Novinky 2011
Tygr opět v zoo
Vloženo: 23. 12. 2011

Tygry ussurijské, nebo také sibiřské, chovala olomoucká zoo již od prosince roku 1976. První tygřice
jménem Sumba přijela do naší zoo ze Dvora Králové nad Labem. O dva měsíce později k ní přibyl samec
Aldan ze státních cirkusů Praha. První mláďata pár odchoval v roce 1980, další přišlo na svět v roce 1982.
Byla to samička Johanka, která později žila v hodonínské zoo. Poslední mláďata ussurijských tygrů se
narodila počátkem roku 1983 a dostala jména Britanicus a Octavia. Ve stejném roce chovná samice uhynula
a samec Aldan odešel v roce 1989 do děčínské zoo. Britanicus u nás zůstal do roku 1986, kdy odešel do zoo
v Ústí nad Labem. Octavia se měla stát zakladatelkou dalšího chovu, ale nepodařilo se k ní najít geneticky
vhodného samce. Pokus s uměle odchovaným samcem z pražské zoo, kterého naše zoo chovala začátkem
devadesátých let ještě s jinou samicí, také nebyl úspěšný. Párek se brzy vrátil zpět a Octavia odešla v roce
1993 do Dvora Králové, kde se rovněž nikdy nedočkala potomků. V roce 2004 olomoucká zoo získala z
litevské zoo v Kaunasu nového samce Mauglise a ve stejném roce samici Sambu z pražské zoo. Ani od
tohoto páru jsme se však mláďat nedočkali. Další samec Skip ze Dvora Králové nad Labem rovněž se
sambou chovný pár nevytvořil, i když se dobře sžili. Samice Samba později uhynula a Skip byl v říjnu 2010
vrácen do Dvora Králové.
Po více jak roční přestávce přichází do naší zoo mladý dvouletý samec ze zoo Zlín. Chov ussurijských tygrů,
v přírodě ohrožených vyhubením, je zařazen do Evropských záchranných programů. Vhodnou partnerku mu
tedy vybere koordinátorka chovu velkých kočkovitých šelem. Zatím nevíme, která to bude, ale každopádně
je již na čase, aby tato impozantní kočkovitá šelma v naší zoo nechyběla. Rádi bychom, více jak po třiceti
letech, uvítali i případná mláďata.

Mládě lamy vikuně
Vloženo: 22. 12. 2011

Jedním z posledních mláďat, které se v olomoucké zoo ještě do konce letošního roku narodilo, je sameček
lamy vikuni. Jeho porod mohli v neděli odpoledne pozorovat návštěvníci takřka v přímém přenosu. Brzy po
narození se mládě postavilo na nohy a do hodiny již za pozornosti všech členů stáda čile pobíhalo po výběhu.
Chovatele v zoo by více potěšilo, kdyby nový přírůstek byla samička, ale jako již po třetí, je to opět kluk.
Lamy vikuně chová olomoucká zoo od roku 1999. Nejdříve pouze samčí skupinu. Sloužila jako genetická
banka pro ostatní zoo, které v Evropě vikuně chovají. Až v roce 2005 přibyly, na doporučení koordinátora
chovu těchto v přírodě ohrožených zvířat, dvě samičky ze zoo v Dortmundu a v Děčíně. První mládě přišlo
na svět v roce 2007. Sameček Carlos musel být odchován uměle, jeho mladá matka o něj neprojevila žádný
zájem. O své druhé mládě, zatím jedinou samičku, která se v olomoucké zoo narodila v roce 2008, se již
pečlivě starala.
V letošním roce se skupina vikuní tedy může chlubit rovnou dvěma mláďaty. Starší se narodilo v září,
prosincové mládě dostalo od chovatelů jméno Dan. Návštěvníci mohou celou skupinu pozorovat ve výběhu
za pavilonem šelem, z tak zvané vyhlídkové cesty.

Večerní vánoční prohlídky
Vloženo: 19. 12. 2011

Zdobení vánočního stromku
Vloženo: 17. 12. 2011

Vánoční dílny
Vloženo: 12. 12. 2011

Všichni tvořiví, kteří se o víkendu 10. a 11. prosince vydali navštívit zoologickou zahradu, využili sváteční
atmosféry v prostředí vánoční dílny v restauraci Pod věží. Na ručně zhotovených dárcích se podílely nejen
děti, ale i rodiče. Zvířatům nablízku, za tónů koled tak vyráběli anděly z rouna, papírová přání, ozdoby a také
se nezapomnělo napsat Ježíškovi.

Více fotografií naleznete na Facebooku

Mikuláš v zoo
Vloženo: 4. 12. 2011

V sobotu 3. prosince mohli návštěvníci olomoucké zoo kromě zvířat ve výbězích potkat v areálu ještě tři
neobvyklé postavy. Byli to Mikuláš, čert a anděl, kteří nadělovali dětem drobné dárky. Kdo zazpíval nebo
zarecitoval básničku toho anděl odměnil sladkostmi či samolepkami se zvířátky.

Vánoce v Zoo Olomouc
Vloženo: 25. 11. 2011

Makakové před kamerou
Vloženo: 24. 11. 2011

Dnes proběhlo ve výběhu mediálně známých makaků červenolících natáčení televizí ČT2 do pořadu
"Kultura.cz: Přehled kulturního dění na Moravě: o čem byste měli vědět a co byste si neměli nechat ujít."
Před televizní kamerou vystoupila jejich ošetřovatelka Hana Geráková a chovná skupina makaků
červenolících, kteří projevili velký zájem o banány a s chutí si prolistovali komiks pojednávající o dvou
známých makacích útěkářích  Šimpym a Tatinovi.

Malý oslík
Vloženo: 23. 11. 2011

Po téměř desetileté přestávce se v olomoucké zoo opět narodil malý oslík. V loňském roce jsme opět po
několika letech získali mladý pár domácích oslů a obnovili chov těchto zvířat. Oslíci dospěli a nyní přivedli
na svět svého prvního potomka. Přestože nejde o nijak vzácná ani ohrožená zvířata, každé nové mládě vždy
potěší chovatele a následně i návštěvníky olomoucké zoo.

Mravenečník na procházce
Vloženo: 21. 11. 2011

Jak už jsme psali v sekci o nových přírůstcích mládě mravenečníka velkého se má čile k světu. Zatím je ještě
příliš malé a většinu dne proto společně se samicí prospí ve svém úkrytu, ale každý den je ošetřovatelé váží
a zjišťují jeho hmotnost. Po zvážení jej ještě pouští na malou procházku na chodbě pro návštěvníky, aby si
mládě zvyklo na provozní ruch okolo sebe a zůstalo déle kontaktní. Hlavní důvod, proč tomu se tak děje je
ten, že u mláděte pak mohou ošetřovatelé déle podle pravidelných přírůstků usuzovat na celkový zdravotní
stav malého mravenečníka a snadnější je i řešení případných veterinárních problémů.

Nová zebra
Vloženo: 21. 11. 2011

Téměř po roce se v naší zoo opět narodilo mládě zebry Chapmanovy. Tyto zebry chováme od roku 1988 a
mládě narozené 15. listopadu 2011 matce Dáše je již 19. mládětem narozeným v olomoucké zoo. K 1.
prosinci 2011 jsme chovali stádo šesti zeber, složené z jednoho hřebce, tří klisen, roční mladé klisničky a
nového mláděte hřebečka Darena.
Malý sameček dostal jméno Daren, což znamená narozen v noci. Otcem je chovný hřebec Tyler. Dáša je
velmi dobrou matkou, poté co uhynula klisna Apaja, ujala se jejího osiřelého dvouměsíčního hříběte. Zebry v
současné době již nejsou ve svém výběhu vedle žiraf, ale jsou umístěny na zimovišti, kde budou žít až do
jara. Ve čtrnácti dnech života se nový přírůstek Daren již sžil s celým stádem, se kterým také chodí na
zdravotní procházky ze stáje v zimovišti do velkého výběhu pod vyhlídkovou věží. Do přilehlého
venkovního výběhu chodí ale jen na kratší dobu a pak jdou hned zpátky do své vytápěné ubikace.

Podzimní zoo
Vloženo: 9. 11. 2011

Podzim patří v olomoucké zoo mezi nejkrásnější období roku. Les na Vás dýchne rozličnými barvami a
nezaměnitelnou vůní podzimu. Posledních slunečních paprsků využívají ke slunění klokani, ve výběhu
můžete zahlédnout geparda, nebo nandu pampového, na Vaše pohlazení a nakrmení čekají lamy, kozy a
ovečky. I v restauraci Pod Věží si můžete vybrat ze speciální podzimní nabídky.

Vážení malého mravenečníka
Vloženo: 8. 11. 2011

Mládě mravenečníka velkého se má čile k světu, ale zatím je ještě příliš malé a většinu dne proto společně se
samicí prospí ve svém úkrytu. Samostatnější se stane až po několika měsících. Matka se o něj pečlivě stará a
malé mládě rychle přibírá na váze a roste. V pravidelných intervalech je ošetřovatelé váží, zjišťují jeho
hmotnost a také ho pečlivě měří. Podle pravidelných přírůstků lze totiž usuzovat na celkový zdravotní stav
malého mravenečníka.

Debbi v Zoo Olomouc
Vloženo: 4. 11. 2011

Natáčení pořadu VIP Mixxxer pro Óčko TV se zpěvačkou Debbi probíhalo i v naší zoo. Natáčení se
zúčastnila celá řada zvířat z nichž lze jmenovat známeho lenochoda Bohuše, žirafy, velbloudy, klokany,
mravenečníka, kotuly či hroznýše královského. Pořad VIP Mixxxer se vysílá v neděli 6.11. ve 14.00 hod a
repríza pořadu bude v pondělí 7.11.2011 v 10hod.
Pořad VIP MIXXXER s Debbi můžete vidět zde

Večer duchů
Vloženo: 31. 10. 2011

V letošním roce jsme opět uspořádali večerní program pro děti nazvaný "Večer duchů v zoo". Pro
návštěvníky byl připravený lampionový průvod doprovázený průvodcem, slavnostně nazdobený areál zoo a
večerní program doplňovala i strašidla. V tento den navštívilo zoo téměř 2500 lidí.

Večer duchů v zoo
Vloženo: 21. 10. 2011

Malé čáje
Vloženo: 10. 10. 2011

V letošním roce se chovnému páru čájí obojkových podařilo již podruhé vyvést mláďata. Vzoologickcých
zahradách se nechovají příliš často a jejich rozmnožování nebývá jednoduché. V přírodě čáji obývají močály,
laguny, okraje vod a povodí jihoamerických řek. Samice snáší 3  5 vajec, na kterých sedí 43  46 dnů. Na
vejcích sedí a o mláďata se starají oba rodiče.

Mládě mravenečníka
Vloženo: 29. 9. 2011

Jihoamerický tropický pavilon v olomoucké zoo byl 28.září opět otevřen pro veřejnost. K jeho uzavření
došlo 11. září, kdy zde samice mravenečníka velkého přivedla na svět své první mládě a zároveň první
mládě mravenečníka velkého narozené v České republice. Pro uzavření pavilonu na omezenou dobu se
vedení zoo rozhodlo proto, že i jsme nechtěli narušit vztah matka mládě, na jehož křehkost nás upozornili
kolegové ze zahraničních zoo, kde již mají s chovem tohoto druhu mravenečníků zkušenosti. Protože zatím
vše probíhá tak jak má, Pia se o mládě stará, není nervózní a mládě přibývá pravidelně na váze, pavilon byl
na státní svátek zkušebně opět otevřen.
Navzdory tomu, že tento den přišlo do zoo téměř pět tisíc návštěvníků, Pia se chovala klidně, a tak pavilon
zůstane otevřen i nadále. Prosíme Však návštěvníky, kteří se přijdou na mládě podívat, aby nerušili samici

hlukem a klepáním na sklo. S největší pravděpodobností mládě neuvidí, protože samice většinu dne prospí
ve svém kotci.

19. setkání sponzorů
Vloženo: 25. 9. 2011

Zářijová sobota s datem 24. letos opět přivítala sponzory a přátele Zoo Olomouc. Na již 19. setkání se
skromně z kromě hezkého počasí těšili i celodennímu programu, kterým zahrada vyjadřuje poděkování za
jejich zájem i finanční dar věnovaný konkrétnímu zvířeti. Oficiálního přivítání se v zázemí ujal ředitel zoo,
současně pozval přátele zoo na komentovaná krmení zvířat, jejich ukázky v bezprostřední blízkosti, jízdu na
ponících, raut i posezení u ohně za hudebního doprovodu. Hosté se mohli po areálu pohybovat autovláčkem
a také využít služeb dětského lanového centra Lanáček. Letošní akce se zúčastnilo téměř 90 sponzorů a spolu
se svým doprovodem vytvořili skupinu okolo 300 osob.

Mládě mravenečníka velkého
Vloženo: 15. 9. 2011

Všechny obdivovatele vzácně chovaného mravenečníka velkého jistě potěší zpráva o narození mláděte.
Přišlo na svět dne 11. 9. 2011 v dopoledních hodinách. Zatím je závislé na péči matky a spolu s ní potřebuje
klidový režim. Z tohoto důvodu se omlouváme za dočasné uzavření pavilonu, které si tato radostná událost
vyžádala. Děkujeme za pochopení.
Mravenečník velký se vyskytuje ve Střední a Jižní Americe, kde žije výhradně na zemi v řídkých lesích a na
savanách. Aktivní je převážně ve dne. Březost trvá okolo šesti měsíců a mládě po narození váží asi 1,5 kg.
Samice je nosí na zádech, mládě se osamostatňuje po půl roce života a dospívá asi ve dvou letech. Tento
mravenečník denně spotřebuje až dva kilogramy potravy, kterou tvoří převážně různé druhy mravenců a
všekazů, což představuje asi 30 000 larev, kukel a dospělých jedinců tohoto hmyzu.

Křtinový maraton
Vloženo: 13. 9. 2011

Doslova křtinový maraton proběhl v olomoucké zoo v úterý 13. září . Představitelé města Olomouce zde
křtili nejdříve šest štěňat vlků arktických. Od náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse dostali jméno
první tři vlci a to: Jack, Ice cream a Tesák, náměstek RNDr. Jan Holpuch pokřtil další tři vlčata jmény Rex,
Falco a Mása. Kmotři nezapomněli ani na dárek pro oslavence, kuřecí stehýnka. Dostalo se i na ostatních
třináct vlků, kteří sdílejí společný výběh s medvědy baribaly. Nakonec putovaly do výběhu rázným hodem i
tenisové míčky, aby měla vlčí smečka také něco i na hraní.
Další křest se konal u pavilonu opic. Mládě gibona zlatolícího, které přišlo na svět 15. dubna, se zatím drží
pevně srsti na hrudi své matky a jeho pohlaví zná jen ona. Kmotr mláděte, náměstek primátora Ing. Ivo
Vlach, však zvolil jméno Baxi, které se hodí jak pro kluka, tak pro holku. Zatím je mládě zlatavé barvy, v
dalších měsících zčerná a až na prahu dospělosti v šesti až sedmi letech změní naposled barvu. Pokud je
samec, zůstane černý, pokud je samička, zezlátne.
Své jméno dostala také mladá klisnička zebry Chapnanovy. Její kmotrou se stala náměstkyně primátora Mgr.

Eva Machová. Od dnešního dne se jmenuje Amálka. Start do života měla Amálka komplikovaný, ve dvou
měsících přišla o matku. Naštěstí se jí ujala další zebra jménem Dáša a mládě odchovala. Podle zooložky Dr.
Libuše Veselé je toto u zeber velice neobvyklé jednání.
Poslední křtiny se odehrály na terase pod vyhlídkovou věží. Na primátora města Olomouce Martina
Novotného zde čekala skupina lam alpak, mezi nimi měsíční samička se svou matkou. Od pana primátora
dostala jméno Maruška s tím, že, jak uvedl, doufá, že jeho babičku na věčnosti nepohorší, že lamu
pojmenoval po ní.
Všichni oslavenci dostali od svých kmotrů něco dobrého na zub. Vlčata kuřecí stehýnka, malý gibon, zebra a
lama ovoce a zeleninu. Gibonovi předala dar chovatelka Jitka Harnová, zebry si pochutnaly kolektivně až po
odchodu hostů a plaché lamy se nechaly raději jen hladit. Na laskominách si pochutnaly až v klidu své stáje.

Mláďata šakalů
Vloženo: 8. 9. 2011

Šakal čabrakový je středně velká psovitá šelma, aktivní je v podvečer a v noci, živí se různou rostlinnou i
živočišnou potravou. Loví drobné savce, hmyz, plazy i ptáky, přiživuje se na kořisti velkých kočkovitých
šelem a na zdechlinách. V přírodě se člověka bojí a vyhýbá se mu na velkou vzdálenost.Samice rodí dvě až
šest mláďat, ale ve vrhu jich může být výjimečně až devět. Po třech měsících opouští s matkou noru a učí se
lovit. S rodiči zůstávají až do narození dalších mláďat. V naší zoo se podařilo již několikrát odchovat
mláďata tohoto druhu šakalů, poslední dvě, samec a samička, se narodila v srpnu letošního roku.

Kozy bezoárové
Vloženo: 19. 8. 2011

Koza bezoárová je divoce rozšířená v horských oblastech od Afghanistánu až po Írán, jižní Rusko
a Turecko. Je pravděpodobným předkem všech plemen domácích koz. V naší zoo je staronovým druhem,
protože v minulosti jsme je již chovali. Tento týden nám přibyli tři mladí jedinci tohoto druhu, jeden kozel a
dvě samice. V současnosti jsou umístěny v karanténě a teprve pak bude rozhodnuto o jejich umístění v
expozicích zoo.

Mládí makakové
Vloženo: 19. 8. 2011

V návštěvníky oblíbeném průchozím výběhu makaků červenolících se v červenci a v srpnu narodila čtyři
nová mláďata. Zatím jsou zcela závislá na péči svých matek, které je nosí stále s sebou a kojí je více než rok.
Starší mláďata, která se narodila v loňském roce, už jsou samostatnější a návštěvníci je mohou ve výběhu
vidět jak skotačí na prolézačkách nebo na stromech.

Mláďata damanů
Vloženo: 15. 8. 2011

Daman skalní neboli kapský je nevelké zvířátko dorůstající hmotnosti do 4,5 kilogramu. Vzhledem
připomíná hlodavce nebo králíka, ale ve skutečnosti je vzdáleným příbuzným slonů a sirén. Na nohou má
kopýtka a špičáky vytváří jakési krátké kly. Jeho domovem je téměř celá Afrika mimo pralesů a velkých
pouští, severní, Arabský poloostrov a žije až po východní Turecko. V olomoucké zoo damany chováme
dlouhou dobu, několikrát se je zde podařilo rozmnožit a poslední mláďata se narodila v srpnu letošního roku.

Mořská akvária
Vloženo: 12. 8. 2011

Mořská akvaristika v olomoucké zoo má již dlouhou tradici. První mořská akvária zde vznikla v roce 1995 a
od té doby přibylo mnoho dalších, ve kterých se vystřídala celá řada ryb a mnoho dalších zajímavých
mořských živočichů. Snad nejvíce návštěvníky zoo upoutají akvária ukazující život na korálových útesech s
pestrobarevnými rybkami a mnoha druhy korálnatců a pak dvě obří akvária a velkými rybami jako je siba
skvrnitá nebo dva druhy žraloků. Osazenstvo nádrží se pravidelně doplňuje a i nyní mohou návštěvníci naší
zoo v nich objevit nové, dosud nechované druhy, jako je pomčík ohnivý, ostnatec červený a pyskoun
Lubbockův.

Tatin stále na útěku
Vloženo: 8. 8. 2011

Loni v červnu se podařil útěk dvou dospívajících samců makaků červenolících z jejich výběhu, když
pracovníci zoo museli vypnout elektrické ohradníky kvůli prořezávání stromů. Zpočátku se potulovali spolu
a pak se jejich cesty rozdělily. Šimpy se vydal přes půl republiky, v únoru se jej podařilo odchytit až
Licibořicích nedaleko od Chrudimi a v současné době je umístěn v zoo. O druhém opičákovi Tatinovi jsme
téměř půl roku neměli žádné zprávy, až teprve minulý týden byl znovu spatřen ve vojenském újezdu Libavá.
Po tak dlouhé době jsme se již domnívali, že se mu mohlo něco přihodit a jsme rádi, že opičák je živ a zdráv.
Zpráva na tn.cz

Mláďata koček krátkouchých
Vloženo: 8. 8. 2011

Kočka krátkouchá je poddruhem kočky bengálské a rozšířená je na Dálném východě.Aktivní je především za
soumraku a v noci. Samice mívá po březosti trvající 65  70 dnů 2  4 mláďata. V 10 dnech se jim otevírají
oči, ve 23 dnech začnou jíst maso. Doupě poprvé opouští asi po měsíci.
U koček krátkouchých se mláďata narodila 16. 4. 2011, zpočátku byla koťata ukryta v boudě a ven vylézala
jen na kratší dobu, když byl v okolí jejich ubikace klid. V současné době jsou již koťata větší a návštěvníci je
mohou vidět častěji jak si hrají ve venkovním výběhu.

Mláďě lvíčka zlatého
Vloženo: 4. 8. 2011

Letos na jaře se 11. března ve skupině velmi vzácných lvíčků zlatých narodila dvě mláďata. Netrvalo ani půl
roku a přibyl zde další přírůstek  nové mládě se narodilo 25. července. Nyní mohou návštěvníci pozorovat
tyto zajímavé chovance ve vnitřní ubikaci či ve venkovním výběhu. Kromě chovného páru a letošních
mláďat jsou ještě s nimi i další rok a půl stará mláďata, sameček Leo a samička Sali.

Vlčata v olomoucké zoo
Vloženo: 1. 8. 2011

Vlk arktický
Arktická vlčata se narodila 28. 4. 2011. Máme jich šest a stará se o ně otec i obě matky i celý zbytek smečky.
Samec pochází z Maďarska, obě samice z Francie a je to matka s dcerou. Smečka byla založena v roce
2008, v následujícím roce 2009 i 2010 odchovali vždy po 6 štěňatech. V současné době jsou vlci z důvodu
odchovu štěňat odděleni od medvědů, ale návštěvníci mohou pozorovat velmi zajímavý život vlčí smečky a
spolupráci jednotlivých členů.

Vlk Hudsonův
Druhá smečka bílých vlků vznikla v roce 2011, dvě vlčice pocházejí z Německa a k nim byl dovezen
nepříbuzný vlk přímo z Kanady. Štěňata jsou narozená v květnu 2011, jedna fena má dvě a druhá tři.

Vlk iberský
Vlci iberští jsou vzácným poddruhem, ohrožený vyhubením, chov je řízen EEP. Máme chovného psa a dvě
feny, jedna má tři štěňata nar. 20. 5. a druhá šest, narozených 7. 6.

Vlci v Zoo Olomouc v roce 2011
Vloženo: 22. 7. 2011

První vrh vlků arktických přišel na svět 28. 4. 2011. O šest vlčat se stará jak otec, tak i obě matky ve
spolupráci s celým zbytkem smečky. Samec pochází z Maďarska, obě samice z Francie. Jsou to matka s
dcerou. Smečka byla založena v roce 2008, v následujícím roce 2009 i 2010 odchovali vždy po 6 štěňatech.
V současné době jsou vlci z důvodu odchovu štěňat od medvědů odděleni. Návštěvníci však mohou
pozorovat jak velmi zajímavý život vlčí smečky m, tak spolupráci jednotlivých členů.
Druhá smečka bílých vlků vznikla v roce 2011. Dvě vlčice pocházejí z Německa a k nim byl dovezen
nepříbuzný vlk přímo z Kanady. Štěňata jsou narozená v květnu 2011. Jedna fena má dvě a druhá tři vlčata.
Vlci iberští jsou vzácným poddruhem, ohrožený vyhubením. Jejich chov je zařazen do Evropských
záchranných programů a je řízen koordinátorem chovu.
Chovný vlk se stal otcem dvou vrhů vlčat. V prvním vrhu jsou tři štěňata, narodila se 20. 5. V druhém jich je
dokonce šest, na svět přišli 7. června 2011.
V letošním roce olomoucká zoo odchovala 20 štěňat vlků a celkový počet dosáhl čísla 48.

Křtiny v zoo
Vloženo: 14. 7. 2011

V olomoucké zoo se 14. července křtilo. Jméno Zuzanka dostala půlroční žirafa Rothschildova, která se
narodila 2. února. Jejím kmotrem se stal náměstek primátora města Olomouce JUDr. Martin Major.
Poněkud déle si na svůj křest počkaly dvě samice mravenečníka čtyřprstého, shodou okolností sestry. Starší,
narozená v listopadu roku 2009, dostala od svého kmotra primátora města Olomouce Martina Novotného,
jméno Ofélie a náměstek primátora RNDr. Jan Holpuch Ph.D., pokřtil mladší samičku, narozenou v listopadu
2010, jménem Žofie. Zkráceně se tedy samičky jmenují Žofka a Ofka. Kmotři neponechali nic náhodě a
včas se informovali na oblíbená jídla svých kmotřenek. Zuzanka dostala jedlou kytici složenou z oblíbených
větviček a bylin, k tomu několik cibulí, což je pro žirafy velká pochoutka. Mravenečnice Žofka a Ofka si
před zraky přítomných pochutnaly bez zábran na syrovém žloutku.
Článek na novinky.cz

Jaguáři v olomoucké Zoo
Vloženo: 13. 7. 2011

Dlouhou dobu žil v olomoucké zoo pár černých jaguárů, protože byla tato zvířata již přestárlá, rozhodli jsme
se o pořízení nového páru. Jako první do zoo přišla normálně zbarvená samice, která se ve vnitřní ubikaci
střídala s levharty mamdžuskými. Proto někteří návštěvníci ani nezaregistrovali tento nový přírůstek. Po
odchodu mladého levhartího samečka do jiné zoo už může být nová samička ve své ubikaci, kterou před ní
dlouho obýval pár černých jaguárů. K perspektivní samici by v dohledné době měl přibýt také mladý černě
zbarvený samec a pak už se mohou chovatelé i návštěvníci jen těšit na malé jeguáry.

Kuky se vrací
Vloženo: 11. 7. 2011

Koncem března se narodila dvě mláďata lemurů černých. Zatímco sameček vyrůstá ve skupině s ostatními
příslušníky svého druhu, malou samičku matka kvůli zdravotnímu handicapu po nějaké době odvrhla. Ten se
však po odebrání mláděte podařilo vyléčit a tak malá Kuky, jak se mládě jmenuje, musí po nějakou dobu
vyrůstat u paní ošetřovatelky v náhradní péči. V současné době mohou návštěvníci zoo vidět samečka jak
dovádí ve skupině ostatních lemurů a pokud budou mít štěstí, mohou se na pavilonu opic setkat i s malou
Kuky, která se zde občas seznamuje s prostředím, ve kterém bude žít až vyroste.

Mláďata gekončíků
Vloženo: 7. 7. 2011

I u plazů se nám daří odchovávat mláďata, v letošním roce se podařilo vylíhnout několik mladých gekončíků
kalifornských, které chováme v zázemí terárií. Tento druh je o něco menší než známější gekončík noční,
dorůstá velikosti 1015 cm a je rozšířený v jižních státech USA. Jejich poslední mládě se vylíhlo 7. července.

První jedničkáři
Vloženo: 30. 6. 2011

Také letos olomoucká zoologická zahrada odměnila výborné žáky a studenty. Ti, kteří se mohli pochlubit
vysvědčením, na kterém září samé jedničky, měli ve čtvrtek 30. června celý den vstup do zoo zdarma.
Prvními jedničkáři, kteří této akce využili byli žáci Pavla Hlavinková a Jan Navrátil ze ZŠ v Brodku u
Přerova. Celkem této akce využilo 26 žáků a studentů, kteří se mohli pochlubit vzorným vysvědčením.

Komentovaná krmení o prázdninách
Vloženo: 30. 6. 2011

Narozeniny mladých lvů
Vloženo: 27. 6. 2011

Páru lvů berberských Lilly a Šimonovi se 27. 6. 2010 narodila mláďata. Je to pár a lvice je porodila přímo
ve výběhu. Pro oba rodiče jsou to jejich první potomci. Otec Šimon se narodil v naší zoo v roce 2005, matka
Lilly se narodila v belfastské zoo v roce 2007. Lilly byla uměle odchována v domácnosti chovatelky Lindy.
V Irsku byla velice populární a její příběh sleduje irská televize i nadále. Příznivci Lilly z Irska již vědí, že se
v České republice stala poprvé matkou. V srpnu roku 2010 zde natáčela příběh mladé lví rodinky i televize
BBC z Londýna.
Tato lvíčata jsou 14. a 15. mládětem lvů berberských, která se v olomoucké zoo podařilo odchovat. V
současné době, tedy k 27. 6. 2011, žije v Zoo Olomouc šest lvů berberských a to: chovný pár Lilly a Šimon
se dvěma mláďaty a dvě Šimonovy sestry. Odchov mláďat probíhal přirozenou cestu a oba rodiče jsou s
nimi. Otec se k mláďatům chová velice laskavě.
V pondělí 22. listopadu 2010 dostala lvíčata jména od své kmotry zpěvačky a finalistky Česko Slovenské
Super Star Markéty Konvičkové. Lvíčata se podělila o její jméno své šestnáctileté kmotry. Samec je Mark a
samička Éta. 27. 6. 2011 se lvíčata Mark a Éta dožila v plném zdraví svých prvních narozenin. K této
příležitosti jim jejich chovatelka p. Dana Reisigová připravila speciální masový dort. Další dárky v podobě
hraček a míčů dostala lvíčata od Základní školy v Hlubočkách a basketbalistů z Přerova.
Olomoucká zoologická zahrada má velký podíl na tom, že lvi berberští na světě ještě existují. Mark a Éta
jsou jediným vrhem loňského roku. Na začátku letošního roku se narodily další dva vrhy, které jsou k nim
nepříbuzné. V Hannoveru pár v únoru 2011 a Neuwiedu v lednu 2011 dva samci a jedna samice. Kromě Zoo
v Rabatu se lvi berberští chovají v šestnácti zoo v Evropě. Z větší části jsou to buď nechovná zvířata z
důvodu věku, nebo proto, že nemají k sobě vhodného partnera. Pouze ve třech zmíněných zoo jsou nyní
mladá koťata. Zatím nevíme, která zoo bude chtít s námi spolupracovat. Každopádně lze říci, že z naší zoo
vzešla řada zvířat, která jsou nyní v reprodukčním věku. Pro naši zoo z toho vyplývá, že budeme těžko
shánět partnery pro naše odchovance, kteří jsou tak říkajíc jedné krve.

Křtiny mláďat
Vloženo: 26. 6. 2011

Dnes v neděli 26. června se na Svatém Kopečku a jeho okolí konalo mezinárodní mistrovství České a
Slovenské republiky v silniční cyklistice s hromadným startem. Před jeho zahájením pokřtil favorit tohoto

závodu Petr Benčík mládě nandu pampového. Malý pštrosík dostal jméno Gejza. V odpoledních hodinách
navštívila areál olomoucké zoo také dvojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení a účastnice tohoto
závodu v cyklistice Martina Sáblíková, která pokřtila mládě lenochoda dvouprstého jménem Nowis a poté
zde uspořádala autogramiádu.
Na společném cyklistickém šampionátu získala Martina Sáblíková první místo a Petr Benčík skončil jako
druhý a oba také obhájili své národní tituly. Blahopřejeme tímto oběma závodníkům i jejich kmotřencům.

Červencové večerní prohlídky
Vloženo: 26. 6. 2011

Zoologická zahrada Olomouc připravila pro své návštěvníky tradiční večerní prohlídky, které proběhnou
jako každým rokem v předvečer červencových svátků, tedy v pondělí 4. a v úterý 5. července.
Návštěvníci budou mít možnost projít si krásný přírodní areál olomoucké zoologické zahrady v podvečerních
hodinách, kdy jsou zvířata obvykle aktivnější a chovají se zcela jinak než v běžnou návštěvní dobu za
přítomnosti zaměstnanců zoo. V tyto večery jsou připraveny také komentované prohlídky zoologické
zahrady při kterých se návštěvníci dovědí mnoho nových informací a některé zajímavé zvířecí osobnosti jim
budou představeny. Komentovaná prohlídka zoo s průvodcem začíná v 18,30 na dětské hřišti u vchodu do
zoologické zahrady, pokladna bude otevřena do 19.00 hodin. Návštěvníci by měli zoologickou zahradu
opustit do 21.00 hodin.
Prosíme zájemce o komentované prohlídky zoo, aby se předem nahlásili na e – mailové adrese
hana.labska@zooolomouc.cz nebo na čísle telefonu 774 450 411.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Zachraňme velké primáty  soutěž
Vloženo: 14. 6. 2011

Stejně jako každý rok i letos se Zoologická zahrada Olomouc rozhodla podpořit mezinárodní kampaň
Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která se v roce 2011 věnuje problematice
ohrožení velkých primátů. Na celý rok jsme kromě akcí pro návštěvníky připravili také aktivity pro děti,
žáky i studenty všech typů škol.
Jednou z možností, jak děti mohly kampaň na ochranu velkých primátů podpořit, byl sběr vysloužilých
mobilních telefonů. Každý mobil odevzdaný v naší zoo bude předán společnosti REMA Systém. Ta zajistí
jeho recyklaci, ale také za každý odevzdaný telefon vyplatí částku 10 Kč. Z těchto získaných prostředků
bude zakoupeno vybavení pro strážce biosférické rezervace Dja v Kamerunu, kterým na ochraně africké
přírody opravdu záleží.
Dále se děti mohly zapojit do výtvarné soutěže a poslat své obrázky velkých primátů. Pro starší žáky byla
určena tvorba PowerPoint prezentací nebo vytvoření informačněnaučného panelu. Ke kampani se nám sešla

celá řada prací a bylo velmi obtížné vybrat z nich vítězné školy a třídy:
Ve sběru starých mobilních telefonů zvítězila ZŠ a MŠ OlomoucHolice, ve které uspořádá zajímavou
přednášku o velkých primátech pracovnice naší zoo Ing. Jitka Vokurková. V tvorbě informačněnaučného
panelu „Zachraňme velké primáty“ zvítězili žáci SPŠS Olomouc – J. Vavrys, O Slučik, J. Mück, v tvorbě
PowerPoint prezentací v kategorii středních škol zvítězili také žáci SPŠS Olomouc – Kučera Jan, Kopeček
Marek, Kišac Filip a v tvorbě PowerPoint prezentací v kategorii základních škol zvítězily žákyně ZŠ
Vítězná Litovel  Satorová, Krajcová. Ve výtvarné soutěži „Zachraňme velké primáty“ v kategorii
mateřských škol zvítězili žáci Mateřské školy Strejcova, Zábřeh – Jakub Hošek, Michaela Bezděková, Anna
Kargerová, Melanie Hojgrová, Ema Nullasová, Markus Paulik a v kategorii základních škol zvítězili žáci
Základní a mateřské školy Svébohov – Matěj Šteigl, Michaela Odstrčilová, Jiří Krmela, Anežka Šťastná,
David Krejčí, Renata Tomášková, Lukáš Bílý. Vítězové získali diplom, věcné ceny a volnou vstupenku pro
svou třídu do naší zoo. Čestnou cenu za účast v soutěži a věcnou odměnu získal Vratislav Besta žák ZŠ Tř. 1.
máje, Hranice.

Olomoucký šerpa
Vloženo: 14. 6. 2011

Ptačí "baby boom"
Vloženo: 13. 6. 2011

V posledních dnech se v naší zoo vylíhla celá řada ptačích mláďat. Z nejzajímavějších přírůstků lze jmenovat
ibisy skalní, kteří patří k nejohroženějším druhům ptáků. V severozápadní Africe žije jen několik set ptáků v
několika koloniích v Maroku a Alžírsku. Dříve byl ibis skalní mnohem více rozšířený a ještě v 17. století
hnízdil i ve střední Evropě ve Švýcarsku, Rakousku a v Maďarsku.Také už se začala líhnout mláďata
plameňáků, které pravidelně odchováváme každý rok. Návštěvníci mohou vidět zatím tři mládé
plameňáky ve výběhu a další vejce se ještě budou líhnout. I u sov se nám dařilo a odchovali jsme několik
mláďat sýčků, sovy pálené a sovice sněžní. Na rybníčku se vylíhly mladé husy tibetské, kachničky
mandarínské a husice rezavé. Poprvé se také podařilo odchovat mládě jeřába bělošíjího, který pochází z
východní Číny a Mongolska. Také v letošním roce se vylíhla mláďata čájí obojkových, jejichž chov je
poměrně obtížný, ale v naší zoo jde již o několikátý podařený odchov mláďat.

První narozeniny Shani Star
Vloženo: 10. 6. 2011

Jubilejní 50. mládě, které přišlo na svět v olomoucké zoologické zahradě se narodilo 31. května 2010. Jeho
matkou je šestiletá Samantha, pro kterou je to její první mládě. Samička měla nízkou porodní hmotnost,
pouhých 33 kg. Zdravé mládě žirafy obvykle váží 70 až 80 kg. Žirafí novorozeně se nemohlo několik
prvních dnů svého života postavit na nohy, a proto muselo být krmeno uměle. Matka mezi tím ztratila mléko
a tím i zájem o svého potomka. Byla zařazena zpět do stáda a malá Shani je odchovávána uměle. Stala se
miláčkem svých chovatelů, je velmi mazlivá. Aby neztratila kontakt se svými druhy, žije ve stáji s ostatními
mláďaty a jejich potomky a na vycházky chodí do společného výběhu s nimi. Není divu, že dostala jméno
Shani, což v překladu znamená Úžasná. Druhé jméno Star jí přidala kmotra, ředitelka olomouckého
multikina Cine Star, paní Dagmar Černíková, která jí také přišla dnes poblahopřát k prvním narozeninám.
K 1. narozeninám dostala žirafa Shany také padesátikilový pytel krmiva MILLI, kterým byla od prvních dnů
svého života krmena. Dárek jí předal obchodní zástupce firmy SANO Moderní výživa zvířat s.r.o., pan Ing.
Jan Paroulek. Firma SANO úspěšně spolupracuje s olomouckou zoo již od roku 1999, kdy dodávala mléčnou
krmnou náhražku tehdy narozeným žirafím dvojčatům Kabu a Kabuki.

Nový kmotr malého mravenečníka

Vloženo: 8. 6. 2011

Populární mládě mravenečníka čtyřprstého Dorotka , které se narodilo 28. března letošního roku, má již
druhého kmotra. Staly se jím děti ze SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s. v Prostějově. Sběrem starého papíru
získaly děti částku 3 300, Kč, kterou přijely do zoo osobně předat. Součástí slavnostního předání
sponzorského daru bylo seznámení s mládětem. Chovatelka paní Hana Dostálová jim jako bonus ukázala i
lenochoda dvouprstého Bohuše, kterého vychovala. Obě zvířata si děti prohlédly a dokonce i pohladily.

Mláďata kozorožců
Vloženo: 6. 6. 2011

Kozorožec sibiřský je ještě poměrně široce rozšířený v horách Střední Asie. V květnu se u tohoto druhu
začala rodit mláďata. V současné době zde mohou návštěvníci pozorovat tři malá kůzlata, která musí brzy po
porodu následovat svou matku i ve vysokých horách, kde v přírodě žijí. Kromě tohoto druhu chováme ještě
další zástupce horských koz a to kozy šrouborohé, kozorožce kavkazské a kamzíky horské.

Komentovaná krmení v červnu

Vloženo: 3. 6. 2011

Mládě orla stepního
Vloženo: 1. 6. 2011

Olomoucká zoo chovala orly stepní, rozšířené od východní Evropy až po střední Asii, ve své historii již
několikrát. Teprve před několika lety se nám však podařilo sestavit chovný pár, který v loňském roce
odchoval první mládě v naší zoo. Také v letošním roce začali orli brzy na jaře s úpravami hnízda a brzy poté
snesli vejce, z nějž se desátého května po více než šesti týdnech inkubace vylíhlo další mládě. Oba rodiče
hnízdo urputně brání a mládě se snaží chránit. Malý orlík se rychle vyvíjí a z malé bíle ochmýřené kuličky
brzy vyroste nový král nebes.

Mláďata vlků
Vloženo: 27. 5. 2011

Zoo Olomouc chová tři druhy vlků, a to vlky arktické, vlky Hudsonovy a vlky iberské. U všech tří došlo v
letošním roce k rozmnožení a odchovu mláďat. Zatímco vlci arktičtí se narodili 3. května a již opouští svou
noru a je možné je pozorovat při hrách ve výběhu, tak vlci Hudsonovi (narození 12. května) ani vlci iberští
(narozeni 20. května) jsou ještě většinu dne schovaní v noře, kde se cítí v bezpečí.

VZP V ZOO
Vloženo: 26. 5. 2011

Křtiny mláděte mravenečníka
Vloženo: 19. 5. 2011

Mravenečníky čtyřprsté chová olomoucká zoo od roku 2003. První mládě přišlo na svět až po třech letech
chovu těchto zajímavých chudozubých savců v zoo. Byl to samec Indy, který se narodil 12. srpna 2006.
Rodiči se stali první chovný pár žijící v olomoucké zoo Tama a Dart. Na další mládě si museli chovatelé v
olomoucké zoo počkat více jak tři roky. Samice Tama přivedla na svět 16. listopadu 2009 svého druhého
potomka, samičku Taru. Jejím otcem je Jaris, narozený v Dortmundu. Téměř o rok později přišla na svět
další samička Tessa. Narodila se 7. listopadu 2010, otcem je opět Jaris.
Velkým překvapením pro chovatele bylo narození dalšího mláděte 28. března 2011. Matkou se stala teprve
šestnáctiměsíční samička Tara. Otcem nového mláděte, rovněž samičky, je samec Dart. Mladá matka
nejdříve nevěděla, co si má s mládětem počít, rychle se však přizpůsobila a nyní již o svého potomka vzorně
pečuje. Po narození mělo mládě hmotnost 437 gramů, tři dny poté již 471 gramů. Návštěvníci je však ještě
nějakou dobu neuvidí, protože matka je s mládětem ukryta v porodním kotci, vzdáleném v zákulisí expozice.
Chovatelé nechtějí nic riskovat, a proto zasahují do péče o mládě jen minimálně.
Za posledních dvanáct měsíců se mravenečník čtyřprstý narodil pouze ve čtyřech evropských zoo. V
Dortmundu, Magdeburgu, Frankfurtu a v Olomouci z toho v olomoucké zoo během jednoho roku přišla na
svět dokonce dvě mláďata. 19. května 2011 se konaly křtiny nejmladšího mláděte. Na jméno nejmladšího
člena skupiny mravenečníků čtyřprstých byla vyhlášena soutěž. Z asi čtyř set návrhů bylo vybráno jméno
Dorotka. Vyhráli žáci 7. a ZŠ Holice v Olomouci, kteří přišli Dorotce popřát, předat dárek a slavnostně ji
pokřtít.

Vypouštění oryxů do výběhu
Vloženo: 18. 5. 2011

Zoologická zahrada Olomouc chová největší stádo oryxů neboli přímorožců jihoafrických v Evropě a v
současné době můžete v největším výběhu zoo, nazývané "Safari výběh", spatřit 28 těchto antilop včetně
devíti mláďat. Od počátku chovu v roce 1974 se v olomoucké zoo odchovalo přes 250 mláďat, což nás řadí
mezi přední chovatelská zařízení na světě. Z důvodu nízkých teplot a odchovu mláďat jsou v zimě oryxové
ustájeni v zimovišti afrických zvířat, kde přečkávají chladné měsíce. Vypouštění stáda po dlouhé zimě zpět
do výběhu probíhá vždy za příhodného počasí a tyto krásné antilopy se vrací zpět do zimoviště až na
podzim.

Qido je opět v Olomouci
Vloženo: 16. 5. 2011

Celý rok byla samice hrošíka liberijského Blanka sama ve svém výběhu pouze se svým posledním
mládětem, které přišlo na svět 20. července 2010. Její partner Qido, se kterým od roku 1987 přivedla na svět
sedm potomků, pobýval na doporučení koordinátora chovu v rámci Evropských záchranných programů
(EEP) rok v plzeňské zoo, kde měl novou partnerku ze španělské zoo Cabarceno. Téměř přesně po roce se
Qido minulý týden vrátil do olomoucké zoo, kde jej jíž očekávala samice Blanka a jeho dcera Agáta.

Jarní safari stezka
Vloženo: 4. 5. 2011

Na neděli 22. května připravil DDM Olomouc ve spolupráci se zoologickou zahradou již tradiční Jarní safari
stezku. Rodiče s dětmi mohou po stezce vedené areálem zoo putovat od 9.00 do 13.00 hodin. Život mláďat
ve volné přírodě bude hlavním tématem soutěže. Všichni účastníci obdrží drobné odměny.

Stěhování lva
Vloženo: 29. 4. 2011

Lev berberský pochází ze severní Afriky, kde byl tento poddruh vyhuben ve dvacátých letech minulého
století. V jeho druhé polovině bylo objeveno několik jedinců berberských lvů ve lvinci marockého krále,
odkud má své předky většina berberských lvů chovaných v zoologických zahradách. V soucasné dobe se
chovají v sedmnácti zoo, ale v mnoha případech jsou tato zvířata vzájemne provázaná blízkými
příbuzenskými vztahy. Proto jsme se rozhodli mladého lva Borise, u kterého se ale během vývoje
prohlubovaly růstové problémy, přenechat jako expoziční zvíře. Ten odešel 28. dubna. 2011 do ZOO
FARMA Mieroszow v Polsku. Naši chovatelé se proto budou snažit získat nového chovného samce ke
dvoum mladým lvicím, které v naší zoo chováme. Kromě nich je zde ještě jeden pár berberských lvů a to lev
Šimon narozený v naší zoo a uměle odchovaná lvice Lilly pocházející ze Zoo v Belfastu, kteří se současné
době starají o dvě lvíčata.

Nové mládě gibona
Vloženo: 27. 4. 2011

Gibony zlatolící chová olomoucká zoo dlouhou dobu, poslední mládě tohoto druhu se narodilo 15. dubna.
2011. Otcem je sameček Dan, který se narodil v zoologické zahradě v Jihlavě a matkou je známá samice s
podivným jménem. Jako mládě si ji dovezl soukromý chovatel z Vietnamu a protože si myslel, že jde o
samce tak ji pojmenoval Milouš. Mládě se má k světu a můžete je vidět i s jeho rodiči v jejich ubikaci v
pavilonu opic.

MÁJOVÉ SVÁTKY
Vloženo: 20. 4. 2011

Již třetím rokem se mohou návštěvníci olomoucké zoo zúčastnit speciálního programu pořádaného o
májových svátcích. Procházku po zoo si tak mohou zpestřit komentovaným krmením speciál, ukázkami
zvířat nebo si vychutnat romantickou atmosféru při večerní prohlídce zoo vedenou průvodcem.

Program:
VEČERNÍ MÁJOVÉ PROHLÍDKY
Pátek 29. 4. a sobota 30. 4.
Pátek 6. 5. a sobota 7. 5.
průvodce bude na zájemce o komentovanou prohlídku čekat u pokladen zoo ve 20:00
pokladny budou otevřeny do 20:30, areál zoo do 22:00
vstupné je sníženo na jednotnou cenu 50 Kč
KOMENTOVANÉ KRMENÍ ZVÍŘAT SPECIÁL
Sobota 30. 4. a neděle 1. 5.
Sobota 7. 5. a neděle 8. 5.
10:00 medvěd malajský
10:30 nosál červený
11:30 velbloud dvouhrbý
12:00 žirafa Rothschildova
12:30 mravenečník čtyřprstý
13:00 gepard štíhlý
13:30 lev berberský
14:00 vlk arktický
14:30 medvěd baribal
SETKÁNÍ SE ZVÍŘATY
Sobota 30. 4. a neděle 1. 5.
Sobota 7. 5. a neděle 8. 5.
12:30 mravenečník čtyřprstý/Jihoamerický pavilon
15:00 lama, koza, ovce/výběh lam a koz u věže

Velikonoce v zoo
Vloženo: 19. 4. 2011

Zoologická zahrada Olomouc připravila pro své návštěvníky na celé velikonoční svátky od 21. do 25 dubna
2011 již tradiční program. Velikonoční prázdniny budou věnovány hlavně dětem, které se mohou těšit na
setkání se zvířaty nebo projížďky na ponících. O svátečním víkendu nebude chybět ani oblíbené
komentované krmení.
PROGRAM:
Čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna
Velikonoční dílny a soutěže pro děti/10:00 – 14:00
Výroba pomlázky, zdobení vajíček
Zábavná soutěž nejen pro děti zaměřená na velikonoční tradice
Setkání se zvířátky a projížďky na ponících/13:00 – 14:30
Sobota 23. dubna – pondělí 25. dubna
Komentované krmení zvířat:
10:00 medvěd malajský
10:30 nosál červený
11:30 velbloud dvouhrbý
12:00 žirafa Rothschildova
13:00 gepard štíhlý
14:00 medvěd baribal
14:30 vlk arktický
Setkání se zvířaty a jejich ošetřovateli:
9:30 lenochod dvouprstý/infokiosek u dětského hřiště

11:00 lama alpaka, poníci/výběh koz a lam u věže
12:30 hroznýš královský/Jihoamerický pavilon
13:30 mravenečník čtyřprstý/Jihoamerický pavilon
Velikonoční jarmark s ukázkou tradičních řemesel:
Ukázka tradičních řemesel s možností vlastnoručně si vyzkoušet pletení pomlázky nebo zdobení kraslic

Pomozte zachránit velké primáty a jejich životní prostředí
Vloženo: 7. 4. 2011

Připojte se ke kampani na záchranu velkých primátů a pomozte zastavit ničení životního prostředí v
Indonésii a také v Africe a Americe. Masivní kácení původních pralesů na Borneu výrazně ovlivňuje
existenci orangutanů v těchto oblastech a to vše se děje za účelem vzniku palmových plantáží, neboť z
palmového oleje se dnes vyrábí tisíce potravinářských a drogistických výrobků. Také Česká republika je
významým dovozcem palmového oleje a my všichni jsme vlastně zodpovědni za úbytek vzácných
ekosystémů, i když nás omlouvá fakt, že o tom ani nevíme, neboť zatím neexistuje zákon, který by nařizoval
uvádět palmový olej na výrobcích. Pomozte a podpořte prosím petici, která je směřována k Evropské správní
radě, která by se již příští týden měla tímto problémem zabývat. Především by však měla nařídit certifikaci
palmového oleje, který by se objevoval na etiketách všech výrobků, a hlavně by pocházet z kontrolovaného
pěstování s šetrnějšími zásahy do životního prostředí.
Zde můžete podpořit tuto akci

Další mládě mravenečníka
Vloženo: 5. 4. 2011

Mravenečníky čtyřprsté chová olomoucká zoo od roku 2003. První mládě přišlo na svět až po třech letech
chovu těchto zajímavých chudozubých savců v zoo. Byl to samec Indy, který se narodil 12. 8. 2006. Rodiči
se stali první chovný pár žijící v olomoucké zoo Tama a Dart. Na další mládě si museli chovatelé v
olomoucké zoo počkat více jak tři roky. Samice Tama přivedla na svět 16. listopadu 2009 svého druhého
potomka, samičku Taru.
Jejím otcem je Jaris, narozený v Dortmundu. Téměř o rok později přišla na svět další samička Tessa.
Narodila se 7. 11. 2010. Otcem je opět Jaris.
Velkým překvapením pro chovatele bylo narození dalšího mláděte 28. března 2011. Matkou se stala teprve
šestnáctiměsíční samička Tara. Otcem nového mláděte, rovněž samičky, je Dart. Mladá matka nejdříve
nevěděla, co si má s mládětem počít, rychle se však přizpůsobila a nyní již o svého potomka vzorně pečuje.
Po narození mělo mládě hmotnost 437 gramů, tři dny poté již 471 gramů. Návštěvníci je však ještě nějakou
dobu neuvidí, protože matka je s mládětem ukryta v porodním kotci, vzdáleném v zákulisí expozice.
Chovatelé nechtějí nic riskovat, a proto zasahují do péče o mládě jen minimálně.
Za posledních dvanáct měsíců se mravenečník čtyřprstý narodil pouze ve čtyřech evropských zoo. V
Dortmundu, Magdeburgu, Frankfurtu a v Olomouci z toho v olomoucké zoo během jednoho roku přišla na
svět dokonce dvě mláďata.
Více fotografií naleznete zde

S vysloužilci do Zoo
Vloženo: 5. 4. 2011

Dosloužila vám žehlička, vysavač, fén či jiný drobný elektrospotřebič?
Přineste jej v sobotu 30. dubna mezi 8. až 17. h do zoo, kde za něj můžete získat volnou vstupenku pro dítě
či slevu ve stejné hodnotě pro dospělého. A ještě na vás čeká dárek.
Akci „S vysloužilci do Zoo“ jsme pro vás opět připravili spolu s kolektivním systémem ELEKTROWIN.
Máme stejný zájmem  chránit přírodu. Přidejte se i vy!

Den Země v zoo

Vloženo: 31. 3. 2011

Na sobotu 16. 4. jsme ve spolupráci s DDM Olomouc připravili každoroční program k oslavám Dne Země.
Stanovištní soutěž pro malé i velké je inspirována životem velkých primátů, kterým je v roce 2011 věnována
velká pozornost, neboť byla Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA) vyhlášena záchranná
kampaň na pomoc právě velkým primátům. Opičí hrátky budou probíhat od 10.00 do 16.00 hodin na sedmi
stanovištích v areálu zoologické zahrady a na všechny soutěžící čekají zajímavé odměny.

Další potomci lvíčků zlatých
Vloženo: 11. 3. 2011

Ve skupině vzácných drápkatých opiček lvíčků zlatých se téměř přesně po roce od prvního úspěšného vrhu
vůbec narodila další dvě zdravá mláďata. Dvojčata přišla na svět 11. března a jejich pohlaví zatím není
známé. Na péči se kromě starostlivých rodičů podílí také roční sourozenci, sameček Leo a samička Sali.
Skupinu je možné pozorovat v pavilonu opic i ve venkovním výběhu.

Vítání jara a nových mláďat v zoo
Vloženo: 9. 3. 2011

Přijďte v sobotu 26. března do Zoo Olomouc a přivítejte společně s námi jaro i nová mláďátka. Můžete se
těšit na představení našich nejnovějších přírůstků nebo setkání se zvířaty a povídání s jejich ošetřovateli.
Program:
Představujeme mláďata
11:00 žirafa Rothschildova/pavilon žiraf
12:00 koza zakrslá/společný výběh koz a lam u věže
13:00 mravenečník čtyřprstý/Jihoamerický pavilon
14:00 kotul veverovitý/Jihoamerický pavilon
Setkání se zvířaty
10:00 lenochod dvouprstý/dětské hřiště
11:30 užovka červená/terária na pavilonu žiraf
13:00 mravenečník čtyřprstý/Jihoamerický pavilon
14:30 hroznýš královský/Jihoamerický pavilon

Zachráněný sup
Vloženo: 26. 2. 2011

V sobotu 26. února v odpoledních hodinách návštěvníci zoo hlásili, že ve velké voliéře, pracovně nazývané
"bábovka", je v síti zamotaný sup hnědý. Tento velký pták nalétl do sítě v nejvyšším bodě voliéry tak
nešťastně, že se za ni zachytil zobákem a již se sám nedokázal vyprostit. Přes veškeré snahy se nepodařilo
pracovníkům zoo supa osvobodit, proto jsme museli zavolat Hasičský záchranný sbor v Olomouci. Hasiči
vyšplhali do 12 m výšky, kde se jim podařilo supa osvobodit. Supice slétla na zem a za chvíli si již po voliéře
vykračovala jako by se nic nepřihodilo.

Šimpyho putování je u konce
Vloženo: 25. 2. 2011

Ve čtvrtek 24. února se vrátil domů do Zoo Olomouc jeden ze dvou uprchlíků, makak červenolící Šimpy.
Zpět do zoo byl přivezen až z Pardubického kraje, kde byl u obce Licibořice úspěšně odchycen. Při odchytu
spolupracovali pracovníci Záchranné stanice a Ekocentra „Pasíčka“ společně se členy Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje a strážníkem Městské policie ve Skutči. Odchyt byl proveden za
pomoci narkotizační pušky a uspané zvíře bylo s využitím hasičské techniky sundáno ze stromu a převezeno
do záchranné stanice. Zde makaka prohlédl veterinární lékař a ve večerních hodinách dorazili zaměstnanci
Zoo Olomouc, aby Šimpyho dopravili domů. Po návratu stráví opičák několik dnů v karanténě, poté bude
znovu důkladně vyšetřen a postupně začleňován zpět do skupiny.

Již 250 odchovaných mláďat oryxů jihoafrických
Vloženo: 17. 2. 2011

Zoologická zahrada Olomouc se může pyšnit jedním z největších stád oryxů jihoafrických v Evropě. Letos v
únoru se narodilo již 250. mládě, tyto krásné africké antilopy chováme od roku 1973. V zimním období jsou
zvířata ustájena na zimovištích a právě v této části roku probíhají porody mláďat. Od ledna se v olomoucké
zoo narodilo už devět mláďat a další přírůstky stále očekáváme. Celé stádo se do venkovního výběhu bude
vypouštět v průběhu května.

Další přírůstek ve skupině žiraf Rothschildových
Vloženo: 17. 2. 2011

V pátek 11. 2. se narodila další žirafa Rothschildova. K desetidenní samičce tak přibylo další mládě,
tentokrát je to však kluk. Ošetřovatelé pro něj vybrali africké jméno Lutalo, což znamená bojovník a to malý
sameček opravdu je. I přesto, že má jen několik dní, dokáže kolem sebe pořádně kopat a divočit.

Ředitel zoo se stal ošetřovatelem
Vloženo: 17. 2. 2011

Práci ošetřovatele afrických kopytníků si na chvíli vyzkoušel ředitel olomoucké zoo Dr. Ing. Radomír Habáň,
v rámci natáčení pořadu ČT „Hledám práci“. Na vlastní kůži si vyzkoušel každodenní práci ošetřovatelů a s
ní spojené činnosti jako je čištění výběhů, příprava krmiv a samotné krmení zvířat. Podle slov pana ředitele
to byla příjemná změna a zpestření jeho běžného dne a také si mohl na chvíli odpočinout od ředitelských
starostí a povinností. Jak náš pan ředitel zvládnul novou profesi se můžete podívat v přímém vysílání pořadu
„Hledám práci“ dne 8. března 2011 ve 12.55 na ČT2 nebo na na internetových stránkách České televize.

Jarní prázdniny v zoo

Vloženo: 11. 2. 2011

Na období jarních prázdnin, v týdnu od 28. února do 6. března, připravila Zoologická zahrada Olomouc
zábavnou soutěž pro malé i dospělé návštěvníky. Téma soutěže se bude nést v duchu kampaně na podporu
ochrany velkých primátů. Kromě zábavného putování po zoo se také dozvíte, kteří primáti potřebují naši
pomoc nejvíce, čím jsou ohroženi a jak může každý z nás přispět k jejich záchraně.
Soutěžní lístky získáte na vyžádání na pokladně zoo, kde je můžete po vyplnění zanechat. Po skončení
soutěže vylosujeme ze správných odpovědí výherce, kteří budou po zásluze odměněni.
Jarní prázdniny v zoo – vyhlášení soutěže
Během jarních prázdnin, v týdnu od 28. února do 6. března, probíhala v Zoologické zahradě Olomouc
zábavná soutěž pro malé i dospělé návštěvníky. Téma soutěže se neslo v duchu kampaně na podporu ochrany
velkých primátů. Krásnému slunečnému počasí vděčíme nejen za bohatou návštěvnost po celý týden, ale
také za hojnou účast v soutěži, do které se zapojilo téměř 300 soutěžících. Z více než 150 správných
odpovědí vylosoval pan ředitel Dr. Ing. Radomír Habáň pět šťastných výherců, kterým budou zaslány slíbené
odměny poštou. Všem, kteří s námi soutěžili, děkujeme za zájem, výhercům blahopřejeme a těšíme se na
další společnou akci.
jména výherců:
Alžběta Frommerová, BělkoviceLašťany
Zdeňka Kolářová, Litovel
Jindřich Jelínek, Horka nad Moravou
Matěj Kouba, Olomouc
Adam Petr, Mohelnice

Kolik, co a za kolik v roce 2010
Vloženo: 4. 2. 2011

K 31. prosinci 2010 chovala Zoologická zahrada Olomouc 1 725 zvířat ve 349 druzích. Uživit takové
množství strávníků stojí nemalé peníze, a tak jistě nikoho nepřekvapí, že částka vydaná za nákup krmiva pro
zvířata na jeden rok se pohybuje kolem pěti milionů korun českých. Z této sumy lze odvodit, že náklady na
jeden krmný den činí asi 13 500 Kč. Nejvíce peněz bylo utraceno za maso, ovoce a speciální granulovaná
krmiva.
Na kvalitní úroveň krmných dávek dohlíží odborný krmivář, neboť správně složená krmná dávka je
základem úspěšného chovu. A že se nám v loňském roce dařilo, jistě potvrdí mnoho návštěvníků, kterým se
naskytl pohled na spokojená zvířata obklopená svými mláďaty.
Také děkujeme všem sponzorům, kteří věcnými nebo finančními dary přispívají na chov a výživu zvířat v
zoo.

První žirafí mládě roku 2011 je na světě
Vloženo: 1. 2. 2011

První žirafí mládě letošního roku je na světě. Samička se narodila 1. února v odpoledních hodinách. Matkou
mláděte je samice Amina a otcem náš chovný samec Mark. Od svých ošetřovatelů dostala žirafka jméno
Abena, což v překladu znamená narozená v úterý. Matka s mládětem jsou v pořádku a první měsíce budou
odděleni mimo žirafí skupinu, aby malá v klidu nabrala síly a dobře rostla.
V nejbližších dnech očekáváme do žirafího stáda ještě jeden přírůstek.

Za samé jedničky zdarma do zoo, 31. 1. 2011
Vloženo: 14. 1. 2011

Blíží se konec prvního pololetí a všechny děti školou povinné čeká jistě krásné vysvědčení. Stejně jako v
předešlých letech připravila i letos Zoologická zahrada Olomouc dáreček pro všechny premianty. V pondělí
31. ledna mohou všichni školáci, kteří přinesou své vysvědčení se samými jedničkami, přijít do zoo zdarma.
U pokladny je nutné vysvědčení předložit k nahlédnutí.

Zooinventura, 29.  31. 1. 2011
Vloženo: 14. 1. 2011

Zapojte se s námi do inventury zvířat a vyzkoušejte si, že není vždy snadné spočítat zvířata poskakující a
pobíhající po výbězích. Pokud se vám podaří všechny vybrané živočichy najít a spočítat, stačí jen vyplnit
údaje v soutěžním lístku, který bude k dispozici na pokladně zoo, kde jej můžete opět odevzdat. Akce se
můžete zúčastnit od 29. do 31. ledna. Po skončení soutěže bude vylosováno pět výherců, kteří obdrží volné
vstupy do Zoo Olomouc.

První mládě roku 2011
Vloženo: 5. 1. 2011

Olomoucká zoo čekala na svůj první přírůstek v roce 2011 až do rána 5. ledna. Chovatelka, paní Hana
Dostálová, při ranní kontrole svých svěřenců zjistila, že tlupa opic kotulů veverovitých se rozrostla o nového
člena. Primát letošního roku tedy drží malá opička, jejíž pohlaví je zatím neznámé. Mláďata kotulů
veverovitých se rodí vždy počátkem roku. Letos porodní boom přišel již v listopadu. Do konce roku se na
zádech svých matek objevila tři mláďata, letošní první mládě je již čtvrté, které se v tlupě nedávno narodilo.
Zoo očekává, že v dohledné době se narodí dalších pět až šest mláďat.

Návštěvnost v roce 2010
Vloženo: 4. 1. 2011

V roce 2010 branou zoo prošlo 368 543 osob. Ve srovnání s předchozím rokem to je o 7 469 osob méně.
Večerní vánoční prohlídky, které jsme pořádali již po jedenácté, mají svůj stálý okruh příznivců. Konaly se
od 18.12. 2010 do 2. 1. 2011. Vánočně vyzdobenou a romanticky osvětlenou zoo si večer přišlo prohlídnout
2 346 osob.

Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů
Vloženo: 3. 1. 2011

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) vyhlásila pro rok 2011 kampaň na ochranu
velkých primátů (EAZA Ape Campaign 2011). Zoologická zahrada Olomouc se i letos ke kampani připojuje
a svými aktivitami ji plně podpoří. Během celého roku budou probíhat akce, které svým obsahem zasáhnou
problematiku ohrožení a ochrany velkých primátů.
Ústředním cílem kampaně je trvale a zásadním způsobem přispět k dalšímu zachování velkých primátů i
jejich životního prostředí.
Hlavní cíle kampaně:
 zvýšit ochranu životního prostředí a snížit jeho úbytek
 omezit lov a obchodování s velkými primáty (jak s živými, tak s mrtvými)
 změnit chování spotřebitelů a snížit tak tlak na velké primáty a jejich životní prostředí
 získat finanční prostředky pro zřízení trvalého fondu, který bude průběžně poskytovat finanční podporu
aktivitám na ochranu velkých primátů
Kampaň zahrnuje všechny druhy velkých primátů (gorily, orangutany, šimpanze a gibony). Cílů kampaně
bude dosaženo prostřednictvím zvýšení povědomí o problémech, kterým velcí primáti čelí (ztráta životního
prostředí, obchodování s velkými primáty, boj proti chorobám, které tyto živočichy ohrožují) a získáváním
finančních prostředků na podporu ochranářských projektů.

