým způsobem. Děti i jejich rodiče to však berou sportovně a
ještě si nikdo na drsné způsoby některých kozlíků nestěžoval.
Letošní přírůstky se přesunou do výběhu koz kamerunských jakmile bude na jaře pěkné počasí.

Návštěvníci a ZOO Olomouc v roce 2006
Vloženo: 4. 1. 2007

V roce 2006 prošlo branou ZOO Olomouc 360 333 osob. Je to o 36 719 méně než v roce předchozím. Na
této skutečnosti se nepříznivě podepsala loňská dlouhá zima k propadu došlo již v lednu a březnu. Červnová
vedra naopak lákala lidi spíš k vodě, a tak k další ztrátě došlo právě v tomto měsíci. Srpen byl teplotně
podprůměrný, do zoo přišlo o dvacet tisíc lidí méně, než v srpnu roku 2005. Teplý podzim ztrátu 45 tisíc ve
srovnání s návštěvnstí za stejné období v předchozím roce snížil o deset tisíc.Ztrátu se však již nepodařilo
vyrovnat i když prosincová návštěvnost 10 435 osob byla nejvyšší v celé historii zoo.
Večerní romantiku vánočních prohlídek, které zoo pořádala již po šesté, si přišlo vychutnat 2 418 lidí.
Zajímavý je také údaj o počtu psů, kteří doprovodili své páníčky letos do zoo. Bylo jich zde 2 362.

