
Novinky 2012
Vánoce v zoo
Vloženo: 28. 11. 2012

Zoologická zahrada se pro vás ustrojila do svátečního a připravila dny plné vánoční atmosféry. Nechejte
všechen shon doma a vychutnejte si Vánoce, které i letos můžete prožít zvířatům nablízku.

VÁNOČNÍ DÍLNY

... příjemná atmosféra Vánoc, tóny koled, vůně purpury a punče ... Přijďte mezi nás napsat Ježíškovi, zhotovit
hvězdy na stromeček, dekorace do oken či vánoční přání.

SLYŠÍM ZVONIT VÁNOCE

8. a 9. 12. 2012 / 10:00  15:00 
Výroba zvonečků, zdobení perníčků.

OVEČKY, OVEČKY POJĎTE DOMŮ

15. a 16. 12. 2012 / 10:00 15:00 
Výroba vánočních ozdob z ovčího rouna, polední krmení vlků.

VÁNOČNÍ STROM PRO ZVÍŘATA

22. 12. 2012
Než stromek zazáří, můžete nám jej pomoci ozdobit a zavěsit na něj svá přání, dárky a dobroty pro zvířata.

ŠTĚDRÝ DEN V ZOO

24. 12. 2012 / 9:00  16:00 
I v tento den k vám bude Zoo Olomouc štědrá. 
Nadělujeme dětské vstupné pro všechny návštěvníky.

VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY

15. 12. 2012  1. 1. 2013 / 17:00 a 18:30 
Čeká vás osvětlená zoo, zimní atmosféra a mnoho jedinečných zážitků. 
Průvodce vychází z dětského hřiště a v areálu zoo a ... těší se na vás!



Noc duchů 2012
Vloženo: 23. 10. 2012

Staňte se součástí LAMPIONOVÉHO PRŮVODU v lese plném nadpřirozených bytostí a společně s našimi
PRŮVODCI poznávejte život zvířat.Nebojácným, kteří si zoo projdou sami, připomínáme, ať si nezapomenou
BATERKU, aby nám tady nestrašili až do rozbřesku. MASKY VÍTÁNY!

DATUM KONÁNÍ AKCE: 2. 11. 2012 
Průvodce vychází z dětského hřiště v 17:00, 17:30 a 18:00. 
Dětské vstupné v ceně 50 Kč pro všechny s lampionem! 
Pokladny otevřeny až do 18:00. 
Areál zoo se uzavře ve 20:00.



Víkend rekordů
Vloženo: 29. 8. 2012



Zoologická zahrada Olomouc zve všechny děti i dospělé na Víkend rekordů. Ten završí období letošních
prázdnin a věnuje se těm, kteří si přejí být nejlepší. První zářijové dny se tak návštěvníci mohou zapojit do
překonávání zdánlivě nepřekonatelného a zapsat se na dalších stránkách v České knize rekordů. Aby se
motivovali i dospělí, každý, kdo 1. září do 15. hodiny přinese 200 uzávěrů z PET lahví nebo 2. září do 11.
hodiny fotbalový míč, bude moci projít branou zoologické zahrady v ceně dětského vstupného. A aby všem
bylo přímo veselo, návštěvníkům sobotního dopoledne zazpívá Jaroslav Uhlíř.

„Některé rekordy se do zahrady vrací s úmyslem, abychom laťku pro překonání ještě zvýšili. Jiné rekordy
vznikly zcela nově. Tematicky však všechny spojuje prostředí zoo. Pro příchozí, věříme, bude zdolávání rekordů
pestrým zážitkem,“ přibližuje letošní akci vedoucí marketingového oddělení Luděk Richter. Návštěvníci se
mohou připojit k příznivcům SK Sigma Olomouc a.s. a zdolat rekord o nejvíce nasbíraných fotbalových
míčů, určených zvířatům pro radost. Nebo se pokusit složit největšího chameleona z uzávěrů PET lahví, jenž
bude zářit barvami a před nikým se jistojistě neskryje, či z láhví samotných vytvořit nejdelší stonožku. Na
strom v areálu zahrady se také pokusíme zavěsit nejvíce papoušků vymalovaných návštěvníky. A ti, které
zajímá, kolik cestujících pojme osobní automobil Peugeot 107, mohou vyzkoušet jeho kapacitní možnosti a
snažit se překonat rekord v počtu lidí do tohoto vozu vměstnaných.

„Tentokrát se víkend rekordů nepromění pouze v soutěživé zápolení v prostředí zvířat, ale také v podanou
pomocnou ruku malé Klárce Slezákové, která se potýká se sekundární epilepsií, hypotonií a dětskou mozkovou
obrnou. Sbíráním vršků od PET lahví se Klárce pomůže v cestě za léčebným pobytem,“ vysvětluje ředitel
zahrady Radomír Habáň. Její rodiče říkají, že věří, že to jednou Klárinka dokáže a všem ukáže. Zoologická
zahrada přeje nejen jí ale i všem, kteří se o zdolání rekordu pokusí, aby to dokázali.

Další informace naleznete zde

Nový vstup je již v provozu!
Vloženo: 29. 8. 2012

V květnu 2012  byl v zoologické zahradě slavnostně zahájen provoz Centra pro chov lemurů kata a nového
vstupu.

Více informací najdete zde

VÍKEND REKORDŮ

ANEB VESELÉ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI



ANEB VESELÉ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Staňte se těmi, kteří rozhodnou o dalších stránkách v České knize rekordů. Rozlučte se s prázdninami v
olomoucké zoo a zúčastněte se Víkendu rekordů 1. a 2. září 2012.

Podrobnější informoce naleznete zde

258 MLÁĎAT V ZOO OLOMOUC

Letošní rok se od svého počátku zavděčil všem, kteří se těší z pohledu na mláďata. V Zoo Olomouc se jich v
období od 1. 1. do 30. 6. 2012 narodilo pozoruhodných 258.

Více informací naleznete zde

KOMENTOVANÁ KRMENÍ

Od 1. června do 31. srpna budou v olomoucké zoo probíhat komentovaná krmení zvířat každý den.

Podrobnější informace naleznete zde

Uzavření výběhu makaků:

Vážení návštěvníci, omluvte prosím dočasné uzavření výběhu makaků z důvodu probíhající rekonstrukce
výběhu. O otevření výběhu vás budeme včas informovat.

Vláček opět v provozu:

Od soboty 7. dubna se mohou návštěvníci zoo opět svézt autovláčkem. Hromadné objednávky je možné
zajistit u paní Vrzalové na telefonním čísle  603 274 806.

Lanáček v Zoo Olomouc:

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Damašková

Mobil: 605 215 348

Provozní dobu a ceník lanáčku najdete zde

Víkend rekordů
Vloženo: 24. 8. 2012



Nový samec adaxe
Vloženo: 17. 8. 2012



Dříve obývali adaxové téměř celou saharskou oblast, dnes se však vyskytují pouze na několika málo
jejích místech a řadí se k velmi vzácným zvířatům  jejich druh je veden jako kriticky ohrožený.
Přirozeným biotopem se těmto pouštním antilopám staly vyprahlé oblasti. Tam se však nalézá vegetace velmi
málo, stáda proto musí při hledání pastvy urazit nemalé vzdálenosti, a jelikož nepatří k rychlým běžcům, stávají
se častou kořistí predátorů. Svým bílým zbarvením, které odráží sluneční paprsky, se přizpůsobují svým
životním podmínkám, v zimních měsících se přebarvují do tmavších odstínů. 
Na udržení populace adaxů ve volné přírodě nese výraznou zásluhu Zoologická zahrada Hannover, které
náleží i vedení jejich plemenné knihy. V této knize je v rámci Evropy evidováno 193 adaxů, z nichž vzešlo
26 chovných skupin, tvořených 26 samci a 105 samicemi. 91 zoologických institucí se podílí na přežití tohoto
velmi vzácného zvířete do té míry, že se jeho počet zvýšil na 698 jedinců v těchto institucích žijících (údaj z r.
2008). Ve volné přírodě, na soukromých farmách, v dalších zahradách a rezervacích se na světě pohybuje
posledních ne více než 5000 jedinců. V rezervacích v Maroku se stavy ze 70 kusů vysazených v letech 199497
zvýšily na 550 kusů v roce 2007. Činností se stejným záměrem se také zabývá rezervace v Tunisku (Bou
Hedma). 
„Olomoucká zoologická zahrada započala s chovem pouštních antilop v roce 1987. V rámci evropského
záchranného programu se následně v roce 1996 zúčastnila reintrodukce adaxů do ohraničené rezervace Souss
Massa National Park v Maroku,“ uvádí zoolog Jitka Vokurková. „Tehdy se vypouštění zpět do volné přírody
týkalo 3 samců – Leoše, Pajdy a Ferdy,“ dodává. Z frankfurtského letiště odstartoval speciál, v němž se
pasažéry stali adaxové z různých zoologických zahrad a jejich lidský doprovod plný nadějí. 
V současné době čítá skupina pouštních antilop v Zoo Olomouc 3 mláďata z roku 2011 a 4 chovné samice, k
nimž se 28. 7. 2012 přidal samec Heiner. Adax Heiner se narodil v roce 2011 v zoologické zahradě v
Hannoveru. Ta jej nyní svěřuje do péče olomoucké zoo s důvěrou, o níž se zasloužila prostřednictvím výsledků
úspěšného odchovu a následného přispění k vypouštění těchto zvířat do rezervace. Získání chovného samce
Heinera neprovází jen radost, ale i očekávání. „Doufáme, že se se svou novou skupinou sžije a do budoucna se
zaslouží o její rozšíření v podobě odchovaných mláďat a věříme, že i o jejich návrat do volné přírody,“
podotýká ředitel zahrady Radomír Habáň.
Lvíčata poprvé ve výběhu
Vloženo: 15. 8. 2012



Safari v Zoo Olomouc
Vloženo: 7. 8. 2012

KŘEST LVÍČAT



Vloženo: 31. 7. 2012

258 MLÁĎAT V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 30. 7. 2012



 Letošní rok se od svého počátku zavděčil všem, kteří se těší z pohledu na mláďata. V Zoo Olomouc se jich v
období od 1. 1. do 30. 6. 2012 narodilo pozoruhodných 258. Jako první se na svět 19. 1. 2012 podíval kotul
veverovitý. O nejpočetnější skupinu mláďat svého druhu se zasloužily kozy zakrslé (41), papoušík hnědohlavý
(31) a vlci (16). V rámci vzácně chovaných mláďat v zahradách tu olomouckou zkrášlili malí lvi berberští a
mravenečník čtyřprstý. Ze zvířat ve volné přírodě vzácně se vyskytujících neopomeneme narození lvíčka
zlatého. Jejich počet v přírodě se podařilo za 40 let díky intenzivním ochranářským opatřením zvýšit z 20  ks
na současných 1600. 
Každé zvíře provází konkrétní osud. O to více jsem rádi, pokud šťastný. Ten potkal i matku rysa karpatského.
Původně pocházela z volné přírody, avšak důsledkem tamního zranění se dostala do záchranné stanice v
Bojnicích. V péči lidí se vyléčila, ale následky zranění a upnutí se na člověka ji pohyb ve volné přírodě již
nedovolují. Na základě vhodných chovatelských podmínek koordinátor souhlasil, aby byla samice umístěna
právě v olomoucké zoo. Ač byla dlouhý čas v lidské péči, i tak v roli matky obstála s obdivem. Letošní mládě z
11. 5. 2012 je jejím prvním. „Nadále se účastníme záchranného programu rysů karpatských, jehož úmyslem
zůstává snaha o monitoring zvířat v přírodě a v případě potřeby posílení populace ve volné přírodě vhodnými
zvířaty odchovanými v zoo“, doplňuje zoolog Ing. Jitka Vokurková. 
Sestavení ideálního chovného páru není ničím samozřejmým, byť dříve patřili dikobrazi k nejběžněji
chovaným zvířatům v zoo. Skutečnost, že se to vydařilo právě u dikobrazů srstnatonosých, je radostná i z toho
důvodu, že jsme na mláďata těchto zvířat čekali dlouhý čas. Ta letošní z 2. 4. 2012 se daří s úspěchem
odchovat, ač jejich matka (pocházející z polské zoo) se rodičovství zhostila zcela poprvé. I z toho důvodu se jí
do odchovu dlouho nezasahovalo a pohlaví jejich potomků bylo zjištěno teprve nedávno. Dnes již s určitostí
víme, že se jedná o samici a samce.  
Zoologická zahrada Olomouc patří na území české a slovenské republiky k jediným chovatelům, kteří chovají a
také rozmnožují mravenečníka čtyřprstého. 5. květen tuto informaci potvrdil. Jednomu ze dvou chovných párů
se narodila samička, která má již dnes své jméno Elie. Po svém narození na váze příliš nezískávala, přibližně
po dvou týdnech nastal zlom a dnes již přijímá potravu zcela samostatně. Ve výběhu ji návštěvníci mohou



spatřit prozatím pod dohledem ošetřovatele: „Elie sice oplývá nebývalou samostatností, ale mohlo by se stát, že
by jí vyšplhání do větví způsobilo na zpáteční cestě dolů nesnáze. Je tedy důležité ji v tomto věku ještě hlídat“,
upřesnila ošetřovatelka Hana Dostálová.

Vypouštění sýčků
Vloženo: 30. 7. 2012

Vypouštění sýčků obecných zpět do volné přírody je pro jejich ošetřovatele okamžikem, který jejich péči a
snahu završuje. Pro sýčky však cesta teprve začíná. Olomoucká zoologická zahrada se v ptačí říši tímto
směrem ubírá od roku 2009, kdy s chovem sýčka obecného začala. První chovný pár pocházel ze Zoo Praha. V
roce 2010 Záchranné stanici v Bartošovicích na Moravě, která se kromě záchrany kriticky a silně ohrožených
druhů naší fauny zabývá i záchranou zraněných či jinak hendikepovaných volně žijících živočichů, předala
čtyři jedince, v roce 2011 dva, další tři posílili chov v jiných zoologických zahradách. V letošním červenci
přijel kroužkovatel volně žijících ptáků Karel Maton nakroužkovat čtyři mláďata sýčka obecného. Každý
okroužkovaný téměř tříměsíční sýček byl poté přesunut do transportní přepravky a následně se vydal na cestu
do zmiňovaných Bartošovic. 
„V zoologické zahradě vyrůstají mláďata spolu s rodiči. V tomto období ještě nejsou krmena živou potravou.
Nejčastěji dostávají malé myši a kuřata,“ objasňuje zooložka Jitka Vokurková. V okamžiku, kdy je převezme
záchranná stanice v Bartošovicích, se mláďata začínají učit a připravovat na vypouštění. Během této doby jsou
mladí sýčci naváděni na živou kořist a získávají dostatečné letové schopnosti, potřebné pro přežití v přírodě.
Následně se jejich pohyb monitoruje v terénu a jejich hnízdění se podporují vyvěšováním budek. 
Od roku 2000 do roku 2011 bylo ze Záchranné stanice v Bartošovicích vypuštěno 164 mláďat tohoto silně
ohroženého druhu, jehož pokles ve volné přírodě v posledních desetiletích převýšil 90%. V minulosti patřil k
sovám s nejhojnějším výskytem. Příčin, proč tomu tak již není, může být několik a prozatím se ocitají v rovině
spekulací. Důsledkem rekonstrukce budov, kácením stromů jim ubývá přirozených dutin, v nichž mohou
přebývat. Svou roli rovněž hrají jedy proti hlodavcům. Jelikož v potravě sýčka dominuje hraboš polní, může po
ulovení otrávené kořisti dojít i k úhynu sýčka. V neposlední řadě zvyšování početnosti kun skalních této
skutečnosti přispívá. Sýčci přeletují zpravidla nízko nad zemí a riziko střetu je tak velké. 
"Zasedá na střechách a někdy světlem přilákán přiletí zvědavě až na okna, lidem nevědomým a pověrečným na
postrach," takto popisoval ve 2. pol. 19. století sýčka jeden z prvních ornitologů Vladislav Šír. Sýček se na lov
skutečně vydává již v době šera. Den tráví spánkem na skrytých místech stromů či střech. V případě
jakéhokoliv ohrožení se snaží klamat tělem. Při vyrušení zaujímá postoj s cílem zastrašit nepřítele. Do stran
otáčí hlavou až o 180 stupňů, natahuje se do výšky a vzápětí se uchyluje do podřepu. Hlasově se projevuje
pouze část roku. Počínaje březnem můžeme sýčky slyšet, kterak komunikují mezi sebou jako pár. Sameček
zesilujícím a zrychlujícím hlasem volá a samička mu tiše odpovídá. Páry žijí v trvalém svazku. 
Označení sýčka Athene noctua v překladu znamená Athénina sova, sova bohyně moudrosti. Věříme, že její
volání bude ve volné přírodě v dobách budoucích slyšet mnohem častěji.
Lvi berberští
Vloženo: 2. 7. 2012



Za samé jedničky zdarma do zoo
Vloženo: 27. 6. 2012

Zoologická zahrada Olomouc zve k návštěvě všechny premianty. Od pátku (29. 6.) do neděle (1. 7.) bude
žákům i studentům základních i středních škol, kteří se prokáží letošním vysvědčením se samými jedničkami
na konci roku, umožněn do zoo vstup zdarma.
Losi opět v zoo
Vloženo: 25. 6. 2012

Po několikaleté přestávce jsme v olomoucké zoologické zahradě obnovili chov losů evropských. Tato
majestátní zvířata se zde chovala již dříve, ale kvůli výstavbě výběhu medvědů a vlků byl jejich chov zrušen. V
pátek 22. června do olomoucké  zoo byly dovezeny dvě mladé samičky, které by měly vytvořit základ budoucí
chovné skupiny našich největších zástupců jelenovitých sudokopytníků.

VEČERNÍ ZOO Z VÝŠKY
Vloženo: 21. 6. 2012



EKODEN V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 21. 6. 2012

EKODEN V ZOO OLOMOUCSVATÝ KOPEČEK aneb ZATOČÍME S ODPADY 
Třídíte odpad? Pokud ano, je to moc dobře, protože pomáháte přírodě. Na akci se dobře pobaví děti i dospělí –
těšit se mohou mimo jiné na obří nafukovací skluzavku, facepainting zaměřený na zvířecí motivy, modelování



balonků či ekologickou výtvarnou dílnu. Akce je pořádána ve spolupráci s informační kampaní Olomouckého
kraje a autorizované obalové společnosti EKOKOM na podporu třídění odpadů „Jak se točí odpady“.

Kdy a kde? 
• neděle 24.6. 2012 
• 10:00  16:00 
• ZOO Olomouc  Svatý Kopeček 
Nafukovací skluzavka 
Facepainting (zaměřený na zvířecí motivy) 
Modelování zvířátek z balonků 
Ekologická výtvarná dílna z PET lahví 
Šest soutěžních stanovišť pro děti + infostánek o třídění odpadů 
Soutěž o hodnotné ceny pro dospělé

Harmonogram akce: 
• 10:00 – zahájení, info o akci atd. 
• 10:10 – 11:00   Dětská diskotéka 
• 11.00 – 12.00 – Divadelní představení – Divadlo Tramtarie Olomouc – pohádka O pračlovíčkovi 
• 13:00 – 15:30 – Dětská diskotéka 
• 15:50 – 16:00 – vylosování výherců soutěže 

Se Cinestarem na Madagaskar
Vloženo: 19. 6. 2012



Dětský den s rádiem Haná
Vloženo: 18. 6. 2012



Matýsek odešel do Plzně
Vloženo: 14. 6. 2012



1. Olomoucká arakiáda
Vloženo: 10. 6. 2012

Vačice virginské poprvé v olomoucké zoo
Vloženo: 6. 6. 2012



Novým druhem, který nebyl nikdy v naší zoo chovaný jsou vačice virginské žijící od Kostariky až po sever
USA a jihovýchodní Kanadu. Tato vačice obývá lesy a křovinaté oblasti, nevyhýbá se ani lidským příbytkům,
kde nejčastěji loví myši a krysy, ale nepohrdne ani drůbeží. Dále se živí ptačími vejci, různými plody a
hmyzem. Nepříznivé životní podmínky překonává ve stavu strnulosti. Žije nočním způsobem života, přes den
spí. Velmi zajímavá je schopnost "stavět se mrtvým" (akinéze nebo thanatóza) u savců známá pouze u vačic. V
nebezpečí se zvíře převrátí na bok nebo záda, zavře oči a vyplázne jazyk. Jakmile nebezpečí pomine vačice
prchá do nejbližšího úkrytu. V současné době jsou vačice umístěné v karanténě, brzy si je budou moci
návštěvníci zoo prohlédnout v ubikaci pod schody vedoucími na pavilon žiraf.
Nový baribal byl už ve výběhu
Vloženo: 5. 6. 2012



Před krátkou dobou do olomoucké zoo přišel nový mladý samec medvěda baribala pocházející ze soukromého
chovu v Belgii. Doposud byl umístěný v karanténě v ubikaci u výběhu medvědů a vlků a seznamoval se zde se
samicí Mery. Protože se oba medvědi snášeli a nevznikaly mezi nimi konflikty, byli včera poprvé společně
vypuštění do výběhu. Medvědice se věnovala krmení, zatímco nový medvěd prozkoumával opatrně okolí své
ubikace, které viděl vůbec poprvé. Několikrát se odvážil vyjít několik metrů do výběhu, ale vždy se pak vrátil
do "bezpečí" své ubikace. Věříme, že po seznámení s novým prostředím, bude přírodní výběh rád využívat.
Komentovaná krmení probíhají denně!
Vloženo: 31. 5. 2012



Mláďata
Vloženo: 30. 5. 2012



V zoo se neustále rodí nová mláďata, z těch co jsme vám ještě nepředstavovali to jsou třeba lvi berberští,
kozorožci sibiřští, mravenečník čtyřprstý či vlci arktičtí. Dále zde přidáváme fotografie již dříve narozených
mláďat jeřábů mandžuských, siamanga nebo šakalů čabrakových, aby jste si mohli porovnat o kolik povyrostli
a jak se jim daří.

kOMENTOVANÁ KRMENÍ ZVÍŘAT
Vloženo: 30. 5. 2012



ZOO PATŘÍ DĚTEM
Vloženo: 25. 5. 2012



Ptačí mláďata
Vloženo: 22. 5. 2012



V posledních dnech vrcholí jarní rozmnožovací sezóna a s nejrůznějšími mláďaty se roztrhl pytel. I u ptáků se
každým dnem objevují další a další mláďata, která se postupně klubou z vajec. Ve výběhu nandu pampových
jsou vidět pruhovaná kuřátka, která hrdě vodí jejich otec a další samec ještě sedí na vejcích. U jeřábů
mandžuských pocházejících z východní Asie a Japonska se před několika dny vylíhla dvě mláďata, která jsou
na rozdíl od téměř bíle zbarvených rodičů celá rezavá. Také orli stepní vyvedli své mládě, které je zatím v
prachovém peří, a na hnízdě se o něj pečlivě starají rodiče.

Ploštice místo stříkačky
Vloženo: 21. 5. 2012



Otevření Centra pro chov lemurů kata a nového vstupu
Vloženo: 16. 5. 2012



Ve středu 16. května u příležitosti zahájení turistické sezony v Olomouci bylo otevřeno Centrum pro chov
lemurů kata a vstup do zoo, které bylo vybudováno za finančního přispění města Olomouce a fondů Evropské
Unie Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR a PL. Vstup byl otevřen za účasti Primátora města
Olomouce Martina Novotného a dalších představitelů města, autora projektu stavby ATELIRU BONMOT,
ředitele Zoo Opole a dalších hostů. Účastníkům zatančila a zazpívala skupina Njachas. Program pak dále
pokračoval v restauraci Archa, kde proběhla tisková konference a prezentace k zahájení turistické sezony v
Olomouci.

Velké zvířecí hlasování II. část  Grafiky  Aktuálně.cz
Vloženo: 14. 5. 2012

Šest malých šakalů
Vloženo: 11. 5. 2012



Otevření nového vstupu
Vloženo: 11. 5. 2012

Ve středu 16. května 2012 u příležitosti ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY města Olomouce bude v
zoologické zahradě zahájen provoz NOVÉHO VSTUPU A CENTRA PRO CHOV LEMURŮ KATA. Nový
vstup bude otevřen za účasti představitelů města Olomouce a pro návštěvníky zoo bude přístupný od přibližně
od 12:00 hodin.

S VYSLOUŽILCI DO ZOO!
Vloženo: 9. 5. 2012

Překáží vám doma stará žehlička, vysavač, rychlovarná konvice či jiný vysloužilý elektrospotřebič? Přineste je
zítra – 8. 5. do ZOO! Zde „vysloužilce“ můžete vyměnit za volnou vstupenku pro dítě či slevu ve stejné
hodnotě pro dospělého.

Májové svátky v Zoo Olomouc
Vloženo: 3. 5. 2012



Ve dnech 4. až 8. května se opět mohou návštěvníci zoo těšit na další kolo speciálních večerních májových
prohlídek a komentovaného krmení zvířat.

Podrobný program májových svátků naleznete zde

Mladí giboni
Vloženo: 1. 5. 2012

V olomoucké zoo chováme tři druhy gibonů, a to gibony zlatolící, gibony lary a siamangy. U obou párů gibonů
zlatolících i u siamangů mohou návštěvníci sledovat malá mláďata. Za současného teplého počasí giboni tráví
většinu času ve venkovních výbězích a jejich starší mláďata zde provozují své divoké hry. Malý siamang má
teprve dva měsíce a veškerý svůj čas tráví se svou matkou. Malé mládě gibonů zlatolících je stejně zbarvené
jako jeho maminka, ale starší gibonek se už začal přebarvovat a je o poznání tmavší a často už sám dovádí ve
svém výběhu.



Představení nových mláďat
Vloženo: 26. 4. 2012

Dnes v naší zoo proběhlo představení nových mláďata médiím, z nejzajímavějších přírůstků lze jmenovat:

Lemur tmavý – mládě narozené 24. března 2012. Zoo Olomouc chová lemury tmavé od roku 1995. V
olomoucké zoo se tito lemuři rozmnožují pravidelně, odchováno bylo již více jak třicet mláďat. 
Lvíček zlatý – mládě narozené 29. února 2012. V Zoo Olomouc chováme tento druh od roku 1997. Prvních pět
let nám koordinátor chovu povolil chovat jen nechovné jedince. Po Dvoru Králové a Jihlavě jsme třetí zoo v
ČR, která tento druh úspěšně rozmnožila.V prvním vrhu  přišla na svět dvě mláďata  6. 3. 2010, druhý vrh, se
narodil 11. 3. 2011, další mládě přivedli rodiče na svět ještě téhož roku 25. 7. 2011. 
Siamang – olomoucká zoo chová siamangy od roku 1993, za tuto dobu se nám podařilo odchovat sedm
mláďat. Poslední z nich, jehož pohlaví zatím neznáme, se narodilo 11. 3. 2012. 
Dikobraz srstnatonosý – na narození mláďat u dikobrazů jsme čekali dlouhých sedm let.  Dlouho očekávaná
mláďata přišla na svět 2. dubna. Ukázalo se, že se chovatelům podařilo sestavit chovný pár, který si, jak se říká,
sedne a tak konečně návštěvníci mohou spatřit v naší zoo opět malé dikobrazy. 
Žirafa Rothschildova Salong, sameček se narodil 10. 2. 2012. Matkou je Samantha, která v květnu roku 2010
porodila mládě samičku, o kterou však neprojevila žádný zájem.  Shani byla odchována uměle.  Porod jejího
dalšího potomka byl proto očekáván s napětím. O své druhé mládě se naštěstí již stará bez problému.
Návštěvníci mohou spatřit téměř tříměsíčního samečka Salonga s maminou na procházce ve výběhu.

Májové svátky v Zoo Olomouc
Vloženo: 26. 4. 2012



Soutěž s multikinem Cinestar Olomouc
Vloženo: 25. 4. 2012



Ve spolupráci s kinem Cinestar Olomouc probíhala v období 23. 2.  18. 3. 2012 soutěž o týdenní vodácko
turistický zájezd do zahraničí pro 2 osoby. Po návštěvě olomouckého kina Cinestar Olomouc a zhlédnutí filmu
Modrý tygr a následné návštěvě u tygra ussurijského v Zoologické zahradě Olomouc obdrželi soutěžící 2 karty
se dvěma soutěžními otázkami, které měli správně zodpovědět a odevzdat na pokladně zoo. Všem, kteří se
úspěšně vydali po stopách tygra, tímto blahopřejeme. Bystrým, jejichž odpověď na otázku č. 1 zněla „Matyáš a
Johanka“, na otázku č. 2 „450500 ks“, potvrzujeme jejich bystrost.  A těm, kterým k tomu všemu ještě
nechybělo potřebné štěstí, oznamujeme, že vítězi se stávají:

1. místo a týdenní vodáckoturistický zájezd do zahraničí, osm volných vstupů do Zoo Olomouc a do multikina
Cinestar Olomouc získal Jaroslav Luks 
2. místo a  čtyři volné vstupy do Zoo Olomouc, publikaci Zoo v obrazech, komiks, průvodce Zoo Olomouc a
čtyři volné vstupy do multikina Cinestar Olomouc získal Jaroslav Šnirych  
3. místo  dva volné vstupy do Zoo Olomouc, průvodce Zoo Olomouc, komiks a dva volné vstupy do multikina
Cinestar Olomouc získala Adéla Šlachtová

Předání cen vítězům se uskutečnilo dne 22. dubna v multikině Cinestar Olomouc. Gratulovat přišla i s láhvemi
dětského sektu ředitelka pobočky multikina Cinestar Olomouc paní Černíková.

Nová mláďata v zoo
Vloženo: 19. 4. 2012



BabyZOOm 2012
Vloženo: 13. 4. 2012

BabyZOOm 2012 je tady. Stejně jako v loňském roce mohou návštěvníci facebookových stránek zoologických
zahrad sdružených v Unii českých a slovenských zoo hlasovat o Nej… mládě 2012, neboli BabyZOOM 2012.
Ještě před květnovým celonárodním kolem, které se uskuteční od 1. do 13. května, ale uspořádají jednotlivé
zoologické zahrady svá místní klání. Ta startují již v pondělí 16. dubna (do 29. dubna) na facebookových
stránkách každé zoo, odkud vždy vítězné mládě postoupí do zmiňovaného finálového kola. Zoologické zahrady
do celonárodní soutěže věnují i zajímavé ceny – tou hlavní bude poukaz na zážitkový program Ošetřovatelem v
ZOO Liberec, další dva vylosovaní pak obdrží věcné dary. Do BabyZOOMu 2012 nominovala každá zoo po
třech mláďatech, která se narodila v období od 1. 9. 2011 do 31. 3. 2012. Vyhlášení vítězného mláděte se
uskuteční 16. května u příležitosti předání ocenění Bílý slon.

Příznivci olomoucké zoo mohou v soutěži BabyZOOm od 1. 5. hlasovat zde

Uspávací maraton
Vloženo: 11. 4. 2012

Příměstský tábor
Vloženo: 11. 4. 2012

Příměstský tábor – Zoo Olomouc 
Termín: 9. 7. – 13. 7. 2012 od 9.00 do 16.00 hod. 
Cena: 2 650, Kč 



Kontakt: M. Donátek 604 242 396 
Email: m.donatek@modryslon.cz

Program tábora  
Děti za pět dní procestují všechny kontinenty naší planety. Odborníci z olomoucké zoo jim přiblíží rozmanitost
živočišné říše, ochranu, pochopení a poznání jejího bohatství. Speciální pracovníci mezinárodní humanitární
organizace ADRA připomenou humanitární součinnost se všemi lidmi, protože člověk je ten, kdo nejvíce
ovlivňuje život na naší planetě. Hry, soutěže, rukodělné práce. 
Prostředí a ubytování  
Tábor se koná v podmanivém prostředí Zoo Olomouc. V případě deště nebo odpočinku mají děti k dispozici
moderní kulturní místnost, která se nalézá v hlavní budově vstupu. Na oběd děti dochází do místní restaurace
ARCHA, kde mají připravený vhodný oběd. Rodiče předem obdrží jídelníček. 
Způsob dopravy  
Instruktoři si každé ráno od rodičů převezmou děti v 9.00 hod. před hlavní branou zoo. V 16.00 hod. si rodiče
vyzvednou děti zpět na stejném místě.

Další informace o táboře naleznete zde 

Malí dikobrazi
Vloženo: 10. 4. 2012

Dikobraz srstnatonosý je spolu s dikobrazem obecným největším a nejseverněji žijícím zástupcem dikobrazů.
Žije v párech, obývá nejrůznější oblasti od stepí až po podhorské oblasti v jihozápadní a Střední Asii. Samice
rodí po 42  56 dnech březosti 2  4 mláďata.  
Olomoucká zoo chová dikobrazy téměř od doby svého založení. Pokud se podaří sestavit vhodný pár, tak se
dikobrazi velmi dobře množí. V posledních letech se nám jejich chov příliš nedařil a to větší radost jejich
chovatelům způsobila dvě nová mláďata narozená v minulém týdnu. 
Štěňata fenků
Vloženo: 6. 4. 2012

Fenek berberský obývá pouště a polopouště v severní Africe a na Arabském poloostrově. Nejnápadnější jsou
na něm velké, trojúhelníkové uši sloužící k ochlazování organismu, tělo je kryté nažloutlou až okrovou srstí a
osrstěné tlapky tvoří ochranu proti horkému písku. Přes den se před prudkým sluncem ukrývá v hlubokých
norách a aktivní je především v noci. 



V olomoucké zoo chováme pár fenky v pavilonu netopýrů, kde se pravidelně množí. První mláďata, dva samci,
se zde  narodila  v roce 2007. V současné době mají fenci opět dvě mláďata, která se narodila 22. března.
Rodiče je chrání a ukrývají v boudě, proto zatím ještě neznáme jejich pohlaví. To chovatelé zjistí až později,
když budou moci mláďata zkontrolovat. 
Soutěž o zvíře roku
Vloženo: 5. 4. 2012

Cílem občanského sdružení Česká zoo je shromažďování finančních prostředků a jejich využívání k podpoře
českých zoologických zahrad, rozvoj a popularizace, jejich činností i výsledků a zviditelňování zoo vůbec.
Zoologickým zahradám pak každoročně předává ceny "Bílý slon" za nejlepší odchov roku. Ceny jsou rozdány
za expozici roku a za odchov roku – v kategoriích savci, ptáci a ostatní zvířata bývají vždy oceněny první tři
nejvýznamnější odchovy. Olomoucká zoo, obdržela ocenění za odchov roku již mnohokrát, 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. V roce 2010 převzala naše chovatelka cenu za odchov dvou zoborožců šedolících. 
Sdružení Česká ZOO, ve spolupráci s kulturním Měsíčníkem Fantom, v tomto roce rozšířilo soutěž o
odchov roku o kategorii Zvíře roku, o které rozhoduje veřejnost svým hlasováním pomocí SMS. Výherci
budou pozváni na předání cen a vyhlášení vítězů "Bílého slona" 2012, které letos proběhne v prostorách
Zámku Kunín 16.5. 2012!

Hlasovat v soutěži můžete zde od 1. do 30.4. 2012

Velikonoce v zoo
Vloženo: 4. 4. 2012



Přivítejte s námi příchod nově narozených mláďat a oslavte velikonoční svátky v přírodě ve společnosti zvířat.
Těšit se můžete na jejich komentované krmení, tradiční řemeslný jarmark, velikonoční dílny a mnoho dalšího.

Velikonoční program:

5.6. 4. Velikonoční dílny a velikonoční stezka pro děti

7.9. 4. Velikonoční jarmark s ukázkou tradičních řemesel

7.9. 4. Komentovaná krmení zvířat:

10:00 medvědi malajští 
10:30 nosáli červení 
11:00 klokani rudí / psouni prérioví 
11:30 velbloudi dvouhrbí 
12:00 žirafy Rothschildovy 
12:30 kočkodani husarští 
13:00 kotuli veverovití 
13:30 gepardi štíhlí 
14:00 vlci arktičtí

Transport tygra
Vloženo: 3. 4. 2012



Uspávání wapiti sibiřských
Vloženo: 30. 3. 2012



Velká zvířata je nutné před transportem uspat, aby nedošlo k úrazu ošetřovatelů nebo i zvířete, které se musí
umístit do transportní bedny. Uspávací látku aplikuje veterinární lékař pomocí narkotizační pušky. Pak už
nastoupí chovatelé a uspané zvíře musí dovést do transportní bedny. Tento týden naši pracovníci připravovali
na transport jeleny východosibiřské neboli wapiti sibiřské, jak se dnes jmenují. Tito wapiti jsou mnohem větší
než naši jeleni a mohou mít hmotnost až 380 kg, a proto bylo k jejich naložení zapotřebí mnoha silných paží
našich ošetřovatelů.
Mláďata agapornisů hnědohlavých
Vloženo: 30. 3. 2012

Agapornis nebo také papoušík hnědohlavý obývá listnaté lesy v menších skupinách do 1000 m n.m., potřebuje
každodenní přístup k vodě. V období sucha, se shromažďuje ve velkých hejnech o 800 nebo i více jedincích.
Živí se zejména travními semeny, ale i plody a v menší míře i hmyzem, na polích vyhledává také kukuřici,
čirok nebo proso. Rozmnožování probíhá od listopadu do prosince, samice snáší 35 vajec, na kterých sedí 22
24 dní. Mláďata vylétají po šesti týdnech. Dožívá se až 15 let. Je veden jako zranitelný druh, protože má malou
populaci, která se stále zmenšuje kvůli neustálým ztrátám přirozeného prostředí, zejména z důvodu postupného
vysychání vodních ploch. V březnu se v naší zoo vylíhlo 11 mláďat těchto malých papoušků, kteří jsou nyní
umístění v zázemí zoo.
Mravenečníci ve výběhu
Vloženo: 27. 3. 2012



Počátkem září loňského roku jistě potěšila všechny obdivovatele jihoamerické fauny zpráva z olomoucké zoo o
narození mláděte mravenečníka velkého. Mládě se mělo čile k světu, o čemž svědčily pravidelné přírůstky jeho
hmotnosti. Zpočátku se mládě drželo jen na zádech své matky, ale ve třech měsících jsme jej po zvážení
pouštěli na malou procházku na chodbě pro návštěvníky, aby si mládě zvyklo na provozní ruch okolo sebe.
Teprve nedávno ošetřovatelé k samici s mládětem vrátili zpět samce, který byl odstavený ve vedlejší ubikaci. V
současné době je již celá rodinka mravenečníků pohromadě, a když budou mít návštěvníci olomoucké zoo
štěstí, mohou všechny tři mravenečníky spatřit při procházce na jarním sluníčku v jejich výběhu.
Stěhování pižmoně
Vloženo: 21. 3. 2012



Stěhování velkých zvířat bývá v zoo vždy velkou událostí. Dnes odešel v rámci chovatelské spolupráce do
zoologické zahrady v Plzni již téměř dospělý sameček pižmoně severního. Monthy, jak se mladý pižmoň
jmenuje, se v naší zoo narodil 11. 6. 2006. Protože zoologické zahrady mezi sebou v chovech zvířat
spolupracují a v Plzni potřebovali mladého nadějného samce, byl jim koordinátorem chovu těchto severských
kopytníků nabídnut náš Monty. Pižmoni jsou statná zvířata, dospělí samci mívají hmotnost přes 400 kg, proto
jsme k vyzvednutí uspaného pižmoně použili jeřáb a pak jej muselo osm ošetřovatelů naložit do transportní
bedny. Pokud celá cesta dopadne dle očekávání, tak se bude Monthy již odpoledne procházet ve svém novém
výběhu v plzeňské zoo.
Jarní návštěvnost v zoo
Vloženo: 19. 3. 2012



Krásné počasí uplynulých víkendů přilákalo do zoo doslova tisíce návštěvníků. V sobotu 17. března byl zlomen
rekord,  4  094  osob  za  jeden  den  v  tomto měsíci  v  celé  historii  zoo  ještě  nikdy  nepřišlo. Neděle  byla  již  o
poznání klidnější, do zoo dorazilo 2556 příznivců zvířat. V pavilonech chvílemi,  jak se říká lidově, nebylo k
hnutí.  Také  krmivo  pro  zvířata  šlo  na  dračku,  a  tak  kozičky  ovce  a  mini  poníci  měli  co  dělat,  aby  stačili
nabízené granule zkonzumovat. V pavilonu opic návštěvníci obdivovali týden staré mládě gibona siamanga a
třítýdenní mládě lvíčka zlatého. Ve výběhu koziček se děti měly příležitost pomazlit s již téměř třicetihlavým
stádem letošních kůzlátek. Během víkendu přišlo na svět letos již páté mládě opice kotula veverovitého.

Bohouš a Show Jana Krause
Vloženo: 18. 3. 2012



Lenochod Bohouš je známou postavou olomoucké zoo. Po narození se o něj odmítla starat jeho matka a tak si
jej musela vzít jeho ošetřovatelka Hana Dostálová. V současnosti jsou Bohoušovi už tři roky a brzy se začlení
mezi ostatní lenochody v olomoucké zoo. Ale protože se z něj během této doby stala mediální hvězda a je
známý v širokém okolí, všiml si jej i Jan Kraus, známý herec a moderátor pořadu Show Jana Krause pro
televizi Prima family. Hana Dostálová a lenochod Bohuš se 16. 3. 2012 zúčastnili tohoto pořadu jako hosté.

Hana Dostálová a Bohouš  Show Jana Krause 16. 3. 2012

Mládě siamanga
Vloženo: 16. 3. 2012

Zlobiví makakové
Vloženo: 13. 3. 2012



Zvířata, která nás v uplynulém roce nejvíce potrápila, byli makakové červenolící, žijící v otevřeném výběhu,
který je v průběhu sezóny přístupný návštěvníkům. Tato skupina je již dosti početná a jsou v ní mladá
dospívající zvířata, která by v přírodě musela svou tlupu opustit. Zároveň se jedná o jedince „technicky
nadané“, jejichž schopnosti vyústily v odhalení možností, jak se přesunout na druhou stranu oplocení. Ve
výběhu se všichni pravidelně stravují, ale někteří výběh opouštějí, navštěvují sousední stavbu pavilonu
pro mandžuské levharty, pohybují se v okolí vlčích výběhů a komunikují s návštěvníky. Pro ty je tato situace
sice vcelku zábavná, avšak z bezpečnostních důvodů je nutné učinit opatření, aby k útěkům nedocházelo, což
vzhledem ke schopnostem a inteligenci soupeře není vůbec jednoduché. V současné době je většina makaků již
odchycená a umístěná v zázemí zoo, po odchytání zbývajících zvířat bude provedena rekonstrukce oplocení,
aby si i v letošní sezoně mohli návštěvníci užít makaky už v nově opraveném průchozím výběhu.

Jaro v zoo
Vloženo: 12. 3. 2012



Zooinventura  vyhodnocení
Vloženo: 7. 2. 2012

Pod sčítání zvířat letošní zooinventury se podepsalo 59 účastníků z řad veřejnosti. Ve většině případů soutěžní
kupóny s domnělým počtem členů zvířecích domácností odevzdávali všichni členové domácností člověčích.
Výsledky odpovědí se tak tedy velmi často lišily pouze v odpovědi na tipovací otázku. Mezi nejúspěšnější
sčítací komisaře se jednoznačně na prvním místě řadí Lucie Maříková, na místě druhém Barbora Maříková.
Třetí příčku obsadil Jaroslav Dedek. Všichni výherci spočítali živočichy zoo naprosto bezchybně a přiblížili se
i správnému výsledku otázky tipovací, v níž jsme se tázali na počet narozených mláďat v měsíci lednu, jejichž
správný počet byl 8. Tuto otázku zodpověděli správně pouze 3 návštěvníci, kteří ovšem zůstali se správným
sčítáním našich zvířat oproti vítězům pozadu. Tři výherci získali volné vstupenky do zoo, knihu "Zoo v
obrazech" a další propagační předměty.
Lednová mláďata roku 2012
Vloženo: 1. 2. 2012

V zoo každoročně očekáváme první mládě roku. V letošním roce si na ně chovatelé museli počkat až do 17.
ledna, kdy se narodilo první mládě roku 2012. Jak jsme již psali,  tak se jím stalo mládě jihoamerické opičky
kotula veverovitého.  Je  to  již poněkolikáté, kdy  se  tento druh  takto úspěšně umístil. To  je dáno  tím,  že  tyto
opičky se obvykle rodí na přelomu roku a tak pravidelně získávají titul posledního mláděte předchozího roku
nebo prvního mláděte roku následujícího. Také druhým mládětem roku, které se narodilo jen o den později, je
kotul veverovitý. Na třetím a čtvrtém místě se umístila mláďata klokanů parma. Páté až osmé místo, získala v
lednu  narozená  mláďata  oryxů  jihoafrických.  Tyto  antilopy  se  vypouští  do  výběhu  až  za  teplého  počasí  v
průběhu května a mláďata se rodí po 89 měsíců trvající březosti nejčastěji právě v průběhu ledna a února.

Nový tygr ve výběhu
Vloženo: 25. 1. 2012



Dvouletý  tygr ussurijský Marty, narozený v blízké zoo Zlín – Lešná, se vydal po měsíčním pobytu v novém
působišti,  na  obhlídku  svého  venkovního  výběhu.    Po  příjezdu  do  olomoucké  zoo  byl  hodně  rozrušený.
Zvyknout si musel nejen na nové prostředí, ale také na nové chovatele, kteří se o něj začali starat.  
Návštěvníci zoo, kteří  tygra v olomoucké zoo více  jak  rok postrádali,  si ho nyní mohou přijít prohlédnout v
celé jeho impozantní kráse největší kočkovité šelmy na světě.

První mládě letošního roku
Vloženo: 20. 1. 2012



Kolik, co a za kolik v roce 2011
Vloženo: 20. 1. 2012



Olomoucká zoologická zahrada chová v současné době 344 druhů zvířat. Počet druhů se příliš v jednotlivých
letech nemění, pořízení nového druhu znamená často i novou expozici v podobě voliéry nebo výběhu. Naopak
počet kusů se mění průběžně, podle toho, jak přibývají nové přírůstky a jsou doplňována stáda nebo skupiny o
nové chovné jedince pro oživení krve.  
Zoo je živý organizmus, a tak je zřejmé že, jak se noví jednici rodí, někteří naopak hynou. K 31. 12. 2011 zde
žilo 1726 jedinců. Z uvedeného počtu je nejvíce savců 87 druhů a 697 kusů. Následují ptáci 82 druhů v 392
kusech, dále bezobratlí  živočichové, které návštěvníci mohou vidět hlavně v mořských akváriích v pavilonu
šelem. Ryb pozorný návštěvník napočítá v olomoucké zoo 76 druhů  v 156 kusech. Převážně se jedná o mořské
ryby,  obývající  korálové  útesy  všech  oceánů.  Paryb  zde  žijí  pouze  tři  druhy,  a  protože  jsou  to  chlouby
olomoucké zoo, stojí za to je přímo vyjmenovat. Jsou jimi žralok černoploutvý, žralok lagunový a rejnok siba
skvrnitá.  Plazi  jsou  v  zoo  zastoupeni  22  druhy  v  609  kusech,  najdeme  zde  i  tři  druhy  obojživelníků  v  22
kusech, jedná se o druhy žab pralesniček. 
V mořských akváriích v pavilonu  šelem žije  spolu  s  již uvedenými  rybami  i dvacet dva druhů bezobratlých
živočichů. Jsou to koráli žahavci s podivnými názvy jako například dírkovník obecný, houbovník chorošovitý,
korálovník, laločnice , merulína,  pórovník , papírník a podobně. Pro laika bude daleko srozumitelnější sasanka,
pro objasnění vzhledu ostatních druhů měkkých korálů, bude potřeba jít se do zoo na ně podívat. 
 Nebude  jistě  žádným překvapením,  že  tento počet  zvířat  spořádá velké množství krmiva.   Podívejme  se na
několik čísel.  V roce 2011 činila hodnota zkrmené potravy 5 156 500 Kč. Náklady na jeden krmný den v zoo
byly  14  130  Kč.  Ve  srovnání  s  předchozím  rokem  je  to  630  Kč  více.  Nejvyšší  částka  „padla“,  tak  jako
každoročně, na nakrmení masožravců, a to 993 000 Kč, za maso na kosti hovězí, skopové a koňské. K tomu je
ještě  nutné  připočítat  dalších  308  000  Kč  za  čistou  svalovinu  drůbeží,  hovězí  a  vepřovou.  Protože  pro
masožravce je důležité pro jejich dobré trávení požírat zvířata se srstí a vnitřnostmi, bylo nutné pro ně zajistit
králíky, křepelky a hlodavce v hodnotě 346 000 Kč. 
Ovoce a zelenina  jsou hlavní součástí  jídelníčku opic, medvědů, nosálů  i některých druhů ptáků. Zmíněných
potravin bylo nakoupeno a zkonzumováno v hodnotě 813 000 Kč. Granule  jsou  součástí  jídelníčku  jak  řady
druhů ptáků, tak býložravců. Pro ptáky činila hodnota zkrmených granulí částku 210 000 Kč, pro býložravce
774  000 Kč. K  tomu  je  nutné  připočítat  ještě  částku  124  000 Kč  za  obilniny.  Nedílnou  součástí  jídelníčku
býložravců je také seno za 336 000 Kč.  
Z  tabulky druhů krmiv,  které  se  pro  zvířata  v  olomoucké  zoo nakupují,  zaujme  jistě  položka hmyz,  kterého
bylo nakoupeno a zkrmeno za 400 000 Kč. Na moučných červech, cvrčcích a sarančatech  si rády pochutnají
všechny druhy opic, od drápkatých až po primáty.   Pochoutkou jsou i pro mravenečníky a řadu druhů ptáků.



Mořské  plody,  konkrétně    škeble    slávky  ,  jsou  jedinou  potravou  pro  elegantního  rejnoka  sibu  skvrnitou.  S
ostatními dary moře mu rádi pomohou i jiné druhy mořských ryb. Částka za tyto lahůdky v loňském roce činila
74 000 Kč. Dalšími položkami, připomínajícími  svým složením spíše  roční náklady na  rodinný nákup velké
domácnosti,  jsou mléčné výrobky za 75 000 Kč a vejce  za 45 000 Kč. Tabulku  zakončují  poněkud  tajemné
názvy  Cake  a Jelly. Jedná se o směsi pro výrobu speciálního želé a koláče pro drápkaté opice. 
Kvalitní krmná dávka je základem pro úspěšný chov zvířat. Cílem pracovníků zoo je nabídnout návštěvníkům i
v  letošním  roce  pohled  na  spokojená  zvířata  ve  skvělé    kondici    a  doufejme,  u  většiny  z  nich,  i  s  novými
mláďaty.

Zooinventura
Vloženo: 15. 1. 2012



Návštěvnost zoo v roce 2011
Vloženo: 3. 1. 2012



Během roku 2011 navštívilo Zoologickou zahradu Olomouc 373 199 návštěvníků. Ve srovnání s předchozím
rokem 2010 je to o 4 656 osob více.   Největší zájem o zoo projevují návštěvníci v průběhu letních prázdnin.
Také srpen loňského roku zvítězil v nejvyšší měsíční návštěvnosti, zoo si přišlo prohlédnout 70 291 lidí.  
Zajímavé jsou také údaje o nejvyšší denní návštěvnosti. Již léta suverénně vede Pondělí velikonoční,  tedy za
předpokladu, že je pěkné počasí. V loňském roce tomu tak bylo, a tak 25. 4. prošlo branou zoo 10 528 osob,
což je jedna z nejvyšších denních návštěvností v celé historii zoo. 
Novinkou  posledních  třech  let  je  pořádání  Večera  duchů,  spojeného  s  lampionovým  průvodem  v  zoo.    V
letošním  roce  jsme  jej  pořádali  28.  října  a  za  celý  den  zoo  navštívilo  téměř  2  500  lidí. V  závěru  roku  zoo
pořádala již po dvanácté oblíbené večerní vánoční prohlídky.  Také o tuto aktivitu byl velký zájem.  Tajemnou,
vánočně vyzdobenou zoo si přišlo prohlédnout 2 655 osob.


