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Kosman stříbřitý
Vloženo: 27. 12. 2010

Kosmani stříbřití žijí východně a jižně od řeky Amazonky ve východní Brazílii. V tropických pralesích
upřednostňují na spaní dutiny stromů a hustou vegetaci. Délka těla je bez ocasu okolo 20 cm, ocas je stejně
dlouhý, průměrnou hmotnost mají 300–400 g. Zajímavé je jejich zbarvení, podle kterého jsou i pojmenováni.
Od stříbřitě bílé až po hnědou, podle zbarvení je vědci dělí do několika poddruhů. Mají unikátně tvořené
čelisti, které se zužují až do špičky, což jim dokonale umožňuje získávat mízu ze stromů, jež je hlavním
základem jejich potravy. Pomocí zubů vydlabou díru a pak z ní vylizují mízu. Jídelníček si doplňují ovocem,
hmyzem a listím. Samice obvykle rodí mláďata dvakrát ročně, březost trvá přes 145 dnů. Mláďata bývají
odstavena ve věku šest měsíců, pohlavně dospívají ve věku 1–2 let.
V CITES jsou zařazení do přílohy II, v IUCN Red list (Červené knize) mají status "nejmenší ohrožení".
Ničení lesů je příčinou toho, že se kosmani stříbřití přeorientovali na kulturní plodiny a jsou schopni žít v
sekundárních lesních biotopech. Zoo Olomouc chová pár kosmanů stříbřitých od jara roku 2009. Oba rodiče
jsou tříletí. Samec pochází z Holandska ze Zoo Wissel, samička z maďarského Szegedu. Po měsíční
karanténě byl pár umístěn do expozice v pavilonu opic.
První dárek k vánocům našly chovatelky olomoucké zoologické zahrady nikoli doma pod stromečkem, ale
na svém pracovišti v pavilonu opic. Při ranní kontrole objevily, že pár kosmanů stříbřitých přivedl na svět
dvě mláďata. Matka o své potomky projevuje velký zájem. Otec mláďat by rád převzal část péče, ale
samička zatím nejeví snahu mu je předat, tak jak je u drápkatých opic zvykem, kdy samec dává mláďata
matce jen na kojení. První vrh mláďat v loňském roce se nezdařil, ta přišla na svět mrtvá. Popřejme
štědrodenním mláďátkům, která návštěvníci mohou vidět již od prvních hodin jejich narození, aby dorostla
pod bedlivým dohledem rodičů i chovatelek ve zdraví do dospělosti.
Více fotografií naleznete zde

Štědrý den v zoo
Vloženo: 27. 12. 2010

Na Štědrý den si přišlo olomouckou zoologickou zahradu prohlédnout 638 lidí. Mnozí z nich, jako například
pětičlenná rodina z Přerova, si Štědrý den bez návštěvy zoo nedovede představit. Letos zde byli již po
jedenácté.
Pozorní návštěvníci měli možnost obdivovat i čerstvě narozená dvojčátka kosmanů stříbřitých. Také v
jihoamerickém tropickém pavilonu je možné vidět již tři mláďata kotulů veverovitých. Nové potomstvo
těchto drobnějších aktivních opic se začalo rodit již koncem listopadu. Každoročně se tlupa rozrůstá o více
jak deset jedinců.

Večerní vánoční prohlídky
Vloženo: 20. 12. 2010

Od soboty 18. prosince do neděle 2. ledna probíhají prohlídky večerní zoo s vánoční atmosférou a
osvětlením. Využít můžete i služeb průvodce, který vychází denně od dětského hřiště v 17.00 a 18.00 hodin.
24. a 31. prosince se večerní prohlídky nekonají.

Více fotografií naleznete zde

Druhé zebří mládě letošního roku je na světě
Vloženo: 6. 12. 2010

Poslední listopadový den se narodilo druhé letošní mládě zebry Chapmanovy. Matkou je samice Apaja
pocházející z Bratislavy a otec, samec Tyler, pochází ze Zoo Marwell. Pohlaví mláděte zatím nebylo zjištěno,
neboť matka si jej pečlivě hlídá a nikdo se k němu nesmí přiblížit. V případě pěkného počasí bude možné
rodinku pozorovat ve výběhu za velbloudy i v zimě.

Mikuláš v zoo
Vloženo: 4. 12. 2010

Mikuláš v zoo
Vloženo: 29. 11. 2010

Všichni, kteří plánujete návštěvu Zoo Olomouc na sobotu 4. prosince se můžete těšit nejen na setkání se
zvířátky, ale také na Mikuláše, čerty i anděla. Ty můžete potkat v areálu zoologické zahrady od 10.00 do
14.00 hod. Také každý, kdo přijde v masce Mikuláše, čerta nebo anděla získá slevu na vstupném. Návštěvu
zoo si můžete zpestřit ještě setkáním s kontaktními zvířaty a povídáním s jejich chovateli.
Harmonogram setkání se zvířaty a jejich chovateli:
11:00 – 12:00 projížďky na ponících
12:30 – 13:30 setkání s mini poníky (areál zoo)
10:30 – 11:00 lenochod dvouprstý (pavilon Jižní Ameriky)
11:00 –11:30 hroznýš královský (pavilon Jižní Ameriky)
11:30 – 12:00 mravenečník čtyřprstý (pavilon Jižní Ameriky)
12:30 – 13:00 lenochod dvouprstý (pavilon Jižní Ameriky)
13:30 – 14:00 užovka červená (pavilon Jižní Ameriky)

Vánoce v Zoo Olomouc
Vloženo: 25. 11. 2010

Již třetí mládě mravenečníka čtyřprstého v olomoucké zoo
Vloženo: 25. 11. 2010

V neděli 7. listopadu se v olomoucké zoo narodilo již třetí mládě mravenečníka čtyřprstého. Malou samičku
zatím matka pečlivě střeží v porodním boxu a opouští ji pouze na krmení. Chov mravenečníků není
jednoduchý, a proto jsme zatím jediná česká zoo, kde se chov a odchov mravenečníků čtyřprstých daří. V
současné době chová tedy olomoucká zoo pět mravenečníků čtyřprstých a celou tuto rodinu najdete v
pavilonu Jižní Ameriky společně s dalšími obyvateli jihoamerického kontinentu. Nejmladší mládě však bude
možné pozorovat až začátkem ledna, kdy začne s matkou opouštět úkryt a prozkoumávat své okolí.
Více fotografií naleznete zde

Křtiny lvíčat berberských
Vloženo: 23. 11. 2010

V pondělí 22. listopadu proběhly v pavilonu šelem slavnostní křtiny lvíčat berberských. Kmotrou lvíčat se
stala Markéta Konvičková, která pro ně vybrala jména Mark a Éta. Pětiměsíční lvíčata byla při křtu velmi
klidná a od své kmotry se nechala i pohladit. Poté byli malí čiperové vráceni zpět k rodičům, kteří se o
potomky vzorně starají. Mark a Éta se narodili 27. června a zřejmě jsou jediná mláďata lvů berberských,
která se v tomto roce podařilo ve světě odchovat.

Mláďata lam
Vloženo: 16. 11. 2010

Lamy alpaky chová olomoucká zoo od roku 1998. V současné době jich zde žije 19. Tři samičky a tři
samci se narodili v průběhu posledních čtyř měsíců, dá se tedy říci, že jsou to mláďata podzimní. Jsou
velmi zajímavě zbarvení a pěkně zapadají do rovněž všemi barvami hýřící podzimní zoo. Návštěvníci je
mohou vidět ve výběhu pod vyhlídkovou věží a dokonce si je i pohladit, nebo nakrmit granulemi, které jsou
k dostání v pokladně zoo.Otcem všech šesti mláďat je samec, který pochází z dovozu z Anglie a ve stádu.

Listopadový rekord
Vloženo: 16. 11. 2010

Krásné počasí uplynulého víkendu přilákalo na prohlídku zoologické zahrady velké množství milovníků
zvířat. V sobotu si ji přišlo prohlédnout 943 a v neděli dokonce 2 040 návštěvníků. Uplynulý víkend se tak

stal nejúspěšnějším co do návštěvnosti v listopadu v celé historii zoologické zahrady. Od začátku roku zoo
navštívilo 351 718 osob, v loňském roce to bylo ve stejnou dobu 357 953.
Zoo staví nový vchod, vstup je posunut asi o padesát metrů dále. V případě vyšší návštěvnosti, kterou nyní
zoo očekává hlavně v období vánočních prázdnin, budou otevřeny tak, jak tomu bylo i dříve, pokladny dvě.

Vyhlášení soutěže o "Nejoriginálnějšího dýňového strašáka"
Vloženo: 1. 11. 2010

Poslední říjnový týden dorazilo do zoologické zahrady mnoho dýňový strašáků a zvířátek, které pro nás
vyrobily děti mateřských a základních škol v rámci výtvarné soutěže. Chtěli bychom všem tvůrcům touto
cestou poděkovat za krásná a originální díla, z nichž bylo velmi těžké vybrat vítěze. Nakonec však v
kategorii mateřských škol byla vybrána MŠ Citov a v kategorii základních škol ZŠ OlomoucNemilany.
Vítězům blahopřejeme. Na závěr přikládáme několik fotografií prací, které stojí za zhlédnutí.

Urzon kanadský
Vloženo: 1. 11. 2010

Severoamerický hlodavec, připomínající svým vzhledem dikobraza. Ten však patří do jiné čeledi –
dikobrazovitých, kdežto urzon do urzonovitých. Na rozdíl od dikobraza má kratší a měkčí ostny, na ocase a
na částečně na zádech. Dobře šplhá po stromech. Délka ostnů 3 – 15 cm, síla 1 – 5 mm. Bílé s hnědým nebo
černým zakončením. Ostny slouží k obraně. Při setkání s nepřítelem se urzon otočí zády a začne couvat.

Pokud varování nezabere, zasáhne útočníka ocasem. Ostny má opatřené zpětnými háčky, které se snadno
uvolní a zůstanou vězet v ráně. Dožívá se až 17 let.
Rozšíření: převážně jehličnaté méně často smíšené a listnaté lesy od Aljašky po severní Mexiko.
Potrava: jaro: květy, pupeny, později výhonky, listy a plody. V zimě jehličí a kůra ze stromů.
Březost: 210 – 217 dnů, páří se na podzim. Rodí zpravidla jedno mládě, jeho hmotnost je kolem 600 g.
Matka kojí mládě 10 – 56 dnů. Ve věku dvou dnů už mládě může lézt po stromech.
Olomoucká zoo chová urzony s různými přestávkami od roku 2005. První mládě, které se v zoo narodilo 2.
5. 2009 je sameček a byl odchován uměle. Letošní mládě, samička, se narodila 14. 7. 2010. V současné době
zde žije pět urzonů kanadských.

Večerní lampiónové prohlídky v zoo plné strašidel
Vloženo: 30. 10. 2010

V sobotu 30. října si na své přišli všichni příznivci zvířátek, strašidel a zábavy, kteří zavítali do Zoologické
zahrady v Olomouci a zapojili se do lampiónového průvodu. Ten se konal v rámci akce „Večerní lampiónové
prohlídky v zoo plné strašidel“. Při průchodu temným lesem celý průvod vystrašilo několik potulujících se
strašidel a podivných stvoření, která se po chvíli opět vytratila do hlubokého lesa.

Křtiny mláděte urzona
Vloženo: 29. 10. 2010

V pátek 29.10. v olomoucké zoo proběhly křtiny mláděte urzona kanadského, které se narodilo 14. 7. 2010.
Kmotrem malé samičky se stal, tak jako u předchozího mláděte urzona, Marcel Marek zvaný Mersí,
frontman skupiny Děda mládek Illegal Band. Křtiny proběhly u společného výběhu medvědů a vlků, v
místě, kde budou mít urzoni svůj nový výběh.

Pomozte nám vyzdobit zoo
Vloženo: 27. 10. 2010

Máte rádi strašidla? Baví vás práce s přírodními materiály? Pak nám pomozte s podzimní dekorací areálu
Zoologické zahrady Olomouc a vytvořte originální dýňová strašidýlka. Výrobky budou použity k vyzdobení
celého areálu zoo na akci „Večerní lampiónové prohlídky v zoo plné strašidel“ a následně využity jako
hračky a dobroty pro zvířátka. Navíc každý, kdo přinese svůj výrobek, zaplatí za vstupné jen 50 Kč. Akce
bude probíhat pouze 28. a 29. října 2010.

Korekce žirafích paznehtů
Vloženo: 11. 10. 2010

Lékařský zákrok musela ve čtvrtek 7. října v ranních hodinách podstoupit jedna z dvanácti žirafích samic
chovaných v Zoo Olomouc. Žirafa má problémy s přerůstáním paznehtů, které by mohly zapříčinit potíže
kloubů a následně i problematickou chůzi.
Ošetření probíhalo v narkotickém spánku za asistence několika silných mužů. Ošetřovatelé žirafu zachytili
při upadání do spánku a po celou dobu podpírali zvířeti hlavu, aby neklesla na zem a nedošlo k porušení
mozku. Zákrok proběhl bez komplikací a samice byla během dopoledne opět připojena ke svému stádu.

Máme nové zebří holky

Vloženo: 11. 10. 2010

Minulý týden byly do olomoucké zoo přivezeny dvě samičky zebry Chapmanovy. Pochází ze Zoo Dvůr
Králové, která zvířata poskytla výměnou za samičku stejného druhu narozenou v olomoucké zoo minulý rok.
Tím naše stádo získalo další chovné samice, které obohatí chov těchto nádherných afrických kopytníků v
dalších letech.

Večerní lampiónové prohlídky v zoo plné strašidel
Vloženo: 10. 10. 2010

Rozloučení s létem v ZOO
Vloženo: 9. 10. 2010

Sobotního Rozloučení s létem v ZOO, které se uskutečnilo pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
Martina Tesaříka, se zúčastnila téměř dvou stovka klientů ústavů sociální péče, stacionářů a domovů pro

osoby se zdravotním postižením z celého olomouckého kraje. Akce se uskutečnila podruhé a stejně jako
vloni zaznamenala obrovský úspěch. Velké poděkování patří vedení zoologické zahrady, které připravilo
vlídné zázemí a bezplatnou prohlídku areálu. Dopolední program zahájila náměstkyně Yvona Kubjátová,
která slíbila, že se podobné setkání bude konat i příští rok.

V průběhu programu vystoupila například taneční skupina Domino z olomouckého Klíče, tanečnice s
třásněmi z Centra Dominika Kokory, obrovský aplaus sklidila formace Alexandrovi ze Sociálních služeb z
Prostějova a řada dalších. Zahrála také skupina Zámecká kapela z Domova Na Zámku v Nezamyslicích,
která se jako jediná z kraje probojovala v silné celostátní konkurenci a vystoupí na finálovém koncertu
prvního ročníku pěveckého festivalu Nad oblaky aneb každý může být hvězdou, který se uskuteční 22. října
v Olomouci. Závěrečná hodina patřila oblíbené show karaoke, kdy si všichni zazpívali největší hitovky naší
populární scény.

Podzimní safari stezka
Vloženo: 4. 10. 2010

Dům dětí a mládeže Olomouc ve spolupráci se zoologickou zahradou připravili na sobotní dopoledne
zábavný program pro rodiče s dětmi, již tradiční přírodovědnou stezku. „Podzimní safari stezkou“, která
povede celým areálem zoo, mohou děti procházet v sobotu 9. 10. od 10:00 do 13.00. Soutěžící budou během
procházky řešit zábavné úkoly motivované podzimní přírodou a světem zvířat. Hned za pokladnami budou
na prvním stanovišti připraveni organizátoři s úvodními instrukcemi a soutěžními kartičkami. Všichni
účastníci budou v cíli odměněni. Za špatného počasí bude akce zrušena.

Lví narozeniny
Vloženo: 27. 9. 2010

V pátek 24. září jsme s našimi lvy slavili. Pátých narozenin dovršili lev berberský Šimon a jeho dvě sestry
Gina a Buzeta. Oslavencům nachystali ošetřovatelé masovou hostinu a nechyběl ani dort připravený z
kuřecích stehýnek. Šimon se o dobroty podělil s celou svojí rodinkou, lvicí Lily a dvěma malými potomky.
Lvíčata jsou nyní tři měsíce stará a čím dál aktivnější. Objevují stále nové věci, každým dnem jsou
šikovnější a hbitější. Hra s rodiči a vzájemné škádlení je na denním pořádku.

18. Setkání sponzorů
Vloženo: 24. 9. 2010

V sobotu 18. září pořádala olomoucká zoologická zahrada již 18. Setkání sponzorů a přátel zoo. Pro
příznivce zoo, kteří svůj zájem projevují i finančním darem na své oblíbené zvíře, byl připraven dopolední
program. Po uvítání ředitelem zoo v hospodářském zázemí ,následovala jízda vláčkem do areálu zoo.
Sponzoři a přátelé zoo shlédli nejenom komentované krmení zvířat, ale i ukázky zvířat, připravené
speciálně pro ně. Děti se mohly projet na ponících a také využít služeb dětského lanového centra Lanáček.

Další přírůstek ve skupině malp plačtivých
Vloženo: 24. 9. 2010

V letošním roce přišla na svět již tři mláďata ve skupině malp plačtivých. Poslední se narodilo ve čtvrtek 16.
9. v ranních hodinách. Samice Karla, jenž mládě porodila, je zkušenou matkou, která už odchovala dva své
potomky. Otcem je chovný samec Simon. V prvních měsících se mládě pevně drží své matky za krkem.
Nejmladšího člena skupiny je možné pozorovat v Jihoamerickém pavilonu.
Olomoucká zoo chová tyto velmi inteligentní primáty od roku 2004. Skupina byla získána od soukromého
chovatele z Guayany. V České republice žijí malpy plačtivé zatím jen v olomoucké zoo a ani v evropských
zoo nejsou častými chovanci.

Malý zebří sameček
Vloženo: 24. 9. 2010

Čtyřčlenné stádečko zeber Chapmanových se v pondělí 6. 9. rozrostlo o další mládě. Chovný samec Taylor,
pocházející z Anglie, a samice Dáša se stali opět rodiči. V minulém roce odchovali samičku, která brzy
odcestuje do nového domova do Zoo Dvůr Králové a letos se narodil zebří sameček. Od svých chovatelů
dostal africké jméno Dalmar, což v překladu znamená všestranný. Zebry je možné pozorovat z terasy
pavilonu žiraf a s nástupem chladného období jsou stěhovány do prostor zimovišť, kde tráví celou zimu.

Zvířata v pohádkách
Vloženo: 20. 9. 2010

Na sobotu 25. září připravila Zoologická zahrada Olomouc ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody
zábavnou stezku s názvem „Zvířata v pohádkách“. Přírodovědná stezka motivovaná zvířaty žijícími v Zoo
Olomouc a pohádkami povede areálem zoo a na několika stanovištích budou pro děti i rodiče připraveny
zajímavé úkoly. V cíli budou čekat drobné odměny pro každého. Stezkou můžete putovat od 10.00 do 16.00
hodin.

Víkend plný rekordů
Vloženo: 30. 8. 2010

Kromě oblíbeného komentovaného krmení a setkání se zvířaty měli návštěvníci možnost se zapojit do
rekordních pokusů, které probíhaly oba víkendové dny. Na všechno dohlížel komisař z agentury Dobrý den z
Pelhřimova a podařilo se vytvořit pět nových českých rekordů.
– Nejvíce osob v automobilu Peugeot Boxer – byl překonán starý rekord a do auta se vměstnalo 67
návštěvníků, partnerem rekordu byla společnost Artcomgroup Peugeot, který poskytl automobil a multikino
CineStar
– Nejdelší stonožka z PET lahví – byl vytvořen nový český rekord, stonožka měla 46,7 m na délku, 208 párů
nohou a byla vytvořena celkem z 215 PET lahví, partnerem rekordu byla společnost Ekokom
– Nejdelší couvající mašinka z lidí – byl překonán rekord a 448 návštěvníků couvalo 10 metrů za doprovodu
kapely Maxim Turbulenc a jejich Mašinky, partner akce Rodinné pasy
– Nejvíce pomalovaných obličejů zvířecími motivy – překonán starý rekord, pomalováno bylo 623
návštěvníků motivy různých zvířátek během 4 hodin, partner akce a tvůrci maleb malovaninaoblicej.cz pod
vedením pana Klokočky
– Nejvíce zvířátek z nafukovacích balónků – nový rekord, vytvořeno 171 zvířátek z nafukovacích balónků
během 1 hodiny
Nedělní program byl doplněn soutěžemi pro děti ve spolupráci s Rodinnými pasy a společností Ekokom. Na
akci také účinkovala kapela Maxim Turbulenc, která kromě samotného vystoupení a pomoci při rekordu také
pokřtila mládě lenochoda dvouprstého, který ke svému jménu Bohouš dostal ještě druhé Roko.

Křtiny mláděte žirafy
Vloženo: 30. 8. 2010

V sobotu 28. 9. v 11.00 proběhly v Zoo Olomouc křtiny tříměsíčního mláděte žirafy Rothschildovy. Kmotrou
se stala ředitelka olomouckého multikina CineStar paní Černíková. Žirafka dostala již dříve od svých
ošetřovatelů jméno Shani, které bylo dnes doplněno a mládě se nyní jmenuje Shani Star. Druhé jméno bylo
vybráno z tipů od návštěvníků multikina. Žirafka obdržela od své kmotry dobrotu v podobě listové kytice, na
které si pochutnávala.

Loučení s prázdninami o víkendu plném rekordů
Vloženo: 24. 8. 2010

PROGRAM:
Sobota 28. 8. 2010
rekordní pokusy:
Nejvíc lidí v automobilu Peugeot Boxer

– pokus o vměstnání co největšího počtu osob starších 15 let do nákladového prostoru vozu, při pokusu
budou dveře nákladového prostoru po dobu 10 vteřin uzavřeny
– datum: 28. 8. 2010
– zahájení pokusu: 10.00
– předpokládané ukončení: 11.00
Nejdelší stonožka z PET lahví
– při pokusu bude vytvořena z PET lahví stonožka vedená areálem zoo
– rekord bude vytvářen ve spolupráci se společností Ekokom
– datum: 28. 8. 2010
– zahájení pokusu: 11.00
– předpokládané ukončení: 13.00
komentované krmení:
10.00 medvěd malajský
10.30 nosál červený
11.30 velbloud dvouhrbý
12.00 žirafa Rothschildova
13.00 gepard štíhlý
setkání se zvířaty a jejich chovateli:
11.00 křtiny mláděte žirafy Rothschildovy (pavilon žiraf)
11.00 lenochod dvouprstý (altánek u Jihoamerického pavilonu)
13.30 mravenečník čtyřprstý (Jihoamerický pavilon)
13.45 hroznýš královský (Jihoamerický pavilon)
14.00 zakrslí poníci (dětské hřiště)
11.00 – 11.30 projížďky na ponících (dětské hřiště)
12.30 – 13.00 projížďky na ponících (dětské hřiště)
soutěže s odměnami pro děti v areálu zoo
Neděle 29. 8. 2010
rekordní pokusy:
Nejvíc pomalovaných obličejů zvířecími motivy na jednom místě
– po dobu čtyř hodin budou zkušení malíři malovat návštěvníkům zoo zvířecí motivy na obličej
– rekord bude vytvářen ve spolupráci s Rodinnými pasy
– datum: 29. 8.2010
– zahájení pokusu: 11.00
– předpokládané ukončení: 15.00
Nejdelší couvající mašinka z lidí
– při pokus budou stát lidé za sebou a držet se rukama, zacouvají bez rozpojení do vzdálenosti 10 metrů
– pokus proběhne ve spolupráci se skupinou Maxim Turbulenc, která vystoupí od 14.00 na dětském hřišti a
pokřtí lenochoda dvouprstého
– datum: 29. 8. 2010
– zahájení pokusu: 15.00
– předpokládané ukončení: 15.15
Nejvíc zvířátek vytvořených z nafukovacích balónků na jednom místě
– pokus o vytvoření největšího počtu zvířátek z nafukovacích balónků
– datum: 29. 8. 2010
– zahájení pokusu: 11.00
– předpokládané ukončení: 15.00
komentované krmení:
10.00 medvěd malajský
10.30 nosál červený

11.30 velbloud dvouhrbý
12.00 žirafa Rothschildova
13.00 gepard štíhlý
setkání se zvířaty a jejich chovateli:
11.00 lenochod dvouprstý (altánek u Jihoamerického pavilonu)
13.30 mravenečník čtyřprstý (Jihoamerický pavilon)
13.45 hroznýš královský (Jihoamerický pavilon)
14.00 zakrslí poníci (dětské hřiště)
11.00 – 11.30 projížďky na ponících (dětské hřiště)
12.30 – 13.00 projížďky na ponících (dětské hřiště)
soutěže s odměnami pro děti v areálu zoo
Změna programu vyhrazena.

Průchozí výběh klokanů
Vloženo: 19. 8. 2010

Tak trochu jako v australské buši se mohou ode dneška cítit návštěvníci olomoucké zoologické zahrady. V
dopoledních hodinách zde byl zahájen zkušební provoz průchozího výběhu pro klokany. Výběhem vede
vyznačená cesta, kterou návštěvníci nesmí opustit, zatímco velcí klokani rudí a o poznání menší klokani
parma se mohou pohybovat všude, kde se jim zlíbí. Informační tabulka také upozorňuje procházející
návštěvníky na to, že ve výběhu ústí chodby z obydlí, která si zde budují psouni prérioví. Dvě dokonce
přímo na cestě. Podle prvních pozorování panuje ve výběhu klid. Lidé se zde chovají disciplinovaně a
chodník neopouštějí. Klokani pokračují ve svých denních rituálech. Kolem poledne odpočívají, v
podvečer jsou aktivní. Zdá se, že přítomnost lidí jim nedělá problémy.
Výběh pro klokany není první, kterým mohou návštěvníci olomoucké zoo procházet. V roce 2002 byl
otevřen výběh opic makaků červenolících. Za osm let provozu se přímo uprostřed tlupy dnes již více jak
třiceti makaků prošly tisíce návštěvníků. Již jedenáct let létají nad hlavami návštěvníků, kteří se odváží
vstoupit do pavilonu netopýrů vzácní kaloni zlatí a s nimi je občas vystraší tichým letem těsně nad hlavou
australský lelkoun soví.

Lev berberský

Vloženo: 6. 8. 2010

Lev berberský, je poddruhem lva, který je v přírodě již vyhuben a žije pouze v zajetí.
Od ostatních poddruhů lva se liší v několika znacích, nejnápadnějším z nich je mohutný vzrůst a bohatá
tmavě zbarvená hříva samců, která probíhá mezi předními končetinami a zasahuje až na břicho.
Lvi berberští žili v přírodě v rozsáhlé nehostinné oblasti pohoří Atlas v severní Africe, pokrývající území
Maroka, Tunisu a severního Alžírska. Na začátku minulého století byli vyhubeni a zachovala se jen malá
několik desítek jedinců čítající populace, žijící ve lvinci marockých králů. Odtud se tito lvi dostali do
instituce, která byla základem zoologické zahrady v Rabatu. Za skutečně berberské je možné považovat jen
ty lvy, v jejichž původ je prokazatelný a sahá až do marockého lvince. Chovu schopné páry, které nebudou
navzájem příliš propleteni příbuzenskými vazbami, se sestavují jen velmi obtížně.Z
Zoologická zahrada Olomouc chová lvy berberské od roku 1979. První pár se přicestoval ze zoo ve Dvoře
Králové nad Labem 27. 9. 1979. Byla to samice se dvěma mláďaty. Samec však brzy uhynul a obě lvice se
vrátily do Dvora Králové. Zakladatelkou chovu se tak stala až lvice Zana, narozená v Dortmundu, k nám
však přišla již ze Dvora Králové nad Labem. Jejím partnerem se stal v roce 1995 Vilém, zvaný též Vilík,
narozený v roce 1993 v brněnské zoo.První mládě se podařilo odchovat až v roce 1997 a byl jím lev
Matýsek. Vzhledem k jeho vrozeným vadám předních končetin, byl odchován uměle.
Poslední úspěšný odchov se v olomoucké zoo podařil 22. října roku 2005, tehdy přišla na svět trojčata,
jedním z nich byl i Šimon, otec současných mláďat.
27. 6. 2010 se narodila páru Lilly a Šimon první mláďata. Lvice je porodila přímo ve výběhu. Pro oba
rodiče jsou to jejich první mláďata. Otec Šimon se narodil v naší zoo v roce 2005, matka Lilly se narodila v
belfastské zoo v roce 2007 a zajímavostí jistě je, že sama byla odchována uměle v rodině chovatelky.
Mláďata jsou samec a samička a jsou zároveň 14. a 15. mládětem, která se v olomoucké zoo podařilo
odchovat.
V současné době, tedy k 5. 8. 2010 chová Zoo Olomouc sedm lvů berberských a to: chovný pár Lilly a
Šimon se dvěma mláďaty a dvě Šimonovy sestry a lva Borise, původem z belfastské zoo. Podle dostupných
informaci se zdá, že v letošním roce je olomoucká zoo zatím jediná, které se podařilo odchovat mláďata
berberských lvů.

Odchovy ptáků
Vloženo: 4. 8. 2010

Olomoucké zoo se letos mimořádně daří. Na svět zde přišla celá řada mláďat. Když se řekne mládě, většina
lidí si představí něco malého, milého a chlupatého. Tentokrát bychom Vám však rádi představili mláďata z
ptačí říše.
Téměř čtyřicetihlavé hejno plameňáků růžových se letos rozrostlo o deset mláďat. Návštěvníci mohou na
vlastní oči pozorovat, jak rodiče pečují o své potomky. Ti jsou zatím v šedavém prachovém peří, a postupně
se mění z „ošklivého káčátka“ na ladného růžového plameňáka. Než dorostou do šatu svých rodičů, potrvá
to ještě nejméně dva roky.
Jeřábi mandžuští se letos v olomoucké zoo rozmnožili úplně poprvé. Mají dvě mláďata, jejich pohlaví zatím
známé není.
Druhého odchovu se dočkal pár zoborožců šedolících. Po dvou samcích, které se podařilo odchovat v
loňském roce, se letos vylíhli samec a samička. Tito zoborožci se vyznačují výrazným samčím rohem na
zobáku. Zoo je chová od roku 2003.
Také sovicím sněžním se v letošní sezoně velmi dařilo a odchovaly pět mláďat a takto vysoký počet potomků
mají vůbec poprvé. V loňském roce se jim podařilo odchovat jen jedno mládě.
Orly stepní olomoucká zoo chová od sedmdesátých let. Prvního mláděte se dočkala až letos. Jakékoli
přiblížení se k voliéře je sledováno s velkou nevolí a oba rodiče svého potomka zuřivě chrání.

Hrošík liberijský
Vloženo: 2. 8. 2010

Rozšíření: rovníková Afrika, Sierra Leone až Nigerie. Hrošík je pralesní zvíře, není způsobem života vázán
na vodu tolik jako jeho příbuzný hroch obojživelný. Žije samotářsky, nanejvýš v párech nebo tříčlenné
rodině. V nebezpečí neprchá do vody, ale snaží se zachránit útěkem. Je aktivní spíše v noci, přes den pospává
pod vývraty stromů. Mládě po narození neumí plavat, to se teprve učí. Samci si své teritorium značí
rozmetáním trusu ocasem. Březost 192 – 210 dnů. Mládě váží po narození 5 – 7 kg. Dospělý jedinec 160 –
270 kg. V zajetí se dožívá 30 – 40 let.
Je považován za ohrožený druh, o početních stavech tohoto pralesního zvířete nemá však nikdo ani
přibližnou představu. Zatím se zdá, že počty hrošíků dramaticky klesají. V zajetí se rozmnožují poměrně
dobře. Mládě žije s matkou do věku tří let.
Matka Blanka, narozená 5. 4. 1986 v Zoo Ústí nad Labem, Otec Quido narozený 21. 11. 1986 v ZOO
Poznaň. Hrošíky liberijské chová ZOO Olomouc od roku 1987.
Sedmé mládě Blanky přišlo na svět 20. července 2010. Je to samička a dostala od své chovatelky jméno
Agáta. Při narození měla hmotnost 6,70 kg. Má se čile k světu, po týdnu se její hmotnost zvýšila na 7,2 kg.
Přírůstek není příliš vysoký, ale chovatelky mají již zkušenost z předchozích odchovů, že v prvním týdnu
života se hmotnost mláďat hrošíků příliš nezvyšuje. Další zajímavostí je, že Blanka je v současné době
nejstarším zvířetem, které olomoucká zoo chová.

Ohrožená zvířata aneb zachraňte nás!
Vloženo: 23. 7. 2010

Na sobotu 31. 7. 2010 připravil Český svaz ochránců přírody ve spolupráci se Zoo Olomouc zábavnou
přírodovědnou stezku pro rodiče s dětmi s názvem „Ohrožená zvířata aneb zachraňte nás!“. Témata úkolů se
zaměřují na ohrožené, invazní a vyhynulé druhy živočichů. Stezka povede areálem zoologické zahrady a
soutěžit lze od 9.00 do 15.00. Na úspěšné soutěžící budou čekat zajímavé odměny.

Otevření nového výběhu pro vlky a medvědy
Vloženo: 28. 6. 2010

Slavnostní otevření výběhu pro medvědy baribaly a vlky arktické proběhlo 25. června.

Pásku přestřihl ředitel Zoo Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň a Primátor statutárního města Olomouce
Martin Novotný.

Při slavnostním otevírání výběhu vystoupili také indiáni.

V neděli zahrála návštěvníkům skupina Děda Mládek Illegal Band.

Členové skupiny Děda Mládek Illegal Band při této příležitosti pokřtili mládě urzona kanadského.

ČERVENCOVÉ SVÁTKY V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 28. 6. 2010

Slavnostní otevírání výběhu pro medvědy a vlky
Vloženo: 23. 6. 2010

O víkendu 26. 6. – 27. 6. 2010 proběhne v Zoo Olomouc slavnostní otevření nového výběhu pro medvědy
baribaly a vlky arktické. Společný výběh šelem nemá v současné době v naší republice obdobu. Prostředí
nového výběhu svým vzhledem připomíná původní domovinu těchto krásných šelem.
Pro návštěvníky je na oba víkendové dny připraven bohatý program.
Program:
Sobota 26. 6. 2010
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 návštěva zázemí chovu medvědů
11:00, 15:00 pozorování mláďat vlků arktických
13:00 komentované krmení medvědů baribalů
17:00 komentované krmení vlků arktických
Neděle 27. 6. 2010
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 návštěva zázemí chovu medvědů
11:00, 15:00 pozorování mláďat vlků arktických
13:00 komentované krmení medvědů baribalů
17:00 komentované krmení vlků arktických
13:20 – 13:40 koncert skupiny Děda Mládek Illegal Band
14:20 – 14:40 koncert skupiny Děda Mládek Illegal Band
15:20 – 15:40 koncert skupiny Děda Mládek Illegal Band
16:20 – 16:40 koncert skupiny Děda Mládek Illegal Band

Výtvarná soutěž
Vloženo: 23. 6. 2010

Vyhodnocení výtvarné soutěže pořádané ke kampani na záchranu evropských šelem.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účastníkům, kteří se zapojili do výtvarné soutěže, věnované
evropským šelmám. Do Zoo Olomouc dorazilo mnoho krásných výrobků od dětí všech věkových kategorií.
Hodnocení bylo velmi těžké, ale nakonec byl v každé kategorii vybrán vítěz nebo vítězný třídní kolektiv.
Kategorie mateřské školy:
MŠ Komenského Šternberk
Kategorie ZŠ 1. stupeň:
ZŠ Dřevohostice
Kategorie ZŠ 2. stupeň:
Kristýna Rosecká, Gymnázium Sv. Čecha Kojetín

Přineste starý mobil do zoo a podpořte projekt na záchranu africké
přírody
Vloženo: 23. 6. 2010

Zoo Olomouc se společně s dalšími 12 zoologickými zahradami v České republice připojila k projektu
záchrany africké přírody ve spolupráci s neziskovou společností REMA Systém. Návštěvníci mohou od 1.
června odkládat své staré mobilní telefony do speciálních sběrných boxů, které budou umístěny u pokladen
zoo. Za každý odevzdaný mobilní telefon zaplatí společnost REMA Systém, zabývající se sběrem a likvidací
starých elektrospotřebičů, částku 10 Kč a podpoří tak ochranu zvířat ve volné přírodě. Všechny vybrané
peníze budou použity k vybavení strážců kamerunské rezervace Dja.
Získané peníze pomohou k nákupu lepšího vybavení pro strážce rezervace, kteří každodenně chrání vzácné a
ohrožené druhy zvířat před pytláky.
K výrobě mobilních telefonů se používají vzácné kovy, které se těží ve střední Africe a přispívají k
poškozování tamního životního prostředí.

Den dětí v Zoo Olomouc
Vloženo: 31. 5. 2010

Soutěž o odchov roku
Vloženo: 20. 5. 2010

Občanské sdružení Česká zoo, jehož cílem je shromažďování finančních prostředků a jejich využívání k
podpoře českých zoologických zahrad, rozvoj a popularizace, jejich činností i výsledků a zviditelňování zoo
vůbec, předalo včera na slavnostním vyhlášení v kulturním domě ve Štramberku prestižní ceny Bílý slon za
rok 2009. Zoologickým zahradám se tyto ceny předávají každoročně již od roku 1994.
Ceny byly rozdány za expozici roku a za odchov roku – v kategoriích savci, ptáci a ostatní zvířata byly vždy
oceněny první tři nejvýznamnější odchovy. Olomoucká zoo, obdržela ocenění za odchov roku již mnohokrát
i v předchozích letech, poprvé jsme získali první místo v roce 1996 za odchov jeřába královského. Také v
soutěži o expozici roku jsme uspěli s volným výběhem makaků červenolících (2003) a obřím akváriem pro
žraloky (2004). Ocenění nazvané „Bílý slon“ se poprvé začalo udělovat na slavnostním vyhlášení výsledků
soutěže v roce 2005 v Praze na Trojském zámku. V roce 2006 jsme získali prvního slona za vítězství v
kategorii savců za odchov pásovce štětinatého. O dva roky později to byla dokonce dvě první místa, za první
úspěšný odchov mravenečníka čtyřprstého a ptáka z čeledi šplhavců arasari zlatolícího. Včera převzala cenu
chovatelka Naďa Veselá. První místo putuje do Olomouce za odchov dvou zoborožců šedolících.

Zakrslí oslíci Baina a Bruk
Vloženo: 17. 5. 2010

Pár těchto malých oslů chová naše zoo od dubna roku 2010. Pocházejí z Bulharska, jejich původní jména
zněla Jivka a Ivan, ale chovatelky si je překřtily na Bainu a Bruka.
Toto plemeno osla můžeme vidět ještě v plzeňské zoo, kde chovají jednoho a v Zoo Bojnice na Slovensku,
kde mají čtyři jedince.
Osli pohlavně dospívají v osmi měsících a březí může být oslice již ve 14 měsících. To je však příliš brzy,
ideální je připustit ji až ve dvou letech. Březost trvá podle údajů v literatuře 11 – 12,5 měsíce. Oslice rodí
jedno mládě.
Osel domácí je potomek afrických divokých oslů, a to osla núbijského a somálského. Domestikace proběhla
pravděpodobně již 5000 let před naším letopočtem. Osel se používal jako tažní zvíře, k jízdě, k nošení
nákladů pracoval na mlatech a u studní Dnes je chován na venkově ve Středomoří, na Balkáně, v Jižní Asii a
v Jižní Americe. Zakrslé plemeno oslů je chováno jako domácí mazlíček.
Domovem divokých oslů jsou kamenité pouště a polopouště. Domácí plemena oslů si zachovala mnohé
vlastnosti a také vzhled svých divokých předků. Lépe se jim daří v oblastech, které připomínají jejich
původní domov. Právě díky tomu, že se příliš nezměnili, jsou dodnes v chudých zemích nenahraditelní pro
svoji skromnost, stačí jim suchá tvrdá tráva a skrovná pouštní vegetace, spásají dokonce i bodláčí a různé
trnité rostliny. Dokonce vody spotřebují daleko méně než kůň. Podle velkosti se osli dělí na plemena zakrslá,
která měří v kohoutku do 100 cm, střední 100 – 120 cm, velká 120 – 140 cm a obří 140 – 160 cm.

Jarní safari stezka
Vloženo: 10. 5. 2010

Na neděli 16. 5. jsme ve spolupráci s DDM Olomouc připravili tradiční safari stezku pro rodiče s dětmi.
Akce s názvem „Děti přírody“ je motivovaná životem mláďat v přírodě. Bude probíhat od 9:30 do 13:00 v
areálu Zoologické zahrady Olomouc. Na malé účastníky budou v cíli čekat zajímavé odměny.

Do zoo za starý spotřebič zdarma
Vloženo: 28. 4. 2010

V sobotu 8. 5. pořádá Zoologická zahrada ve spolupráci se společností Elektrowin již po třetí akci s názvem
„Do zoo za starý spotřebič zdarma“. Vysloužilé elektrické spotřebiče zde můžete vyměnit za volný vstup do
zoo pro děti nebo snížené vstupné pro dospělé. Navíc se děti i dospělí u stánku společnosti ELEKTROWIN
mohou dozvědět, jak zacházet s nefunkčními elektrospotřebiči, aby neplnily černé skládky a neohrožovaly
přírodu. Za hezkého počasí budou připraveny zábavné hry.

Májové svátky v Zoo Olomouc
Vloženo: 20. 4. 2010

Stěhování hrošíka
Vloženo: 20. 4. 2010

Samice hrošíka liberijského Blanka po letech osaměla ve svém výběhu. Stala se z ní, lidskými měřítky vzato,
slaměná vdova. Její partner Qido, se kterým během let přivedla na svět šest mláďat a nyní žijí v zoo po celé
Evropě, na doporučení koordinátora chovu v rámci Evropských záchranných programů (EEP) odcestoval do
plzeňské zoo. Čeká tam na něj nová partnerka, která pochází ze španělské zoo Cabarceno. Jakmile bude
jasné, že Qido splnil své povinnosti týkající se pokračování chovu hrošíků liberijských, vrátí zpět do
Olomouce k Blance.

Lvíček zlatý
Vloženo: 15. 4. 2010

V Zoo Olomouc chováme lvíčky od roku 1997, prvních pět let nám koordinátor chovu povolil chovat jen
jedince, které jsme nemohli rozmnožovat. Dvě mláďata se narodila 6. 3. 2010, jejich pohlaví zatím neznáme.
Matkou je samička „Zora“: dovezena v červenci 2009 ze Zoo Peaugres ve Francii, otcem je „Zuri“: narozený
v roce 2000 v Zoo Curych  v naší zoo žije od roku 2004. Rozmnožování lvíčků v zajetí není snadné. Jsme
třetí zoo v ČR po Dvůru Králové a Jihlavě, která tento druh úspěšně rozmnožila. Naši rodiče se o mláďata

starají trochu nestandardně – často je odkládají, což u drápkatých opic není běžné. Prozatím ale probíhá
odchov bez problémů a mláďatům se daří dobře. Majitelem všech těchto jedinců chovaných v zoologických
zahradách po celém světě je brazilská vláda, která rozhoduje o rozmnožování a přesouvání jedinců mezi
zoologickými zahradami. Soukromí chovatelé tento druh chovat nemohou.

Čája obojková
Vloženo: 15. 4. 2010

Tento druh v olomoucké zoo chováme od roku 1999. Letošnímu prvnímu odchovanému mláděti předcházelo
několik neúspěšných pokusů. Mládě se vylíhlo 1. ledna. 2010 a vyseděli je sami rodiče. V tuto dobu mělo
mládě hmotnost 70g, v současné době má již více než 2kg. Matka se vylíhla v roce 1998, otec pochází z
Dánska z Zoo Odense, na svět se vyklubal v roce 2003. Vzhledem k tomu, že tato zvířata se většinou živí
různými rostlinami, (pasou se), jež tvoří v přírodě téměř celou krmnou dávku, bylo největším problémem
rodiče i mládě v zimním období nakrmit.

Den Země v zoo
Vloženo: 13. 4. 2010

Na sobotu 17. 4. jsme ve spolupráci s DDM Olomouc připravili každoroční program k oslavám Dne Země.
Soutěž pro děti s názvem „Medvídek Brumla objevuje svět“ je tematicky směřována k pokračující kampani

Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která se i v roce 2010 zaměřuje na ochranu
evropských šelem. S medvídkem Brumlou budou moci děti putovat od 10:00 do 16:00 hodin.
Pro soutěžící je připraveno ve směru prohlídky několik stanovišť s jednoduchými zábavnými úkoly.
V cíli budou čekat zajímavé odměny v podobě upomínkových předmětů, sladkostí a dalších zajímavostí.

Nabídka komentovaného krmení v roce 2010
Vloženo: 12. 4. 2010

O prázdninách probíhá komentované krmení každý den.

Jak jsme prožili Velikonoce
Vloženo: 7. 4. 2010

Zoologická zahrada Olomouc připravila pro své příznivce již tradiční velikonoční program. I přes nepříznivé
počasí dorazil do zoologické zahrady značný počet návštěvníků, kteří si mohli procházku po zoo zpestřit
některým z připravených programů.
Velikonoční prázdniny (1. – 2. 4.) byly věnovány především dětem, které se mohly zapojit do zábavné
soutěže „Hledání velikonočního zajíčka“ s odměnou na závěr.
O svátečním víkendu a na Velikonoční pondělí byl pro návštěvníky připraven velikonoční jarmark a dílny s
ukázkou tradičních řemesel. Zájemci si mohli vyzkoušet pletení pomlázky nebo zdobení kraslic.
Od soboty 3. 4. byla spuštěna akce komentované krmení zvířat, která se každým rokem těší velké oblibě
návštěvníků. Od dubna do června bude probíhat pouze o víkendech a svátcích, v červenci a srpnu pak denně.
Nedílnou součástí velikonočního programu byla setkání s kontaktními zvířaty chovanými v Zoo Olomouc.

Velikonoce v zoo
Vloženo: 24. 3. 2010

Křtiny mláděte levharta mandžuského
Vloženo: 11. 3. 2010

Levhart mandžuský je nejvzácnějším z elkem dvaceti dvou poddruhů levharta. Zoo Olomouc chová tyto
vzácné kočkovité šelmy od roku 2001.
13. ledna 2010 byl chov levhartů mandžuských v olomoucké zoo obohacen o další cenný přírůstek. Osmiletá
samice Isabela přivedla na svět své druhé mládě. Otcem je samec Edward, který pochází z pražské zoo.
Ve čtvrtek 11. března se v pavilonu šelem konaly křtiny malého samečka. Kmotrem se stal pan Michal Svák,
majitel autosalonu Peugeot. Malý čipera dostal jméno Rayo. V Zoo Olomouc bude po boku své matky
vyrůstat nejméně rok. O jeho dalším umístění pak rozhodne koordinátor pro chov levhartů mandžuských.

Mládě levharta mandžuského
Vloženo: 11. 3. 2010

Levhart mandžuský je nejvzácnějším ze všech poddruhů levharta skvrnitého a bohužel ho můžeme zařadit
mezi nejohroženější živočichy naší planety. V přírodě žije již jen asi třicet kusů. 13. ledna 2010 přivedla na

svět osmiletá samice Izy mládě, samečka. Otcem je, tak jako u jejího prvního potomka, samec Edward
narozený v roce 2001 v pražské zoo. Jejím prvním mládětem byl rovněž sameček, který již žije na
doporučení koordinátorky chovu v Minnesotské zoo v USA. ZOO Olomouc chová levharty mandžuské od
roku 2001 a za tuto dobu se již podařilo odchovat deset mláďat. Jeho kmotrem se stane opět pan Michal
Svák.

Baby boom v zimovišti afrických zvířat pokračuje
Vloženo: 3. 3. 2010

V noci na pátek 26. února přišlo v olomoucké zoo na svět již druhé mládě žirafy Rothschildovy v letošním
roce. Po samičce Kaile, která se 17. ledna narodila žirafě Kimberley se matkou stala i desetiletá Zaira. 48.
mládě žirafy, které se v olomoucké zoo narodilo, je také samička. Od chovatelů dostala krásné africké jméno
Zainabu, což údajně znamená krásná. Všichni, kdo nové mládě zatím měli možnost vidět, se shodují, že toto
jméno jí opravdu patří. Zaira se o svého druhého potomka dobře stará. Chovatele měli z této žirafy poněkud
obavu. O své první mládě, Susi, se totiž před dvěma lety se starat odmítla, a tak muselo být odchováno
uměle.
Kaila, jejíž jméno v českém překladu znamená Čistá, po měsíci života již začala se svou matkou chodit na
krátké vycházky do venkovního výběhu. Zainabu zatím tráví své dny v blízkosti své matky a na první
vycházku si ještě chvíli počká. K porodu se v nejbližších dnech chystá také seniorka olomouckého stáda,
dvaadvacetiletá Veronika. Matkou se má stát již po desáté. Veronika je slavná nejenom tím, že je třetí
nejstarší žirafou v České republice, ale také proto, že v roce 1999 porodila dokonce dvojčata, což je ve světě
žiraf naprostá rarita.

Výsledky prázdninového kvízu "Poznej naši zoo"
Vloženo: 25. 2. 2010

O jarních prázdninách, od 15. do 20. února, probíhala v Zoologické zahradě Olomouc zábavná soutěž pro
děti. Soutěžním kvízem, s názvem „ Poznej naši zoo“, si tak mohli zpestřit návštěvu zoo nejen malí
návštěvníci, ale i jejich rodiče či prarodiče. Otázky nebyly vždy jednoduché, ale většinu odpovědí bylo
možno vyčíst z informačních cedulek u výběhů zvířat. Do soutěže se zapojilo mnoho dětí a my jsme vybrali
šest výherců, jejichž řešení bylo zcela bezchybné. Takové výsledky je třeba po zásluze odměnit. Ceny v
podobě rodinné permanentky a propagačních předmětů Zoo Olomouc byly zaslány na uvedené adresy
soutěžících.
Zde uvádíme jména výherců:
Mikuláš Valenta
Blanka Bednaříková
Daniel Čech
Marie a Anežka Uvízlová
Nikola Glogarová
Všem jmenovaným blahopřejeme a těšíme se na další návštěvu.

Jarní prázdniny v zoo
Vloženo: 10. 2. 2010

Na jarní prázdniny jsme pro děti připravili zábavnou soutěž, která bude v Zoologické zahradě Olomouc
probíhat celý týden od 15. do 20. února.
Zábavný kvíz „ Poznej naši zoo“ mohou děti vyplňovat během procházky po zoo. Soutěžní listy budou
zájemcům k dispozici na pokladně, kde je pak vyplněné mohou odevzdávat. Po ukončení akce budou
správná řešení vyhodnocena a nejlepší výsledky odměněny. Jména výherců budou zveřejněna na webových
stránkách zoo.
Program o jarních prázdninách, ve dnech 15. až 19. 2., bude zpestřen také několika zastávkami u vybraných
živočichů. Zde bude pracovník zoo poskytovat zajímavé informace o těchto zvířatech a jejich životě v
zoologické zahradě. Harmonogram s časovými údaji o zastávkách se zvířaty bude vyvěšen u pokladen zoo.
Časový harmonogram setkání v pavilonech:
9:45 – 10:00 setkání v pavilonu opic
10:15 – 10:30 setkání v pavilonu žiraf
13:00 – 13:15 setkání v pavilonu šelem
13:30 – 13:45 setkání v pavilonu Jižní Ameriky

Rys na stromě
Vloženo: 8. 2. 2010

Konec prvního únorového pracovního týdne, zpestřil chovatelům v olomoucké zoo nechtěně samec rysa
karpatského. Vzal si příklad od své družky a vylezl do rozsochy stromu ve svém výběhu. Na rozdíl od
samice, která leze do korun stromů pravidelně, dokonce to naučila i svá mláďata, samec se k cestě dolů
neodhodlal. Stejně jako před rokem pobýval v koruně stromu asi deset metrů vysoko již třetí den. Chovatele
věděli, že předložené potravy se za tu dobu nedotknul, a že nešťastný samec je nahoře jak bez potravy, tak
bez vody. Jediným řešením bylo zavolat hasiče, rysa uspat a tak ho dostat ze stromu dolů. Členové
hasičského záchranného sboru Miloslav Slováček a Zdeněk Sobota přijeli v 13.00 hodin. Na výsuvné plošině
vyvezli nahoru veterinářku MVDr. Lenku Chrastinovou, která rysa uspala střelou z narkotizační pušky.
Samec se však v koruně stromu zaklínil tak bezpečně, že nemínil ve spánku spadnout do plachty, připravené
pod ním. Nakonec plošina s veterinářkou a neohroženým hasičem vystoupala k rysovi znovu. Hasič Zdeněk
Sobota s pomocí veterinářky přesunul zvíře na plošinu, a pak následoval již bezpečný návrat dolů. Také
chovatelé, kteří téměř hodinu drželi napjatou plachtu si oddechli. Za hodinu po zahájení zásahu se již
zmatený, ale zdravý rys procházel svým výběhem.

Kolik, co a za kolik v roce 2009?
Vloženo: 3. 2. 2010

Inventura zvířat, k 31. 12. 2009 ukázala, že olomoucká zoologická zahrada chovala 354 druhů zvířat, jejichž
počet byl ke zmíněnému dni 1567. Podívámeli se na obyvatele zoologické zahrady jako na strávníky, nikoho
jistě nepřekvapí, že částka, určená na zabezpečení jejich krmení tvoří jednu z nejvyšších položek z rozpočtu
zoologické zahrady. O tom, že krmivo pro zvířata musí být kvalitní, veterinárně prověřené a podávané v
dostatečném množství, rovněž nikdo nepochybuje.
Zabezpečit všechny obyvatele zoo od bezobratlých, například korálů, ježovek, hvězdic až k obratlovcům,
zastoupeným ve všech třídách od paryb po savce vším potřebným prostě stojí peníze.
Přejděme však ke konkrétním číslům. Náklady na krmení v roce 2009 činily 5 473 854,Kč. Za jeden
takzvaný krmný den zvířata projedla částku téměř patnáct tisíc korun. Vlivem inflace, a také neustálého
zkvalitňování krmných dávek, je tato částka vyšší o 1206, Kč než v roce předchozím.
V uplynulém roce došlo k několika zásadním vylepšením. Podívejme se například na složení krmné dávky
sobů, které by se mohlo zdánlivě jevit jako jednoduché. Kromě jadrného krmiva, které je základem, tvoří
další součást krmné dávky bylinky v podobě rostlinek borůvky, listů maliníku, ostružiníku, břízy, nať
řebříčku, list a kořen pampelišky, dubová kůra, nově také semena bodláku ostropestřce mariánského,
výborného pro regulaci správné funkce jater. Takto složená krmná dávka sobů je blíže přirozeným složkám
jejich stravy, kladně ovlivňuje trávení a často má i detoxikační účinky.
Podobně bychom mohli pokračovat téměř u všech zvířat v zoo. Vše potřebné pro blaho jejich žaludků, má na
starosti specialistka na výživu zvířat, krmivářka Ing. Sylva Procházková. Krmivo, které se hned
nespotřebuje, je třeba kvalitně skladovat. Poté je rozděleno pro jednotlivé úseky chovu zvířat. Část putuje
také do kuchyně pro zvířata, kde kuchařka připravuje různé základy pro míchanice, zeleninové saláty a další
dobroty pro opice, medvědy a jiná zvířata. Chovatelé krmivo ještě dotváří pro jednotlivé druhy zvířat přímo
na svých úsecích.
Mezi nejnáročnější strávníky patří gepardi. Jejich krmnou dávku tvoří denně 2 kg velmi kvalitní svaloviny,
například z hovězího zadního nebo koňské roštěné. Dobrému trávení napomáhá také potrava tvořená zvířaty
v srsti nebo peří, těmi jsou například králíci a slepice.
Rejnok siba skvrnitá se živí výhradně mořskými mlži, například slávkami jedlými. Spotřebuje jich za 85
000, Kč ročně.
Dalšími gurmány v zoo jsou drápkaté opice. Jejich krmná dávka zahrnuje jednak tropické ovoce, dále
speciální instantní krmiva, obsahující vitamíny a minerální látky. Nezbytnou složkou jejich potravy je také
živý hmyz, například mouční červi.
Za kvalitní složení své stravy se zvířata odvděčí svým chovatelům dobrým zdravotním stavem a skvělou

kondicí, která se projeví mimo jiné tím, že se rozmnožují. Ukázat návštěvníkům spokojená zvířata se
zdravými mláďaty, to je cílem všech zaměstnanců zoo.

Nejnovější mláďata v zoo
Vloženo: 28. 1. 2010

Ačkoli je stále zima, v naší zoo se již všechno chystá na jaro. Rodí se mláďata, která se návštěvníkům
předvedou až v jarních měsících. Mladá žirafa je samička, narodila se 17. ledna 2010. Její matkou je
dvanáctiletá žirafa Kimberley, otcem chovný samec Marc. Kimberley pochází ze Zoo ve Dvoře Králové nad
Labem. Malá samička, která zatím nemá jméno, je jejím druhým mládětem. Otec Marc se narodil v roce
2003 v holandské Zoo v Arnhemu.
Do dnešního dne se zatím narodilo sedm mláďat antilop přímorožců jihoafrických, pro něž se také používá
název oryx jihoafrický. Jedná se o velkou antilopu s typickými dlouhými rovnými rohy a nápadnou
černobílou obličejovou maskou. Obývají stepní a polopouštní oblasti v jihozápadní Africe. V přírodě dosud
není ohrožen vyhubením. V naší zoo je chováme od roku 1973. Všechna mláďata se rodí téměř ve stejnou
dobu, letos to vyšlo již na leden. Doba březosti je 260 – 265 dnů. Návštěvníci mohou mláďata uvidět až v
květnu, kdy budou se svými matkami vypuštěna do velkého výběhu pod vyhlídkovou věží v zoo.

První narozeniny mláděte ary ararauny
Vloženo: 28. 1. 2010

Ve středu 20. ledna oslavilo své první narozeniny mládě papouška ara ararauna. Samička jménem Arunka je
prvním mládětem tohoto druhu po velmi dlouhé době, které se v Zoo Olomouc podařilo úspěšně odchovat.
Otec mláděte pochází z pražské a matka ze zlínské zoo. Mládě bylo odchováno uměle a vyrůstalo pod
dohledem ošetřovatelky. Pokud samo chce, dokáže říct několik slov. K narozeninám Arunka dostala dort
složený ze samých pochoutek vhodných pro papoušky, především se spoustou oříšků a sušeného ovoce.

Zooinventura
Vloženo: 18. 1. 2010

Přijďte v sobotu 23. ledna mezi 10:00 a 14:00 do zoologické zahrady a na vlastní kůži si můžete vyzkoušet,
že taková zvířecí inventura není žádná legrace. Všichni, kteří se akce zúčastní, budou po zásluze odměněni.
Soutěžní listy si můžete vyzvednout v dřevěném domečku u dětského hřiště, kde po absolvování prohlídky
můžete zkontrolovat výsledky a vyzvednout si odměnu.

Šest kůzlátek v jeden den
Vloženo: 13. 1. 2010

V úterý 12. ledna se v kontaktním výběhu koz kamerunských a lam alpak objevilo hned několik nových
přírůstků. Během dne se narodilo šest zdravých kůzlat, která se brzy po porodu snaží postavit na nohy a
následovat matku. Čerstvě narozená kůzlátka jsme pro vás krátce po porodu nafotili a zde je k nahlédnutí
jejich snímek.

Pohádková zimní zoo
Vloženo: 6. 1. 2010

Zoologická zahrada v Olomouci nabízí v zimním období nevšední podívanou na nádherně zasněžené
pavilony a pohádkovou zimní krajinu. Vedle romantické procházky na vás samozřejmě čekají vzácná zvířata,
která s výjimkou některých afrických kopytníků, plazů a několika druhů exotických ptáků můžete pozorovat
po celý rok v jejich ubikacích v pavilonech nebo venkovních výbězích.

Poslední a první mláďata
Vloženo: 5. 1. 2010

K vánoční pohodě v závěru roku přispěla také nově narozená mláďata. Beránci ovce kamerunské se narodili
první na Štědrý den a další na Silvestra. Silvestrovským mládětem, a také zároveň posledním v roce 2009, se
stal malý netopýr listonos světlý. Známé je i mládě, narozené jako první v novém roce. Je jím opička kotul
veverovitý. Malý kotul je již sedmý, který v této tlupě v nedávné době přišel na svět.

Návštěvnost v roce 2009
Vloženo: 5. 1. 2010

Olomouckou zoologickou zahradu si v roce 2009 přišlo prohlédnout 376 005 osob. Ve srovnání s loňským
rokem, kdy do zoo přišlo 356 311 osob, je to o 19 694 osobo více.
O večerní vánoční prohlídky byl téměř stejný zájem jako v loňském roce. Letos si nenechalo ujít
romantickou prohlídku setmělé a zároveň vánočně osvětlené zoo 4 173 lidí. V předchozím roce to bylo jen o
595 lidí více.

