Novinky 2013
VÁNOCE V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 20. 12. 2013

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.

Přehled vánočních akcí:
30. 11. 2013, 11:0015:00
MIKULÁŠ ZTRATIL PLÁŠŤ…A TENTOKRÁT V ZOO
Vydejte se na cestu po naučné stezce, získejte zpátky pro Mikuláše plášť a nechejte se odvézt poníkem až do jeho tvořivé
dílny. Tam můžete vyrábět o sto šest. Přijde vás podpořit i lenochod Bohuš, nebo malá surikata.
7. 12. 2013, 16:00
VEČERNÍ REJ ČERTŮ
Pro všechny, kteří se nechtějí bát, ale chtějí strašit, připomínáme, že mají jedinečnou příležitost právě v zoo! Večerní
prohlídka v maskách je připravena pro malé i velké čertíky! Ti se po procházce zahradou promění ve spinkající andílky...
Nejhezčí masky čeká odměna. Dětské vstupné pro všechny dospělé v masce.
14. 12. 2013, 11:00 15:00
SLYŠÍM ZVONIT VÁNOCE  VÁNOČNÍ DÍLNY
Příjemná atmosféra Vánoc, tóny koled, vůně purpury a punče…Přidejte se k nám, napíšeme Ježíškovi, vyrobíme spoustu
dárků, nebudou scházet ani oblíbené ovečky z rouna a krmení vlků.
21. 12. 2013, 11:0015:00
STROM PRO ZVÍŘATA
Než stromek zazáří, můžete nám jej pomoci ozdobit. Ani letos neochudíme všechny ptáčky, kteří v zahradě bydlí. Kdo
nepřinese, ten vyrobí. Čeká vás výroba ptačích dobrot, malování budek a krmítek.

24. 12. 2013
ŠTĚDRÝ DEN V ZOO
Štědrý den bude i v zahradě štědrý. Nadělujeme dětské vstupné pro všechny návštěvníky.
14. 12. 20131. 1. 2014 (kromě 24. a 31. 12.)
VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY Bez vánočních prohlídek by to nebyly ty pravé Vánoce. Zastavte se, zvolněte a
přijďte tam, kde se nepospíchá. Do zasněžené rozsvícené zahrady plné zvířat. Průvodce vychází od 21. 12. 2013 do 1. 1.
201 vždy z dětského hřiště v areálu zoo v 16:00, 17:00 i v 18.00 a těší se na Vás.
SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
1. – 13. 12 / 24. a 31. 12. 9:00  16:00
14. 12.  1. 1. 9:00  18:00

DĚKUJEME VÁM ZA DÁRKY PRO ZVÍŘATA
Vloženo: 20. 12. 2013

Dárky patří k Vánocům. Tentokrát je nenadělil Ježíšek, ale konkrétní lidé. Všem, kteří je v rámci akce „Kilo za kilo“,
kterou vyhlásila do předvánočního světa Galerie Šantovka, přinesli, patří velké poděkování. Jsem rád, že je mezi námi
mnoho lidí, kteří rádi pomohou tam, kde je třeba, či rádi přispěji na dobrou věc. Průběh celé akce „Kilo za kilo“ mě velmi
potěšil, protože řada lidí přinesla více krmiva pro naše svěřence, než se od nich očekávalo a bez ohledu na pravidla této
akce, prostě jen tak. Nebo jen proto, že rodiče chtějí svým dětem ukázat Vánoce v nesobecké podobě s myšlenkou na ty,
kteří si o dárek říct nemohou. Zvířata slovně nepoděkují, proto bych chtěl poděkovat za ně i za celou naši zoologickou
zahradu. Všem bych také rád popřál klidné prožití nadcházejících svátků a vše nejlepší do nového roku“ uvádí ředitel
olomoucké zoo Dr. Ing. Radomír Habáň.

ŽIRAFÍ HOLČIČKA ZWENA VĚDĚLA, KDY SE NARODIT…
Vloženo: 20. 12. 2013

Není tomu tak dávno, co se olomoucká zahrada loučila s jednou z nejstarších žiraf v České republice Veronikou.
Právě v den jejích narozenin 15. prosince se na pavilonu žiraf mohlo konečně slavit. Třináctiletá samice Zaira
(*Olomouc) úspěšně porodila své třetí mládě. Hrdým otcem se stal Marc (*2004 Arnhem, Holandsko). Bylo to
skutečně dobré ráno nedělního dne a malá samička se tak dočkala jména Zwena, což v překladu znamená Dobrá.
Zwena se těší z každého dne, pije tak, že získává pravou žirafí sílu, a dává o sobě stále vědět. Při standardním
ošetřování už dokonce nakopala svého ošetřovatele do… kam, lze asi vytušit. „Měl jsem i tak velkou radost. Takto
živé mládě, plné síly je dar. Minulého samce jsme museli přikrmovat z lahve, takže si tentokrát není na co stěžovat,“
těší se ošetřovatel Pavel Vidlář. Zwena je 53. úspěšně odchované mládě v olomoucké zoo.

Veronika
Zoologická zahrada Olomouc se zapsala do historie chovu žiraf jedinečnou událostí. V roce 1999 Veronika porodila
dvojčata. Tato dvojčata přežila, což se podařilo pouze 4 krát na světě. Veronika byla obdivuhodnou a příkladnou
maminkou, na svět přivedla celkem 10 mláďat a svým věkem 24 let patřila k nejstarším žirafám v České republice.

Chov v ZOO Olomouc
Zoo Olomouc je chovem žiraf věhlasná. Chovají se zde od roku 1977, kdy přišel první chovný pár samec Tom a samice
Lindy–Lou. Skutečné zakladatelky chovu byly samice Lena a Zuzana. V současné době tvoří stádo žiraf Rothschildových 3
samci a 11 samic. Prim ve stáří samic drží Amina (20 let).

Obecné informace
Žirafa coby nejvyšší suchozemský savec planety, nemá díky své výšce potravní konkurenci. Jeho domovinou jsou africké

Žirafa coby nejvyšší suchozemský savec planety, nemá díky své výšce potravní konkurenci. Jeho domovinou jsou africké
savany. Jazyk žirafy dosahuje téměř 40 cm a žirafy ho používají při získávání potravy. Žirafa příliš často nepije, jelikož při
pití musí zaujmout složitou pozici, kdy je nezbytně nutné, aby do široka roztáhla končetiny od sebe, tím se však stává
snadnější kořistí. Krk žirafy tvoří stejný počet obratlů jako lidský, tj. 7. Na hlavě žirafám po celý život rostou tzv. osikony,
výběžky, které jsou při narození chrupavčité a kostnatí s postupem věku, samci je používají v boji. Stádo může čítat pouze
jednoho dospělého samce. Dospělí samci dosahují výšky cca 5,5 m. Mláďata se rodí převážně v ranních hodinách, a to
proto, aby stačila nabrat sílu a následovat matku do bezpečí dříve, než si jich všimne případný predátor, který se v
pozdějších hodinách dne vydává na lov. Dospělá žirafa má ve svých končetinách velkou sílu, jedním kopnutím může
usmrtit dokonce i lva. Žirafí biorytmus je ojedinělý, žirafám stačí spánek po dobu pouhopouhých 20 minut denně. Zweno,
děkujeme Ti za dobré ráno a hezké Vánoce. Měj se u nás nejinak než dobře.

PRVNÍ REJ ČERTŮ V OLOMOUCKÉ ZOO
Vloženo: 9. 12. 2013

V sobotu 7. prosince se v olomoucké zoo uskutečnil historicky první Rej čertů. Všichni, kteří se nestihli na Mikuláše
patřičně vydovádět, měli jedinečnou možnost právě mezi zvířaty, v lesním areálu, pro pekelníky jako stvořeném. Přišli
malí, velcí, nebojácní, ale i takoví, kteří se báli jeden druhého. Čertí početné skupiny se ujali kostýmovaní průvodci,
nescházel ani zvířecí doprovod v podobě lamy Olinky a oslice Blue.

Jaké to bylo
Na hřišti, ze kterého se mělo odlétat, se jeden malý čertík, který byl zcela jistě nejvíc nejkrásnější, bál už samotného
průvodce natolik, že se neměl ani k prvním krůčkům. Ale nakonec se s místními čerty sžil a dělal jim vydatného
společníka. S rohy přišli i dospělí, nescházely ani celé čertí rodiny. Před pavilonem opic čekala vydatná posila. Čerti z
občanského sdružení Kirri, o.s. z Pňovic. Nejenže odnesli jednoho návštěvníka, ale celý rej doprovázeli až k pavilonu
šelem v čele s panem knížetem. Cestou však marně hledali Dorotu Máchalovou, a to jim na ni svítily lucerny rozmístěné po
trase obchůzky, které pomáhaly vyrábět děti z místní základní školy. Zvířata se ukázala v celé své kráse v pavilonu opic,
žiraf, šelem a mořských akvárií i u netopýrů. Klidem oplývala lví rodina, v pozoru stála celá smečka arktických vlků a
zimního počasí si užívala i ussurijská tygřice Betty. V restauraci zahříval Ďáblův punč, pro hříšníky byl připravený
Andělský závin.

Vánoční atmosféra v zoo
Celý areál se ustrojil prvním dnem do svátečního. Tmou zářila vyhlídková věž, siluety zvířat, i stromeček. Vánoční
osvětlení dodávalo večerní procházce patřičnou atmosféru. Z nebe se snesl sníh, a v něm zůstaly stopy čertích kopyt i
ocásků. Děti si pak mohly sfouknout poslední světélka v lucerničkách, průvodci plamen loučí a všichni se mohli těšit na
přespříště.

KILO ZA „KILO“  AKCE MILIÓNOVÝ OSTROV VÁNOČNÍCH
POKLADŮ
Vloženo: 3. 12. 2013

Zvířata sice Ježíškovi nepíšou, ale i jim se naděluje. Ježíškem se pro ně může stát každý, kdo v termínu od 29. 11. do 22.
12. 2013 navštíví Galerii Šantovka. Za kilo krmení pro zvířata obdrží poukaz v hodnotě 100, Kč na nákup v Galerii
Šantovka, tedy kilo za „kilo“. „Podle druhu potraviny budou dárci vědět, které zvířátko dané krmivo dostane. Novinky o
tom, jaké krmivo ještě chybí a nejžhavější informace budou zveřejňovány průběžně na facebooku Galerie Šantovka,“
doplňuje Petr Hloušek, marketingový koordinátor Galerie Šantovka.

PRAVIDLA
Krmení může přinést dítě pouze v doprovodu rodiče nebo osoby starší 18 let. Každý dospělý má možnost uskutečnit
výměnu „kilo za kilo“ pouze jedenkrát. V případě donesení více kilogramů krmiva, dostává dárce jen jednu poukázku.
Přinést lze rýži, hrách, kroupy, fazole, čočku, pomeranče, jablka, mrkev, hrušky, hrozny. Navíc bez nároku na poukaz může
kdokoli přinést lískové oříšky, piškoty, datle, cornflakes, rozinky.

KDE NÁS NAJDETE
Stánek Miliónového ostrova vánočních pokladů v přízemí Galerie Šantovka hned vedle velkého vánočního stromku v
přízemí Galerie je místo, kam budou moci lidé nosit dobrůtky pro zvířata a kde se dozví veškeré detailní informace.

DALŠÍ INFO
Seznam zvířat s popisem možného krmiva a další informace budou v elektronické podobě dostupné na stránkách
www.galeriesantovka.cz a na FB obchodního centra, v tištěné podobě pak u hostesek na stánku Miliónového ostrova přímo
v prostorách Galerie.

KDO SI NA ČEM POCHUTNÁ
Žirafa Rothschildova: jablka, mrkev, pomeranče. Lemur kata: hrozinky, lískové oříšky, piškoty, cornflakes, hrušky, hrozny.
Medvěd baribal: jablka, hrušky, rýže, hrách, kroupy. Hrošík liberijský: mrkev, jablka, hrušky. Giboni: pomeranče, fazole,
čočka, cornflakes, piškoty, rýže, hrách, kroupy. Kočkodan husarský: pomeranče, fazole, čočka, cornflakes, rýže, hrách,
kroupy. Dikobraz srstnatonosý: jablka, hrušky, mrkev. Klokani: jablka, hrušky, mrkev. Ara ararauna: hrozny, jablka, rýže.
Zebra Chapmanova: mrkev, jablka.
Tak krásné Vánoce, naše zvířátka…

PŘEDNÁŠKA NAŠE SOVY, 12.12.2013 16.30
Vloženo: 3. 12. 2013

SEMINÁRNÍ MÍSTNOST NA VSTUPU DO ZOO OLOMOUC
Zoo Olomouc si Vás dovoluje pozvat na přednášku „Naše sovy“, kterou připravila ve spolupráci s p. Milanem Hulíkem,
který se stará o skupinu dravců v olomoucké zoo. Návštěvníci se dozvědí více o sovách, které u nás žijí, o repatriačních
programech týkajících se sov a osobně se seznámí s největším zástupcem sov žijícím v ČR výrem velkým.
Vstupné: zdarma

TYGŘICE BETTY SE DOČKALA NÁPADNÍKA
Vloženo: 3. 12. 2013

V neděli 1. prosince ve večerních hodinách přijel za svou milou samec tygra ussurijského Amur. Cestoval z maďarské zoo
Áltpark v Nyíregyházi, kde se také 27. dubna 2012 narodil. „S novým prostředím se teprve seznamuje, potřebuje čas.
Prozatím s ním není řeč. Po příjezdu se mu ven příliš nechtělo, běhá, řve, “ líčí první projevy Amura ošetřovatelka Dana
Reisigová. Olomoucká zoo věří, že se s příjezdem Amura úspěšně naváže na chovný pár z let minulých, který se jako
jediný za celou dobu historie chovu rozmnožoval. Mláďata by se tak mohla narodit po třicetileté pauze.
Tygry ussurijské chová Zoo Olomouc od roku 1976. Tehdy ze Dvora Králové přicestovala samice Sumba a krátce po ní ze
Státních cirkusů Praha samec Aldan. Spolu v letech 19801983 přivedli na svět ve 3 vrzích 5 mláďat. S menšími
přestávkami olomoucká zoo tygry chovala stále, ale další chovný pár, který by po sobě zanechal potomky, se sestavit už
nepodařilo. Cílem zahrady však není získat pouze expoziční zvířata, ale i jedince schopné rozmnožení. Od r. 1993 jsme
členy EEP (Evropského záchovného programu). V rámci něj si zahrady mohou zvíře buď darovat, dlouhodobě zapůjčit,
nebo vyměnit. Výběr zvířete určuje koordinátor, který s pomocí chovné knihy dohlíží na to, aby se v jedné zoo při páření
nepotkali pokrevně příbuzní jedinci.
Tygr ussurijský, dříve nazývaný také sibiřský, obývá území východního Ruska v blízkosti řeky Ussuri. Tato nejmohutnější
kočkovitá šelma žije v oblastech, které jsou velmi nehostinné s teplotami v zimním období až  45°C. Dospělí samci
mohou vážit 250300 kg. Před třeskutou zimou ho jako jediného tygra chrání 5 cm tukový polštář v oblasti břicha, místo
sněžnic využívá mohutné tlapy. Na lovu tráví mnohdy dlouhé hodiny, ale jen každý desátý útok bývá korunován ulovení
kořisti.
Tygřice Betty se v olomoucké zahradě už zabydlela. Od 14. 9. 2012, kdy do Zoo Olomouc z Novosibirska přijela, na to
měla dostatek času. Pochází z trojčat a její matka se narodila ve volné přírodě. Brzy oslaví své třetí narozeniny.
Seznamování s Amurem bude postupné, nejprve Amura čeká seznámení se s prostředím a s ošetřovateli, následně pak s
Betty. Amur je sice mladší, ale to jistě nebude překážkou.

Amure, ať se Ti u nás brzy zalíbí a zalíbí se Ti i Betty.

U ZEBER JE OD 6. LISTOPADU O NĚKOLIK PRUHŮ VÍC.
Vloženo: 18. 11. 2013

Otec Tyler a matka Tabby se zasloužili o další mládě u zeber Chapmanových. 6. listopadu 2013 se poprvé na svět
podívala Titilayo, což v registru afrických jmen znamená „štěstí je věčné“. Jelikož Tabby rodila poprvé, bude se jí
jméno pro její holčičku jistě hodit. „Titilayo je klidné povahy, každý den poznává nové věci, seznamuje se postupně s
celým stádem, na všechny změny reaguje pozitivně. Máme z ní samou radost,“ popisuje svou svěřenkyni ošetřovatel
Pavel Vidlář. ?

CHOV V ZOO OLOMOUC
Zebry Chapmanovy chová olomoucká zahrada od 2. poloviny 80. let. Zakladatelkami chovu tehdy byly Fialka, Vlaďka,
Dáša a chovný hřebec Robin. Své poslání rozmnožovat se tehdy naplňovaly beze zbytku. Robina měl vystřídat
Mochomůrka z Liberce, ale na samice byl více než jedovatý. Tehdy již stárnoucí zebry se od něj dočkaly pouze agresivity a
o nějakém páření nemohla být ani řeč. V té době chov téměř zanikl i díky situaci po roce 2000 v zoologických zahradách,
které se potýkaly s nedostatkem chovu schopných samců. Současná skupina ale neveselou minulost ukončila.

OBECNÉ INFORMACE, ŽIVOT VE VOLNÉ PŘÍRODĚ
Zebra Chapmanova je poddruhem zebry stepní, která je nejhojnější ze všech druhů zeber. Zebra Chapmanova je o něco
vzácnější než jiné poddruhy, žije v Africe  jižně od řeky Zambezi. Její podkladová barva není bílá, ale nažloutlá, mezi
černými pruhy má hnědavé mezipásy a pruhování sahá i na nohy, ale zde je úzké a nevýrazné. Skupinu vede samec,
kterého doprovází klisny s mláďaty. Vůdčí klisna si udržuje odstup od podřízených, vede skupinu při přesunech. Poslední
jde obvykle hřebec. Při pasení se jednotlivá zvířata volají a ujišťují navzájem, že jsou v pořádku. Nově příchozí klisny jsou

pak ostatními napadány, hřebec je musí bránit, než agrese ze strany ostatních samic alespoň trochu nepomine. Zebry se
dožívají 20 let. Mohou běžet rychlostí až 55 km/h a jsou vytrvalejšími běžci než kůň.

ZAJÍMAVOSTI
Pokud uvidíme v africké krajině jejich stádo na větší vzdálenost, přes tetelící se vzduch nebude výrazné vybarvení již tak
nápadné, a naopak bude i trochu splývat s pozadím. Střídání kontrastních barev rozostřuje obrys těla. Lovící šelma si proto
předem musí vybrat jedince, který se stane její kořistí. Pokud se jí vyhlédnutý úlovek v nastalém zmatku ztratí mezi
stovkami jiných zeber, má podstatně menší šanci na úspěch. Pruhování, které je u každého jedince jiné, si musí
zapamatovat i samotné mládě, aby svou matku rozpoznalo mezi všemi ostatními zebrami.
Titilayo, maminku máš jen jednu, tak si ji pořádně prohlížej, ať najdeš pokaždé mlíčko a neztratí se Ti.

MILOUŠ SE MÁ. UŽ MÁ ZASE OPICI.
Vloženo: 18. 11. 2013

Milouš se opět stala matkou. V ranních hodinách 22. 10. 2013 přivedla na svět své už páté mládě. Jeho pohlaví
dosud není známo. „Mládě prospívá dobře. Je pod trvalou ochranou matky, která ho nosí na břiše,“ objasňuje
zoolog Jitka Vokurková. Osud Milouše byl zvláštní hned od prvopočátku. Milouše přivezl z tržiště ve Vietnamu
soukromý chovatel. Opice vyrůstala jen v péči člověka. Původní majitel Milouše v době, kdy této opici dával jméno,
netušil, že se jedná o samici. S přibývajícím časem se mezi ní a manželkou chovatele vytvořil ne příliš přátelský
vztah, a tak jednoho dne čelil chovatel ultimátu ze strany ženy „buď já, nebo opice“. Koho si vybral, je v Zoo

Olomouc zřejmé. V současné době tvoří Milouš chovný pár se samcem Danem. V rodině je ještě mladý sameček
Baxi, který se narodil v dubnu 2011.
Gibony zlatolící chová olomoucká zoo od r. 1988. Tehdy se ze zoo v Ústí nad Labem přivezli úplně první, pocházející
přímo z Vietnamu. Zakládajícím chovným párem se stali Gábina s Kubou. Vychovali pokračovatele rodu, potomka Kubulu.
Ten si ale na svou lásku Milouše musel počkat. V Zoo Olomouc se zatím narodilo 8 mláďat a stejný počet gibonů
zlatolících v současné době zahrada chová.
Giboni, primáti, jejichž přirozeným biotopem jsou lesy v oblastech Asie, patří k jedněm z mála opic, kteří žijí monogamně.
Můžeme u nich hovořit o rodině, mimorodinné „zálety“ jsou velice vzácné. Živí se bobulemi, plody, listím, ovocem. Svým
hlasem, který je slyšet i do vzdálenosti 1,5 km, si všichni giboni v ranních hodinách označují teritoria, říká se že „zpívají“.
Pokud bychom chtěli spatřit nejelegantnější pohyb opic, pak právě gibonům je dán ten, který se označuje pojmem
brachiace, pomocí níž zvládnou překonat vzdálenost v průměru až 8m v jednom zhoupnutí.
Obě pohlaví gibonů zlatolících se rodí v barvě světlé. Po zhruba roce věku života se však přebarvují na barvu černou. Toto
přebarvování trvá přibližně 68 měsíců. Pro samce je konečné, samice se ale v určitém věku ještě jednou přebarví zpět na
světlou barvu, která jim už zůstává. Přiznat barvu bývá u gibonů mnohdy riskantní, neboť pro samici je výhodnější „tvářit
se“ déle jako samec, který je z rodiny k samostatnému životu vyháněn později. Přibližně ve věku 7 roků musí rodinu
opustit všechna mláďata – v tuto dobu jsou dospělá a mladé samičky většinou vyhánějí matky a samce zase otcové. V
rodině tak většinou zůstává chovný pár s mláďaty různého věku.
Milouši, ať se Tvému miminku daří a není posledním.

LVÍČATA TERRY A BASTY POPRVÉ V PŘÍRODĚ.
Vloženo: 18. 11. 2013

Lví kluci, kteří se narodili 11. srpna, čekali na vhodný den, kdy se podívají poprvé ven. Jelikož se ze svých vnitřních
ubikací přenáší v náruči ošetřovatele, čekat na den plný sluníčka by asi nebylo nejvhodnější. Lvíčata rostou jako ani ne tak
z vody jako z masa, a tak je třeba využít času, kdy se s nimi i s ohledem na bezpečnost dá navázat kontakt. „Jsme zvědaví,
jak budou reagovat, prostředí je pro ně úplně jiné a nové, nikdy nepoznané. Doufám, že je nic nevyleká, jen příjemně
překvapí. S přírodou se ještě kluci nesetkali. Terry je bojínek, tak se jistě bude schovávat u Bastyho, který mu ukáže, že
venku je vlastně krásně, “ odhaduje první venkovní krůčky lvíčat ošetřovatelka Dana Reisigová.

Světový den diabetu v Olomouci
Vloženo: 7. 11. 2013

V České republice se s cukrovkou léčí téměř 800 tisíc lidí (zdroj: ÚZIS). Protože tato vážná nemoc nebolí, její rizika lidé
často podceňují a k lékaři přijdou až s komplikacemi. Počet diabetiků se v posledních letech prudce zvyšuje a věk diabetiků
naopak snižuje. Nemoc si nevybírá ani věk ani pohlaví.
I když se lékařská věda snaží pacientům s diabetem maximálně ulehčit život, velká část zodpovědnosti zůstává na nich
samotných. MUDr. Michal Haas ze společnosti Eli Lilly, která se výzkumu a léčbě cukrovky dlouhodobě věnuje,
připomíná alarmující skutečnost: „Pouze část pacientů chce o svém onemocnění vše vědět a aktivně ho ovládat. Základní
podmínkou léčby je totiž vůle pacienta naučit se s cukrovkou žít a pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi, zaznamenávat

údaje k jednotlivým dávkám inzulínu (množství, datum, čas), vypočítat, jak velkou je potřeba aplikovat další dávku, a v
neposlední řadě se musí naučit zacházet s pomůckami pro aplikaci inzulínu.“
Den diabetu s Lilly, který se koná v neděli 10. 11. v olomoucké ZOO při příležitosti Světového dne diabetu, je zaměřen
nejen na nemocné cukrovkou, ale také na širokou veřejnost. Každý z nás by měl mít základní povědomí o tom, co
cukrovka a život s ní znamená. Edukační program Den diabetu s Lilly představí v olomoucké ZOO zábavnou formou
zásady správného životního stylu diabetika, mezi něž patří také pravidelný pohyb a zdravé stravování. Program na pěti
stanovištích na trase prohlídky ZOO bude probíhat od 10 do 16 hodin a je určen především dětem. Všichni držitelé průkazu
diabetika mají po dobu akce vstup do ZOO zdarma.

VEČER DUCHŮ? DUCHY SE TO V ZOO JEN HEMŽILO…
Vloženo: 7. 11. 2013

Pokud se duchové v těchto dnech vydávali do světa živých, v olomoucké zoologické zahradě jich včera potkali
vskutku nemálo. Možná ale byli letos v rozpacích. Dostaveníčko si tam dávají ; už tradičně, ale takové množství
velkých i malých strašidel patrně ještě nespatřili. „Přišly neuvěřitelné masky. Tentokrát přestrojených bylo opravdu
hodně. Nejen dětí. Nechyběli ani lidé důchodového věku, vstupenku si zakoupil třeba i kostlivec v podobě maminky,
která vezla kočárek,“ popisuje své dojmy paní pokladní Habáňová, která spolu s kolegy obsloužila 2364
návštěvníků, což je vlastně vyprodaný koncert velkého sálu. Už z balkonu u vstupu do zahrady vítali všechny
příchozí poletující netopýři, nechyběl ani Frankenstein ve stylovém voze se lvem, který svým houkáním sliboval, že
půjde o skutečně jedinečný večer. Ten započal jekotem postavy v plášti, jež všechny návštěvníky náležitě přivítala.

JAKÉ TO BYLO
Brány zahrady se otevřely strašidlům malým i velkým. Za vstupem se tvořily hloučky, které si přály vyfotit se se
strašákem a ježibabou. Usedali k nim masky, na kterých bylo patrné, jak si mnohdy celá rodina dala na jejich přípravě
záležet, jak lidé v páru byli veselí a každodenní starosti s nimi do z oo nepřišly. V celém areálu se kromě zvířat pohybovala
strašidla z občanského sdružení Kirri, o.s. z Pňovic, a ta nápady rozhodně nešetřila. Všechny hladové obsluhovala
čarodějnice se svým týmem a podávaly se takové dobroty jako třeba dýňové muffiny, pařáty baby Jagy, děti se pak mohly
zahřát lektvarem pro malé čaroděje. Celý areál zdobily vydlabané dýně, průvodcovství se letos ujala další z čarodějnic,
bludička a pirátka. Ty se také snažily, seč jim hlasivky stačily, sdělit o zvířatech to, co se na popisných cedulkách nepíše.
Nad bezpečností všech lidských i zvířecích obyvatel dohlíželi dobrovolníci zoo.

DUŠIČKOVÁ ATMOSFÉRA

Těžko bychom v blízkosti našli zahradu, v níž by putovalo během tohoto večera více duchů než v té zoologické. Ze slov
návštěvníků bylo patrné, že přišli zavzpomínat na blízké, kteří je opustili, posvítit jim na cestu, nebo třeba jen
potěšit děti a ukázat jim život zvířat i v čase večerním. Vytí vlků, zvony baziliky a déšť dušičkovou atmosféru jen
podpořily. Pršelo ale až v pozdějších večerních hodinách a některým, kteří stáli v dešti, aby se mezi světélky v podzimním
listí zastavili bez deštníků, přinesl Večer duchů možná i víc. Dnes jsme žádné strašidlo, které by zůstalo až do rozbřesku,
nepotkali, takže…
přijďte zase příští rok mezi nás pobýt.

Veřejně prospěšné práce  Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vloženo: 7. 11. 2013

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?
V letech 2007  2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte
se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 15.4.2013 do 30.9.2013 bylo v organizaci Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace v rámci
projektu podpořeno 5 pracovních míst na VPP za 275.931 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila
85%, tj. 234.541 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 41.390 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena na úklid prohlídkových tras, úklid a sběr odpadků, drobné
natěračské práce, sběr klestí z lesa a další pomocné práce, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu
práce. Jedná se především o osoby s nízkou úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se
zdravotním postižením apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu.

VEČER DUCHŮ V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 18. 10. 2013

Večer duchů v Zoo Olomouc, 2. 11. 2013
vstupné pro všechny v masce: 50 kč,
pokladny otevřeny do 18:00,
areál zoo otevřen do 20:00,
průvodce vychází v 17:00, 17:30, 18:00
A nastal barevný podzim... Kráčíte večerní vyzdobenou zoo, slyšíte vytí vlků a tajemné zvuky, vnímáte vůni listí, vidíte
zářící světélka v tmavém lese, poletující kaloně v doprovodu duchů… Je ve vás malá dušička? I tak přijďte do zoo, kde si
dala dostaveníčko všechna strašidla. Staňte se jejich společníky a poznávejte život zvířat s našimi průvodci. Nebojácným,
kteří vyrazí sami, radíme vzít si baterku, aby nám tady nestrašili až do rozbřesku.

Patria rozšířila naše zubří stádo
Vloženo: 9. 10. 2013

Dnes v odpoledních hodinách překročila bránu olomoucké zahrady dlouho očekávaná samice zubra evropského Patria
(13.5. *2012 Bratislava). V euroasijské části safari ji už netrpělivě vyhlíží Švéd  samec Bojen (*2010) a Slovenka
Rosemarie (*2011). Na to, kdo a s kým najde společnou zubří řeč, si ale ještě všichni musí počkat. Záleží, do jaké míry
bude Bojen vybíravý a obě zubřice tolerantní.

STAŇ SE I TY DOBROVOLNÍKEM V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 9. 10. 2013

Činnost dobrovolníků je bezplatná pomoc zoologické zahradě. Pomoc může mít rozličný charakter, na kterém se vždy
předem domluvíme.
Mášli zájem stát se dobrovolníkem v Zoo Olomouc, tak napiš na email: vokurkova@zooolomouc.cz

PÁTEK TŘINÁCTÉHO JE PRO MRAVENEČNÍKY ŠŤASTNÝ!
Vloženo: 3. 10. 2013

Pátek třináctého mnohdy přináší i štěstí. Alespoň u mravenečníků velkých v olomoucké zoo ano. V ten den totiž pomohla
na svět matka Pia svému už třetímu mláděti. Vždy rodila v září, pokaždé holčičku. Ta letošní má prozatímní jméno Kara.
Od 13. 9. 2013 tedy můžeme s jistotou říct, že to tatínek Sylvin a maminka Pia vskutku umí. V České republice se tento
druh mravenečníka úspěšně rozmnožuje pouze v Zoo Olomouc. „Pia získává zkušenosti a my dojem, že začíná rodit
mláďata odkládacího typu. Coby zkušená matka učí své každé větší mládě větší a větší samostatnosti, a tak ho ne vždy
najdeme na ní, jak tomu má být,“ dodává s úsměvem ošetřovatelka Hana Dostálová.

Chov v ZOO
První dva mravenečníky velké, původem z Guyany, získala olomoucká zoo v roce 2004. Jednalo se o samce Sylvina a
Mirka, ten v roce 2008 odcestoval do Zoo Dortmund. Ve stejném roce do Zoo Olomouc ze Zoo Stuttgart přijela Pia. Na
děti chovného páru pár Sylvin – Pia se čekalo téměř tři roky. 11. září 2011 se Pie narodilo první. Safira se stala vůbec
prvním odchovaným mládětem v České republice a v současné době už pobývá v Zoo Zlín. Ani ne rok poté, 9. září 2012,
se Pia těšila z narození Roxy. V současné době chová olomoucká zoo celkem 4 jedince. Sylvina, Piu, Roxy a Karu. Za
posledních 12 měsíců se v rámci Evropy narodilo celkem 21 mláďat. Počet institucí chovajících mravenečníka velkého je v

rámci Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) 48. K 31. 12. 2012 počet těchto zvířat čítal více než sto
jedinců (54, 65, 5).

MEDVĚDÍ HOLČIČKA TRACY
Vloženo: 1. 10. 2013

V olomoucké zahradě se to medvědy baribaly jen hemží. A možná poprvé v její historii se zde budou i rozmnožovat.
Novou posilou k baribalí 27 leté babiččce Marry a tříletému samci Minovi se stala holčička Tracy. Tracy se narodila
v dubnu 2012 a její první den v Zoo Olomouc připadl na 24. 7. 2013. Náleží k poddruhu baribala novomexického a
pochází z oblastí svého přirozeného výskytu v Texasu. „Je to ještě takové uplakané miminko, s velmi vstřícným
vztahem k lidem, které se nechá přes mříže drbat za ušima. Nechybí jí chuť k jídlu, z domu si přivezla blízký vztah k
mangu,“ popisuje Tracy její ošetřovatelka Kateřina Macků.

Chov v ZOO Olomouc
První pár medvědů baribalů získala olomoucká zahrada na počátku 90. let přímo z Kanady. Nikdy se však
nerozmnožovali. Samici později nahradila současná obyvatelka medvědího výběhu, pocházející z Říma, Marry. Samce
Míšu vystřídal Mino. Mino pochází ze soukromého chovu v Belgii, kde se také v jarních dnech roku 2011 narodil. Je to
právě on, který by se měl do budoucna stát případným ženichem Tracy. Jeho vkus sice neznáme, ale chovný pár s medvědí
babičkou Marry již patrně nevytvoří důsledkem jejího zdravotního stavu.

Zajímavosti
Mládě baribala, které si ochočil americký prezident Theodor Roosevelt, se stalo předlohou pro plyšového medvídka
zvaného Teddy Bear. Samička Winnie z londýnské zoo se stala předlohou pro autora Medvídka Pú.
Tracy, ať už Ti bude drbat záda paní ošetřovatelka, nebo si je podrbeš o strom, přejeme Ti, ať se u nás máš hezky a časem
ve svém krásném výběhu vítáte s Minem den společně. Třeba snídaní lívanců.

VEČER DUCHŮ 2. 11. 2013 / 17.00 20.00
Vloženo: 1. 10. 2013

Slyšíte ten strašidelný nářek? Vidíte ty poletující duchy? A nejsou to jen vyjící vlci a poletující kaloni? Přijďte se bát do
zoo! Lampionový průvod v čele s průvodcem projde celým areálem zoo. Barevný podzim a vůně tlejícího listí, zářící
světélka v tmavém lese budiž Vašimi společníky!
Akce se koná v době od 17:00 do 20:00 hodin.

SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT V ZOO 5. 10. 2013 / 10.00 14.00
Vloženo: 1. 10. 2013

Oslavte svátek zvířat v jejich blízkosti a potřeste oslavencům tlapkou osobně! Tradiční stezka ve spolupráci s DDM
Olomouc Vás zavede po stopách medvěda až k vytoužené odměně. Využijte letošních posledních hezkých dnů a zároveň si
v tento sváteční den připomeňte, že je třeba chránit nejen zvířata, ale i jejich přirozené prostředí.

SERVALI SE SERVALI O MAJETEK...
Vloženo: 17. 9. 2013

V těchto dnech se dokončila oprava ubikace pro nové obyvatele olomoucké zoo. Těmi se po téměř desetileté
přestávce stávají samci servalů stepních. Jedná se o dvě vzácná zvířata, geneticky velmi cenná, neboť pochází z
africké volné přírody. „Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se servalí populace rozrůstala, a proto složení členů
této servalí domácnosti není definitivní. Jeden z kluků bude proto v brzké době vyměněn za samičku,“ plánuje
budoucnost zoolog Libuše Veselá.
CHOV V ZOO OLOMOUC
Servaly stepní chová olomoucká zoo od roku 1989. První chovný pár tvořili počátkem 90. let samec Kelly a samice
Zuzana, oba uměle odchovaní. Kelly se narodil v Zoologické zahradě Jihlava v roce 1991, jeho matka ho ale odmítla,
prvních 10 dnů se o něho starala domácí kočka a jako desetidenní kotě se dostal do olomoucké zoologické zahrady,
kde měl být uměle odchován a následně se měl stát pracovníkem propagace, což se také stalo. Aby netrpěl samotou, žil ve
společnosti perské kočky, kterou měl velmi rád. V roce 1994 přišla do olomoucké zoo servalí samice Zuzana, která
pocházela ze soukromého chovu a též byla odchována uměle, byla tedy zcela krotká. Seznámení obou zvířat bylo
komplikované, protože každý z nich měl vzhledem ke své minulosti zcela jinou představu o životním a především
sexuálním partnerovi. Řešily se i problémy majetkové, neboť si zvířata navzájem kradla hračky. Nicméně asi po dvou
letech byl vztah vybudován. Kelly se Zuzanou se nakonec stali ideálními a vzornými rodiči a odchovali celkem 15 koťat.
OBECNÉ INFORMACE
Serval je kočkovitá šelma, postavou podobná rysovi, jen o něco menší, štíhlejší a má delší nohy, dosahuje váhy 818
kilogramů. Základní zbarvení je žlutohnědé s černými skvrnami, které mohou u některých populací splývat na zádech v
černé pruhy. Obývá stepi, savany, polopouště a řídké křovinaté a lesnaté oblasti na rozsáhlém území téměř celé Afriky.
Loví drobné savce, ptáky a jiné menší živočichy. Aktivní je hlavně v noci a za soumraku. Po stromech šplhá jen zřídka,
výborně však skáče a dokáže ve skoku chytat i vzlétající ptáky. Žije samotářsky, pouze v období páření lze zastihnout
společně samce se samicí. Mláďata se rodí po 75 denní březosti jednou až dvakrát ročně v různých přirozených úkrytech
nebo doupatech jiných savců. Dožívá se 1520 let.

Výběr jmen jsme tentokrát nechali na těch, díky nimž se o zvířatech v zoo píše a mluví, poslům zpráv, přátelům zoo – na
novinářích. Servalové tak dostali jméno Miloš Václav I. a Pankrál Bonifál II. Netvrdíme, že to s nimi budou mít
jednoduché, ale oni si jistě poradí. Budeme informovat, který to u samice vyhraje na plné servalí čáře.

DALŠÍ LVÍČATA JSOU NA SVĚTĚ A ZASE KLUCI K POHLEDÁNÍ…
Vloženo: 9. 9. 2013

11. srpna lvice Lilly doznala, že je ten správný den, aby na svět přivedla další mláďata a současně předala poslední
pohlazení Napíkovi a Bártovi. Oba již velcí lví kluci tak byli od svých rodičů Lilly a Šimona odděleni, aby si nechtěli s
čerstvě narozenými lvíčaty hrát, což by vzhledem k rozdílům ve velikosti byl nemalý problém. Narozená lvíčata jsou opět
oba kluci a chovný pár si tak na holčičku bude muset zase počkat. „Přibírají nádherně, mají kulaťoučká bříška, maminka
dostává krmení 7 krát do týdne, a mléka má dostatek. Je dobře, že se lvíčata nemusí přikrmovat. V povaze úplně kopírují
své starší brášky. Jedno ze lvíčat je takový mámin bojínek, druhé větší samorost, který se o vše zajímá a vše chce vědět,“
popisuje své lví svěřence ošetřovatelka Dana Reisigová.
Chov lvů berberských v Zoo Olomouc: Šimon (*2005 Olomouc) a Lilly (*2007 Belfast) tvoří současný chovný pár. Lví
máma Lilly vyrůstala v péči člověka a psí feny labradora. I přes tuto skutečnost se dokáže vzorně postarat o své potomky
už potřetí. Zoo Olomouc má doslova „lví“ podíl na zachování populace tohoto poddruhu lva. Prozatím zůstává jedinou
zahradou v ČR, v níž se tito lvi rozmnožují. Od roku 1995 se zde díky zkušenosti ošetřovatelů, dobrým chovatelským
podmínkám a s přispěním štěstí narodilo celkem 19 mláďat. Celkový aktuální počet lvů berberských v olomoucké zoo
čítá 8 jedinců. Historicky první lvi berberští přijeli do Olomouce v roce 1979. Základ chovného páru však přinesl až rok
1993, v němž ze Zoo Dvůr Králové do olomoucké zahrady přišla lvice Zana a o necelé dva roky později z brněnské zoo
samec Vilém.

Víkend rekordů v Zoo aneb veselé loučení s prázdninami 31. 8.  1. 9.
Vloženo: 5. 9. 2013

Víkend rekordů v olomoucké zoologické zahradě nastavil laťku příštímu ročníku výše než vysoko. Během sobotního
a nedělního dne se překonalo celkem pět rekordů! Bohatý doprovodný program, dobrá nálada a ke všemu ještě
skvělé výsledky…to vše provázelo letošní akci.

PŘEKONANÉ REKORDY
Do zubří bedny se celkem vešlo 36 osob.
Nápadu, aby zahrada vypustila živého zubra, díky jehož přítomnosti se do bedny schová ještě více návštěvníků, zahrada
nevyužila. Na dotaz moderátora, jaké jsou pocity všech namačkaných, někdo z davu pronesl, ať dotaz směřuje na vzadu
stojící, kteří byli rádi, že dýchají. V bedně nicméně panovala skvělá nálada.
Gargamel v zoo nakonec pochytal do ohrady úctyhodných 84 šmoulů.
Až do odpoledních hodin přicházeli do zoo děti v maskách. Některé byly vskutku originální. Pro ostatní byly připraveny
čepičky a malířka obličejů, na jejíž paletě převládala modrá barva. Nejmladší šmoulík byl šmoulí maminkou přivezen ještě
v kočárku a v puse měl dudlík. Mezi šmoulíky se vyskytl dokonce i pes. Akci podpořil živý šmoula v nadživotní velikosti,
jemuž sice bylo šmoulovitě horko, ale vyšmouloval úsměv na rtech všech dětí.
Do automobilu Peugeot 2008 nastoupilo neuvěřitelných 17 pasažérů.
Stejný počet živých i vystoupil. Tentokrát se nenastupovalo pouze bočními dveřmi, ale i kufrem. A nenastupovali pouze
subtilní postavy, ač je pravdou, že ti nejštíhlejší nastupovali jako poslední a zaplňovali prostor na palubové desce. S
nohama ve vzduchu, hlavou těsně pod střechou skončila do auta poslední osoba, za kterou se na 10 vteřin auto uzavřelo.
Od dnešního dne zdobí zahradu plátno od 68 autorů a jejich zvířat.
Návštěvníci zahrady se proměnili i v malíře. Na plátně mohl každý zanechat barevnou siluetu některého zvířete. Sám
sčítací komisař se udivoval nad jejich počtem. Každý autor na plátně zanechal i svou přezdívku nebo podpis. Objevilo se
tak např. prase ABC, nebo žabka Jarda, zmije Mareček, či sob Pepíček.
Stonožka z pet lahví se letos plazila po neskutečných 66 m a 20 cm, byla vytvořena z 330 pet lahví a měla 672
nožiček. Děti v ekologické dílně se skutečně činily. Nutno podotknout, že se stonožka po překonání rekordu slušně
odplazila do nejbližšího žlutě označeného kontejneru a byla ráda, že tečka letošního Víkendu rekordů patřila právě jí.

BALÓNY, PROGRAM

K překonání rekordu nejvyšší počet balonů pro zvířata scházelo 28 balonů, což je výzva pro příští rok a současně
poděkování všem za ty přinesené, kterých se sešlo v v zahradě skutečně mnoho. Děti navštívily v zoo tentokrát i divadlo,
ekologickou či výtvarnou dílny, dílnu vědeckých pokusů, pěvecké i taneční vystoupení, klauny, trampolíny, malování na
obličej, xboxy, auta Ferrari, či získaly vstupenky do aquaparku. Aby se jim lépe odcházelo, nechyběly ani nejrůznější
ceny.
Tak zase příště! A přespříště…

Víkend rekordů v Zoo aneb veselé loučení s prázdninami 31.8.1.9.'13
Vloženo: 15. 8. 2013

Staňte se těmi, kteří rozhodnou o dalších stránkách v knize rekordů.
Buďte v zoo v pravý čas! v zubří bedně, v autě, coby šmoula, s kopačákem nebo jako autor nejdelší housenky…
Dětské vstupné pro dospělého za každý kopací míč, nebo dítě s maskou šmouly.
divadlo pro děti
pevnost poznání
ekologická dílna
malování na obličej
klauni bublipuci
4 vozy ferrari
autogramiáda sk sigma
trampolíny
herna s xboxy
vstupenky do aquaparku<

Sobota 31. 8. 2013
10:00 NEJVYŠŠÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ V ZUBŘÍ BEDNĚ
Když nad ránem do nově otevřeného safari nedávno přijížděl zubr, jízdenku dostal do první třídy transportní bedny. Váhou
jste patrně jinde než zubr, o to víc by se vás mohlo do zubří bedny vejít. Snad…
12:00 HAD Z NEJVYŠŠÍHO POČTU NASBÍRANÝCH FOTBALOVÝCH MÍČŮ PRO ZVÍŘATA
Že si s míči nehrají jen děti, ale i zvířata? Přidejte se k fotbalistům a přineste kopací míče, které už doma nevyužijete.
Takový had sice syčet nebude, ovšem zvířatům udělá radost neskonalou. Už jste tady?
14:00 NEJVYŠŠÍ POČET ŠMOULŮ V ZOO
Snad to pěkně vyšmoulíte. Stačí mít modrý obličej a bílou čepičku.
Pro šmoulíky, kteří si neporadí, s obojím pomůžeme přímo v zoo.
Ve dvě se počítáme, tak ať je nás alespoň šedesát.

Neděle 1. 9. 2013
10:00 NEJVYŠŠÍ POČET LIDÍ V AUTOMOBILU PEUGEOT 2008
To si nevymyslíte a na silnici nevyzkoušíte! Tak schválně… dvatisíceosmička nafukovací nebude, ale společně zjistíme,
kam až sahají její kapacitní možnosti.
Takový test si nemůžete nechat ujít.
12:00 NEJVYŠŠÍ POČET SILUET ZVÍŘAT NA PLÁTNĚ 1,5x3 M
Vyberte si vaše oblíbené zvíře a zanechejte jeho otisk na plátně. Ceny některých pláten stoupají až po smrti autorů, toto
bude slavné okamžitě. Musí nás být ale hoooodně.
14:00 NEJDELŠÍ STONOŽKA V ZOO VYTVOŘENÁ Z PET LAHVÍ
Sto nohou mít nemusí, ale dlouhá bude pekelně. Přijďte si tvořit z PET lahví a dovolte stonožce, ať se proleze třeba klidně
celou zoologickou. Loni jste byli dobří, letos budete ještě lepší! To je přece jasné.

NOVÝ GEPARDÍ SAMEC VZAL NÁMLUVY HOPEM
Vloženo: 6. 8. 2013

Až z dalekého Dánska (ReeparkEbeltoft Safari) se vydal na cestu samec geparda štíhlého Duma (*11. 1. 2007). Již
po pár dnech strávených v olomoucké zoo si našel svou milou. Tou se stala samice Abiba (*8. 6. 2004). „Spojování
gepardů není nikterak snadná záležitost. Abiba a Duma nás mile překvapili. Na svatbu rozhodně s jistými věcmi
nečekali a v podstatě se jednalo patrně o lásku na první pohled. Po pár společných chvílích ve výběhu se tato
samotářsky žijící zvířata hned pářila. Zda z jejich vzájemného okouzlení vzejdou mláďata, však v tuto chvíli ještě vůbec
není jisté. Už skutečnost, že se k sobě chovají moc hezky, nám ale dělá radost,“ popisuje hlavní zoolog Libuše Veselá.

CHOV GEPARDŮ V ZOO OLOMOUC
Olomoucká zoo chová gepardy od roku 1999. Rok 2004 se nesl ve znamení pětek. Zoo ve Dvoře Králové nám zapůjčila
pětiletou samici Massaru, která ve spojení s naším pětiletým samcem přivedla na svět paterčata (2,3). Jednou z mláďat je i
dnešní Abiba. Abiba se stala v roce 2007 matkou. Na připuštění jela do Salzburgu. Porodila 4 koťata (1,3), z nichž nám
zůstala samice Binty. V roce 2009 se z jejího vrhu podařilo uměle odchovat samici Caramellu. Olomoucká zahrada tedy
úspěšně odchovala celkem 10 mláďat. Současnou skupinu gepardů tvoří Abiba, Binty, Caramella a samec Duma.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SAFARI EUROASIE
Vloženo: 31. 7. 2013

Bránou prvního safari na Moravě se už dnes 30. 7. projeli jeho první návštěvníci. V 10.00 hodin dopoledne došlo ke
slavnostnímu otevření safari Euroasie, jedné z pěti zoogeografických zón celého areálu. Všichni, kteří na nástupišti
usednou do safari vláčku, tak budou mít možnost vidět zubry evropské, losy evropské, jeleny sika, kozorožce
kavkazské, muflony, kamzíky horské, kozy bezoárové skutečně zblízka. „Tato první etapa safari otevírá novou etapu
celé zahrady. Návštěvníci se přiblížili zvířatům a zvířata přírodě. Vytvořilo se jim, věříme, prostředí, ve kterém se budou
projevovat v rámci soužití s ostatními zvířaty tak, jak jim je dáno,“ uvádí ředitel zoo Radomír Habáň.
SAFARI EUROASIE V ČÍSLECH
Celkové náklady: 6 mil. Kč, Za přispění: Město Olomouc (1,5 mil.), Krajský úřad Olomouckého kraje (1,5 mil.), Zoo
Olomouc (3 mil.), Zahájení stavby: leden 2012, Slavnostní otevření: 30. 7. 2013
O ZVÍŘATECH
Euroasijské safari přineslo v rámci chovu obohacení o dva druhy velkých kopytníků. Samice zubra Rosemarie je velmi
vstřícná a přátelská, zatímco samec Bojen se k lidem chová mnohem odměřeněji, o to lépe se ale chová k Rosemarie. V
domácnosti losů mezi dvěma samicemi a samcem Henrym panuje idylka. Kromě zubrů a losů se v safari zabydlelo stádo
velmi vzácných kozorožců kavkazských. Velký travnatý výběh pospolu obývá stádo muflonů, kamzíci horští, kozy
bezoárové a nechybí ani stádo jelenů sika, kteří nevěřili svým jelením očím, když jim byl umožněn přístup z jejich
původního výběhu do celého velkého prostoru. Samec jelena siky má v rámci skupiny i hlavní slovo.
PROČ VLASTNĚ SAFARI
U zrodu myšlenky safari stály úvahy o nevyhovujícím technickém stavu výběhů v místě, v němž je snížený zájem
návštěvníků. Vše nakonec vedlo k myšlence proměnit méně atraktivní část zahrady v něco mimořádného. Dalším z cílů
safari bylo zpřístupnit návštěvníkům místa jejich pohledu dosud skrytá, odklonit zoo vláček z obchůzkové trasy, zvýšit

atraktivitu zoo, a tím posílit i turistický ruch v regionu. V neposlední řadě sloučením a rozšířením výběhů získají
zvířata podstatně větší prostor.
JAKÉ BUDE, AŽ BUDE
Celková plocha všech pěti areálů safari respektujících zoogeografické zóny by měla zaujímat 19 ha. Realizační práce
spadají do let 20122017. Euroasii následují Severní Amerika, Afrika, Austrálie a Arktida, a s nimi vlci, sobi, klokani,
žirafy, přímorožci a mnoho dalších zvířat. Se stavbou další etapy se začne již na jaře roku 2014.
Věříme, že zvířata budou s novým domovem spokojená, místa ve vláčku obsazena do posledního a cestou si žádný zubr ani
los nepřistoupí.

4 NOSÁNKY U NOSÁLŮ ZAHNALY I VELKÉHO OSKARA
Vloženo: 29. 7. 2013

U nosálů červených je veselo. 17. 4. 2013 porodila nosálí maminka 4 životaschopná mláďata. Velice si je hlídala, ale
3. den po porodu je už ukázala ošetřovatelce, která tak mohla zjistit jejich přesný počet. Pohlaví se zjistilo ale až za
3 týdny. Dnes můžeme s určitostí říct, že se skupina nosálů rozrostla o jednoho samce a 3 samice, mezi kterými je i
jedna těžká individualita. Nadmíru zvědavá, otrlá sólistka, která se nedrží skupiny ostatních mláďat a u misky bývá
jako první. Dnes mají za sebou nosálí děti úspěšné spojení i s ostatními samicemi ve skupině a tráví tak první chvíle
ve venkovním výběhu. „Tetičky je přivítaly pískáním a s radostí. O mláďátka se mile starají. Už jsou to větší děti, ten tam

je čas, kdy je matka učila žrát červíky, a děti se s podivem dívaly, jak se to dělá,“ dodává ošetřovatelka Ladislava
Pospíšilová.
CHOV V ZOO
Nosály chová olomoucká zahrada s přestávkami od 60. let. Jedná se o běžně rozmnožující se druh, návštěvníky velmi
oblíbený. Současnou skupinu tvoří 3 samci (2 odrostlá mláďata a chovný samec Oskar), 5 samic a 4 mláďata. Oskar je
však prozatím umístěný ve vnitřní ubikaci, a obědvá zvlášť. Se svou chutí k jídlu by totiž mláďatům ve společné misce jen
těžko něco zanechal. Jelikož skupina nosálů nesnese pohromadě více než jednoho dospělého samce, i odrostlá mláďata
samčího pohlaví musí být oddělena. Ve volné přírodě se samci do skupiny dokonce ani nezačleňují.
OBECNÉ INFORMACE
Nosál je medvídkovitá šelma, která obývá lesy a okolí vodních toků v Jižní Americe. Žije ve skupině, kterou tvoří 2025
jedinců. Dlouhým, rypáčkovitým čumákem svede velmi obratně pohybovat a vyhrabává hmyz. Ten však není jedinou
částí jeho jídelníčku. Pochutná si na přezrálém ovoci, vejcích nebo kuřatech. Pokud se nosálové pohybují v korunách
stromů, slouží jim ocas k udržování rovnováhy. Ve větvích i spí, stočení do klubíčka jako kočka. Mláďata se dají dobře
ochočit, drží se dlouho u matky a ve všem dají na její úsudek. Nosálové jsou velmi hlasově nadaní. Používají různé zvuky
volání, dávají i signály ocasem. V jejich hlasovém repertoáru nechybí pískání, štěkání, funění, chroptění, či mlaskání…
Záleží na tom, v jakém rozpoložení se ocitají, zda se cítí v nebezpečí, či se páří, nebo jen ostatním sdělují běžné dění ve
skupině.
ZAJÍMAVOSTI
Případné soukromé chovatele patrně odradí skutečnost, že mají nosálové nadměrně vyvinuté pachové žlázy, a tudíž libá
vůně za nimi nezůstává. A pokud se mezi nimi najdou i vůči tomuto faktu otrlí jedinci, pak upozorňujeme, že respektovat
přání, ať si uklidí v pokojíčku, nosálové zcela jistě nebudou. Zůstává po nich větší než největší nepořádek.
Nosálata, pořádně se krmte, ať si s tátou Oskarem u misky brzy poradíte. To bude mazec…

SUDIČKY PŘIJELY NA KOLE
Vloženo: 22. 7. 2013

Uplynulým víkendem se v olomoucké zoo dočkalo křtin hned několik mláďat. Kmotři tentokrát ani ne tak vzešli, jako
spíš vyjeli z řad Mistrovství Evropy v silniční cyklistice. Vítězové kategorie juniorů 1. Frank Bonnamour, 2. Elie
Gespbert a 3. Mathias Van Gompel, generální sekretář Evropské cyklistické unie Enrico Della Casa, prezident Českého
svazu cyklistiky Marián Štětina a čestný prezident Evropské cyklistické unie Vladimír Holeček dali zvířatům do vínku
dlouhý věk a nechyběla ani neobvyklá jména.
Surikata (*4. 5. 2013) se jmenuje Enrico, na lamu alpaku (*14. 8. 2012) mohou návštěvníci volat Mariano, slečna
mravenečníka čtyřprstého (*17. 3. 2013) je Dáda. Jelikož pohlaví u mláďat lemurů kata (*21. 2. 2013, 1. 3. 2013, 29. 3.
2013) není prozatím známo a všichni junioři nad nimi stáli jako sudičky, kterým schází slov, věříme, že jsou tedy buď
pohlaví mužského, nebo si do budoucna s mužskými jmény Frank, Elie a Mathias poradí.

UPOZORNĚNÍ!
Vloženo: 16. 7. 2013

V sobotu 20. 7. 2013 a v neděli 21. 7. 2013 se bude konat cyklistický závod „Mistrovství Evropy v silniční cyklistice“. V
místech konání bude na nezbytně nutnou dobu omezena doprava. Po oba dva dny bude v době od cca 9.00 hod. do 19.00
hod. přerušen autobusový provoz v oblastech Svatý Kopeček, Radíkov a Lošov a taktéž bude omezen příjezd automobilů
do těchto lokalit. Bližší informace naleznete na webové stránce pořadatelů závodu: http://www.cycling2013.cz.
Buďte tedy připraveni na možné komplikace při příjezdu do zoo, nebo odjezdu ze zoo.

UPOZORNĚNÍ!

Vloženo: 12. 7. 2013

V neděli 14. 7. 2013 se bude konat cyklistický etapový závod „Czech Cycling Tour 2013“, který omezí dopravu v
oblastech Svatý Kopeček, Lošov, Bukovany v rozmezí 11:00 13:15 na jednosměrnou dopravu ve směru jízdy cyklistů. V
době od cca 11.00 do 13.45 hod. bude taktéž plně přerušen autobusový provoz linek 11 a 111 v daných oblastech.
Buďte tedy připraveni na možné komplikace při příjezdu do zoo, nebo odjezdu ze zoo.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PAVILONU LEVHARTŮ
Vloženo: 2. 7. 2013

Právě dnes 2. července 2013 se přestřihla páska nového pavilonu pro levharty mandžuské. Tento nejohroženější
poddruh levharta získává domov, který je v rámci střední Evropy skutečným unikátem. Tvoří ho 3 venkovní
výběhy, 4 vnitřní ubikace a karanténa. Opticky působí jako 2 jeskyně s vyhlídkovou terasou. Výběh je koncipován
tak, aby mu stárnutí prospělo nejen na pohled, ale i v návaznosti na údržbu.
„S vybudováním chovného centra se zvyšují možnosti na odchovy mláďat, čímž se posiluje naděje k návratu do volné
přírody,“ dodává ředitel zoo Radomír Habáň.

PAVILON V ČÍSLECH
Za přispění:
Město Olomouc (3 mil.)
Krajský úřad Olomouckého kraje (3 mil.)
Zoo Olomouc (4 mil.)
Náklady: 10 mil. Kč
Zahájení stavby: podzim 2010
Slavnostní otevření: 2. 7. 2013

Autor projektu stavby: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.
Realizátor stavby: Světnický s.r.o.

CHOV LEVHARTŮ V ZOO
Česká republika měla v chovu výjimečné postavení. V pražské zoo se ve své době nacházelo nejvíce čistokrevných
zakladatelů mimo území Ruska. Jako druhá s jejich chovem započala právě Zoo Olomouc  v roce 2001 k nám z Prahy
přišla samice Atas. V lednu 2005 pak současný chovný samec Edward. Než si na něj jeho partnerka Izabela „zvykla“,
trvalo to téměř rok. Jejich letošní Mia je celkem 11. úspěšně odchované mládě. V současnosti zde žijí 3 samice (Atas,
Izabela, Mia) a samec (Edward). Množství zvířat v zajetí několikanásobně převyšuje jejich počet v přírodě. V roce
2007 se chovalo v evropských a ruských zoo celkem 129 levhartů, 86 pak v amerických.

ŽIVOT VE VOLNÉ PŘÍRODĚ
V přírodě se levhart vyskytuje pouze na Dálném východě, kde obývá nedotčené lesy. Za poslední léta se jeho stavy
zvýšily na 32 jedinců. Toto číslo vzešlo na základě metody sledování zanechaných stop ve sněhu. Pro zachování druhu
by však bylo nutné, aby stálá populace čítala alespoň 100 zvířat. Vážnou hrozbou pro levharty je pytláctví, ale i lesní
požáry, nebo těžba dřeva a nerostných surovin.

OBECNÉ INFORMACE
Levhart mandžuský je velká forma levharta skvrnitého. Zbarvení má světlejší s velkými rozetami. K dalším
rozpoznávacím znakům patří dlouhý, hustě osrstěný ocas a šedě zbarvené oči. V jeho domovině v zimním období klesají
teploty hluboko pod bod mrazu. Na lov se vydávají obvykle v noci. Kořist odnáší na skryté místo, někdy s ní vylézá i
na stromy.

ZAJÍMAVOSTI
Ruské zoo v čele se zoo v Novosibirsku podnikají veškeré kroky pro reintrodukci, vypouštění zvířat zpět do přírody.
Olomoucká zoo se do ní zapojila v roce 2005 poskytnutím jednoho levharta.
Přejeme pavilonu dlouhý život, a ať mu stáří sluší. A levhartům? Hodně dětí.

PODVEČERNÍ VÝPRAVY ZA NOČNÍMI TVORY S PRŮVODCEM
Vloženo: 1. 7. 2013

5. – 6. 7. / 19:00 – Tentokrát se do zoologické zahrady a život v ní přijďte podívat za soumraku a poznejte zajímavé
živočichy, které třeba ve dne vůbec neuvidíte. Využijte služeb průvodce, který vás poutavým způsobem zasvětí do tajů
života těchto tajuplných tvorů.
Pokladny otevřeny až do 19:00
Průvodce vychází z dětského hřiště v 19:00
Areál otevřen do 21:00
Jednotné vstupné 70 Kč v čase 18:0019:00

ČERNÝ JAGUÁR OPĚT V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 1. 7. 2013

Dnes poprvé přišel svou krásu ukázat nově přicestovalý samec jaguára Perry. Za svou milou přijel z německého
Tierparku Berlin, kde se také 16. 4. 2012 narodil. Olomoucká zahrada se tak k chovu černé formy jaguára vrací po
3 letech. Perry už obývá kotec vedle jaguáří samice Inti, pocházející z Maďarska. Inti, coby vyspělá jaguáří slečna,
si však musí na Perryho počkat. V cestě nestojí jazyková bariéra, jak by se mohlo mezi Němcem a Maďarkou zdát,
ale věk. Perry je nejen mladší, ale také prozatím menší. „Perry je takový plachý samorost, ale vypadá, že bude moc
hodný, čeká, že si s ním člověk promluví, čím více na něj mluvím, tím lépe reaguje, i když někdy dělá typické jaguáří
drahoty. Někdy si možná myslí „sežeru Tě hned teď a naráz“, ale tuším, že má úžasnou povahu, s níž půjde díky jeho věku
dobře pracovat. lnti je oproti němu hodně divoká a dravá, “ popisuje rozdílné povahy obou zvířat ošetřovatelka Dana
Reisigová.

CO JE ČEKÁ
Příjezd Perryho tedy skýtá velké naděje. Jakmile se z něj stane kocour svou konstitucí blížící se Inti, začne se s
postupným seznamováním této dvojice. Nejprve ale pouze přes mříže v rámci jednoho kotce. U jaguárů může
seznamování představovat běh na dlouhou trať. A stejně jako u lidí záleží na tom, zda přeskočí ona pověstná jiskra, zda se
do sebe zamilují „na první pohled“.

CHOV V ZOO
Chov jaguárů se v olomoucké zahradě započal v roce 1971, kdy byla přivezena samice Kana. K ní později přibyl samec
Hilmar. Spolu pak vytvořili první chovný pár. Od roku 1993 se mohli návštěvníci těšit z přítomnosti černé formy
jaguára hned u dvou samců (Digit, Jagger). Jagger byl v roce 1997 vyměněn za černou samici Kláru, která spolu s
Digitem vytvořila další chovný pár. Digit v zahradě zůstal až do roku 2010, kdy byl darován do Jihoafrické
republiky, čímž skončil chov černých jaguárů na Svatém Kopečku. Do letošního roku se podařilo úspěšně odchovat
celkem 6 mláďat.
Inti, ne, že vše uvidíš černě, Perry je moc hodný kluk, tak ho měj ráda a seznamujte se jako ze žurnálu.

LEVHARTÍ HOLČIČKA MIA SE PŘIPRAVUJE NA STĚHOVÁNÍ
Vloženo: 1. 7. 2013

Dnes naposledy v pracovním dni mohou návštěvníci vidět malou Miu v pavilonu šelem. Tato samice více než
vzácného levharta mandžuského, která se narodila 15. února, se v pondělí vydá na svou velkou cestu. Ne sice
dlouhou, ale za to s velkou změnou. Spolu se svou maminkou se stěhuje do nově vniklého pavilonu levhartů
mandžuských. Se změnou působiště souvisí i její konktaktnost vůči lidem.
„Dnes žrala Miuška maso z ruky naposledy. Je už velká a bude lépe, když do jejího života šelmy dále nebudeme zasahovat.
V novém pavilonu ji čeká modré nebe nad hlavou a jistě i modré z nebe. Je totiž nejen vzácná, ale i úžasně hodná,“ sděluje
ošetřovatelka Dana Reisigová.

CHOV V ZOO
Česká republika měla v chovu mandžuských levhartů výjimečné postavení. V zoologické zahradě v Praze se ve své době
nacházelo nejvíce čistokrevných zakladatelů mimo území Ruska. Jako druhá s jejich chovem započala právě Zoo
Olomouc  v roce 2001 k nám z Prahy přišla samice Atas. V lednu 2005 pak současný chovný samec Edward. Než si na
něj jeho partnerka Izabela „zvykla“, trvalo to téměř rok. Jejich letošní Mia je celkem 11. úspěšně odchované mládě v
olomoucké zahradě. V současné době chová Zoo Olomouc 3 samice (Atas, Izabela, Mia) a jednoho samce (Edward).
Množství zvířat v zajetí několikanásobně převyšuje jejich počet v přírodě. V roce 2007 se chovalo v evropských a
ruských zoo celkem 129 levhartů, 86 pak v amerických.

ZAJÍMAVOSTI
Ruské zoo v čele se zoo v Novosibirsku podnikají veškeré kroky pro reintrodukci, vypouštění zvířat zpět do přírody.
Olomoucká zoo se do ní zapojila v roce 2005 poskytnutím jednoho levharta.
Co Ti přát, naše milá Mio…Ať je vás víc a máš se v novém domově nejinak než pěkně.

Plaváčci z Prahy, mezi nimi i vzácný levhart jávský
Vloženo: 6. 6. 2013

Vari červený, Tygr sumaterský
Včera v popoledních hodinách se vypravili zaměstnanci ze Zoologické zahrady v Olomouci na cestu do vodou
zatopené Prahy. Tamní zahrada vyslala prosbu o převoz dvou kočkovitých šelem (levharta jávského, tygra
sumaterského) a dvou lemurů (vari červený). Pro ně se stane Olomouc dočasným domovem, než v Troji opadne
voda a zoo se bude moci zvířat opět ujmout. Jaký čas bude Praha na své „nadehnutí se“ potřebovat, však prozatím
známo není.

PŘED ODJEZDEM, LEVHARTI
Před samotným odjezdem našich chovatelů následovalo nutné stěhování na pavilonu šelem. Samec levharta mandžuského
tak velmi nečekaně musel vyměnit své letité bydlení za zcela nové vícehvězdičkové prostory chovného centra pro levharty
mandžuské, které se bude již brzy otvírat olomoucké veřejnosti. Tato šelma je jednou z největších vzácností olomoucké
zoo, ve volné přírodě se vyskytuje méně než 40 kusů. Uvolnil tak místo levhartovi jávskému, jenž je naopak chloubou
pražské zahrady, ta je jedním ze dvou chovatelů v Evropě. Ve volné přírodě přitom žije méně než stovka jedinců.

NAKLÁDÁNÍ V PRAZE
Ošetřovatelé přijeli až na místo samé bez velkých problémů, do pražské zoo se dostali téměř suchou nohou, neboť zvířata
nakládali v její horní části. Samozřejmě se na jejich pohodu bylo zbytečné dotazovat, protože se v dřívějších dnech již
potýkala s přesunem do míst, kde jim nehrozilo nebezpečí. Zvířata se nakládala v bdělém stavu, do přepravních beden
přešla sama, ač levhartovi se prý příliš nechtělo.

PŘÍJEZD DO OLOMOUCE
Na cestu samotnou jim do Brna dělal společnost ještě další tygr sumaterský, kterého olomoučtí ošetřovatelé převáželi
do brněnské zoologické zahrady. Krátce před půlnocí vjelo bránou zoologické zahrady auto spolu se všemi zvířaty z Prahy.
Ihned po příjezdu byla umístěna do svých dočasných domovů. S levhartem jávským se mohou návštěvníci setkat v
pavilonu šelem stejně jako s lemury na pavilonu opic. Samice tygra zůstane jejich pohledu skryta.

JAK SE MAJÍ PRÁVĚ DNES
Dnešním dnem se pražští plaváčci pomalu zabydlují, ale levhart si ještě „zubní kartáček a pyžamo nevybalil“. Důsledkem
nového prostředí a přesunů potřebuje delší čas, než si přivykne. Zkušení ošetřovatelé se nejen o něj starají s láskou a péčí.
Přejeme všem ubytovaným, aby je už potkávaly dny plné sluníčka, aby co nevidět zase byli ve své levhartí, tygří i lemuří
kůži a brzy se mohli vrátit domů. Praze držíme všechny palce, které máme.

Cesta do ZOO vede přes Albert
Vloženo: 3. 6. 2013

Zoologické zahrady ve spolupráci se supermarkety Albert pro vás připravily zajímavou akci. Při nákupu nad 500 Kč
získáte ke dvěma dospělým vstupenkám jednu dětskou vstupenku zdarma. Akce platí ve všech prodejnách Albert od 29.
května do 18. června 2013 nebo do vydání zásob na jednotlivých prodejnách.
Více informací naleznete zde: Cesta do zoo vede přes Albert

Soutěž "Bílý slon" o odchov roku
Vloženo: 3. 6. 2013

Cílem občanského sdružení ČESKÁ ZOO je shromažďování finančních prostředků a jejich využívání k podpoře českých

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 toto sdružení 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. Za rok 2009 převzala naše zoo cenu za odchov dvou zoborožců
šedolících. V letošním roce se konalo předávání cen pod záštitou města Fulnek a hejtmana Moravskoslezského kraje v
prostorách Kapucínského kláštera ve Fulneku, kde ošetřovatelka Hana Dostálová převzala 1. cenu za odchov mravenečníka
velkého.

ZOO PATŘÍ DĚTEM
Vloženo: 24. 5. 2013

V zoo se „Den dětí“ pořádně protáhne! Zoologické zahradě budou vládnout děti po všechny červnové víkendy.Přiveďte svá
mláďátka blíž ke zvířatům a těšte se na čas plný her a zábavy.
01. 06. Za tučňáky do Moravského divadla Olomouc soutěž o vstupenky na představení
02. 06. Za zvířaty do zoo jízda na ponících, setkání s oslíkem, papoušky, lamou a dalšími zvířaty
08. 06. Zvířátka do lavic s Domem dětí a mládeže Olomouc – zábavná stanoviště, hravé soutěžení
09. 06. V éteru s Rádiem Haná nejen moderátorem na zkoušku
15. 06. Podvečerní Zoomaraton s Peugeotem první ročník jedinečného běhu zahradou
16. 06. Na čtyřkolech s Peřej Tours jízda na netradičním čtyřkole, volné vstupenky na výletní plavbu
22. 06. Zatočíme s odpady s Ekokomem – výtvarná dílna a soutěže s ekologickou problematikou
23. 06. Zážitková první pomoc s Pomáháme pomáhat – první pomoc přiváží sanitka z dob, kdy Mrtvé moře ještě stonalo
Léto zvířat s Aquaparkem Olomouc – krmení žraloků, vodní hrátky nejen se zvířátky
29. 06. Den her v Lanáčku malování na obličej, soutěže v lanovém centru a oblíbený maskot Patrik
30. 06. Za samé jedničky do zoo zdarma a rozloučení se školou v multikině Cinestar Olomouc

KRÁL JELIMÁN „SAMBO“ SE STAL TROJNÁSOBNÝM TÁTOU…
Vloženo: 17. 5. 2013

Když se daří, tak se daří. V olomoucké zahradě se lemurům kata skutečně daří. Dnešní den se na zádech už každé ze tří
samic vozí jedno mládě! Tatínek Jelimán nedělal rozdíly, a tak se každá z lemuřích slečen může pyšnit poprvé i rolí
maminky. Nejprve porodila samice Ambia (21. 2. 2013), následovala Tonga (1. 3. 2013) a na čas si dala samice Menatra
(29. 3. 2013). „Děti se mají k světu, dívat se na ně, je radost. Spojování dospělých bylo ale mírně zdlouhavé. Sambo je
samec s nepříliš bojovnou povahou, a tak se ve skupině tří samic najednou nedokázal prosadit. Proto jsme ho museli
seznamovat s každou samicí zvlášť. Během postupného spojování zůstala asi na dobu 2 týdnů samice Menatra sama. Její
touha být se svými kamarádkami vyústila v překonání ohradníku v samostatném výběhu a útěkem za ostatními. Během
krátké chvíle byla odchycena mezi turnikety a vrácena zpět,“ popisuje vývoj ve skupině zoolog Jitka Vokurková. Během
náročného spojování se změnila sociální hierarchie mezi samicemi a velitelkou se nakonec stala samice Tonga. Všichni
lemuři jsou velmi přátelští a berou si od ošetřovatelů pochoutky v podobě banánů, nebo jablečných křížal.

CHOV V ZOO, ŽIVOT VE VOLNÉ PŘÍRODĚ
Olomoucká zoo chovala lemury kata v letech 19901993, konkrétně pár ze Zoo Lešná. Tato zvířata se však nikdy
nemnožila. V roce 2002, v době povodní v městě sta věží, pouze poskytla dočasný domov 7 samcům ze Zoo Praha.
Zlomový se stal až rok 2012, kdy došlo k otevření chovného centra. 25. 4. 2012 ze ZOO Ostrava přicestovaly 3 Samice
Menatra, Tonga a Ambia. Na samce Samba ze Zoo Opole si musely počkat do 12. 6. 2012. Evropská asociace
zoologických zahrad (EAZA) uvádí v rámci chovu v 78 zoo 733 kusů. Většině poloopic kvůli kácení deštných pralesů
doslova mizí domov před očima a stávají se tak nejohroženější skupinou primátů na světě, na prahu vyhynutí.

OBECNÉ INFORMACE
Lemur kata obývá výhradně ostrov Madagaskar, kde žije v početných skupinách až o 30 členech, kterým velí dominantní
samice. Mezi jeho typické znaky patří dlouhý pruhovaný ocas, kterým udržuje rovnováhu při skocích. Pohybuje se
převážně v korunách stromů, a je oproti jiným lemurům aktivní ve dne. Živí se zejména lesními plody, ovocem, semeny

a výhonky stromů, či hmyzem. Samice je schopná oplodnění pouze 3 dny v roce. Mládě se drží nejprve na břiše matky,
po 2 týdnech přesedlá na matčina záda. Samice kojí cca 5 měsíců. Skupina vždy čítá pouze jednoho dospělého samce.

ZAJÍMAVOSTI
Staří Římané nazývali duchy zemřelých "lemuros“. První Francouzi, kteří na Madagaskaru přistáli a uslyšeli naříkavé
plačtivé hlasy, připomínající lidský nářek, dali jejím původcům právě toto jméno. Slovo "lemur" tedy znamená "noční
putující duch". Lemuři mívají problémy s termoregulací. Za chladného počasí se k sobě tisknou, aby se zahřáli. Po ránu
se snaží ohřát co největší plochu těla slunečními paprsky, sedávají otočení k vycházejícímu slunci s rozpaženýma rukama.
Tak nám hezky vítejte návštěvníky s otevřenou náručí…

Blue, oslík, který to rád z flašky…
Vloženo: 17. 5. 2013

Osel domácí a kůň patří k jediným domestikovaným lichokopytníkům. Osel koně v domestikaci dokonce předběhl. Jeho
předkem byl divoký osel africký, který je ve volné přírodě kriticky ohrožen, posledních zhruba 200 jedinců obývá pouštní
a polopouštní oblasti východní Afriky. Toto zvíře unese i na velké vzdálenosti víc, než samo váží. Jeho náklad může
dosáhnout váhy až 300 kg. Ne příliš často se využívá k jízdě a k tahu. Chová se pro maso, mléko a kůži. Jistě nepatří k

vybíravým strávníkům, naopak  nároky na vodu i potravu patří k velmi nízkým. V jeho jídelníčku se objevují zejména
byliny, trávy a listí. Jelikož vidí dobře ve tmě, není ojedinělé jej zpozorovat, kterak se pase právě v pozdně večerních
hodinách. Ve volné přírodě se dožívá 1015 let, v zajetí i 40 let.
Oslové jsou společenskými zvířaty, která žijí ve stádech čítajících až 30 jedinců. Vůdcem stáda bývá vždy samec. V
případě cest celé skupiny, panuje přísné řazení. Vepředu jde dominantní klisna, následují ostatní klisny podle svého
postavení a na celý průvod coby poslední dohlíží hřebec. V případě soubojů hřebců se jedná o tvrdý boj s vyceněnými
zuby, vztyčenou hlavou a mírně sklopenýma ušima. Samci se obchází do chvíle, než jeden z nich zaútočí. Vzájemně se
přetlačují krky, k dalším zbraním patří kousání. Cílem bývají přední nohy soupeře.
Olomoucká zahrada chová osly domácí od roku 2010. Tehdy přišel do zahrady samec Brook a samice Bayna. Oba
pochází od kupce z Balkánu. 23. 11. 2011 přivedla na svět samice Bayna po 11 měsících březosti své první mládě.
Mláďata bývají schopna samostatného pohybu již po dvou hodinách. Malého oslíka Bruna ale provázel umělý odchov.
20. 12. 2013 se Bayna stala maminkou podruhé a tím se postarala o to, že je v zoologické zahradě Olomouc o dalšího osla
více. Velká očekávání, která souvisela s tím, že bude své mládě kojit, se ale nenaplnila. A tak se náhradními rodiči malé
samičky Blue stali ošetřovatelé Zdena Staňková a Pavel Vidlář. „Blue je jedlík od malinka. Na váze přibývala lépe, než
jsme doufali. Nikdy s ní v tomto směru nebyly problémy. Naopak. Dnes dostává mléko třikrát denně a pomalu se učí na
tuhou stravu, ale příliš se jí od dudlíku nechce. Vlastně se jí nechce vůbec,“ komentuje vývoj malé oslice ošetřovatelka
Zdena Staňková. Blue je zvyklá na své prostředí, jakákoliv změna by jí nesvědčila. S rodiči se potkává jen napohled. Ke
spojení celé oslí rodiny zatím ještě nedošlo. Tatínek osel na Blue někdy příliš přívětivě nereaguje, a tak než aby mu
maminky Bayna a Zdena lály do oslů, necháváme ho od Blue v bezpečné vzdálenosti.
Blue, roste z Tebe sice pořádně ušatá, ale hezká holka, když se otřeseš, padá z Tebe něco, co má ke zlaťákům daleko, ale i
tak jsi naše a máme Tě moc rádi.

A oslava byla! Lví kluci se poprali o antilopu…
Vloženo: 3. 5. 2013

Místem přírodního výskytu lva berberského byly nehostinné oblasti pohoří Atlas v severní Africe. Tmavá, bohatá hříva,
malé zakulacené uši s černým zadním pruhem, velké jantarové oči se zelenou duhovkou…to vše patří lvům berberským.

Na rozdíl od všech ostatních kočkovitých šelem, žijí společně ve smečkách rodinným způsobem života. Samotářsky se
pohybují jen někteří dospělí samci. Samice se od smečky vzdaluje pouze v období porodu, spolu se lvíčaty se k ní vrací po
68 týdnech. Pospolu zůstávají i při lovu. Jedna část smečky se ukryje a druhá část kořist nažene přímo do spárů ukrytých
členů smečky. Samice uloví až 3 veškeré potravy. Hladový lví samec dokáže na posezení sežrat až 45 kg masa, poté
několik dní tráví.
V první polovině 20. století byl tento poddruh lva vyhlášen za v přírodě vyhynulého. Úplné vyhubení vyvrátila před lety
informace o chovu ve lvinci marockého krále. Později následovalo jejich rozšíření do zoologických zahrad. Kromě Zoo v
Rabatu se lvi berberští chovají v sedmnácti zahradách v Evropě, jejich populace čítá cca 77 jedinců, z toho pouze ve 3 zoo
(Zoo Olomouc a dvě zoo v Německu) dochází k jejich rozmnožování. Chovných berberských lvů je málo a
příbuzenských vazeb mezi nimi mnoho, proto je sestavení chovného páru velmi obtížné. Zoo Olomouc má doslova
„lví“ podíl na zachování jejich populace. Prozatím zůstává jedinou zahradou v ČR, v níž se tito lvi rozmnožují, čímž
přispívá k vytvoření nových chovných párů i v jiných zoologických zahradách.
Historicky první lvi berberští přijeli do Olomouce v roce 1979. Základ chovného páru však přinesl až rok 1993, v němž ze
Zoo Dvůr Králové do olomoucké zahrady přišla lvice Zana a o necelé dva roky později z brněnské zoo samec Vilém. Od
tohoto roku se zde díky zkušenosti ošetřovatelů, dobrým chovatelským podmínkám a s přispěním štěstí na chovné páry,
narodilo celkem 17 mláďat. Šimon (*2005 Olomouc) a Lilly (*2007 Belfast), současný chovný pár, se rodiči poprvé stali
27. 6. 2010. Tehdy Lilly porodila Micku a Matýska.
Lví máma Lilly byla odchována uměle člověkem a psí fenou labradora. I přes tuto skutečnost se dokáže vzorně postarat o
své potomky už podruhé. Zatím poslední přírůstky páru Lilly a Šimon pocházejí z 21. dubna 2012. Dnes už velcí kluci
Napoleona Bart oslaví své první narozeniny. „Jsme moc zvědaví, jak budou na dárek reagovat. Napadlo nás vyrobit dvě
postavy na židli, které posadíme do výběhu, ale zůstaneme raději ve zvířecí říši,“ dodali s nadsázkou ošetřovatelé Dana
Reisigová a Tomáš Podhorka, kteří jsou hlavními autory připravované narozeninové oslavy. Lvíčata nikdy nelovila, proto
jsme žádostiví, jak se svého prvního lovu zhostí.
Napíku, Bartíku, jste úplně nejvíc nejšikovnější lvi. Užijte si svůj den, lov antilopy bude jistě zajímavější než sfoukávat
svíčku na dortu…

Komentovaná krmení zvířat v roce 2013
Vloženo: 29. 4. 2013

Komentovaná krmení probíhají v dubnu, květnu, červnu a v září jen o víkendech a svátcích, v červenci a v srpnu denně.
10:00 medvědi malajští
10:30 nosáli červení
11:00 klokani rudí a parma / psouni prérioví
11:30 velbloudi dvouhrbí
12:00 žirafy Rothschildovy
13:00 kotuli veverovití
13:30 surikaty
14:00 vlci arktičtí
14:30 lemuři kata

BABYZOOM 2013  hlasujte pro mládě z naší zoo
Vloženo: 29. 4. 2013

Zvolte "nej mládě" českých zoologických zahrada sdružených v UCSZOO a hlasujte pro mládě z naší zoo na této
facebookové stránce.

S VYSLOUŽILCI DO ZOO
Vloženo: 23. 4. 2013

ELEKTROWIN A ZOO OLOMOUC vyhlašují akci „S VYSLOUŽILCI DO ZOO“ 8. 5. 2013
Pokud doma řešíte otázku „kam s ním?“, a týká se vysloužilého spotřebiče, máme pro Vás dobrou zprávu! Do zoo! I letos
můžete přinést spotřebič, s nímž už nechcete sdílet společnou domácnost. Kromě dobrého pocitu nabízíme i poukázku na
vstup do zoo v ceně 70, Kč zdarma. Projektem „S vysloužilci do ZOO“ upozorňuje společnost ELEKTROWIN na
skutečnost, jak je recyklace důležitá, a jak velké množství materiálu se z na první pohled nepotřebné věci může získat.

MÁJOVÉ SVÁTKY V ZOO
Vloženo: 23. 4. 2013

To bude večer! Oka nezamhouříte! Přijďte se podívat na zvířata v čase, kdy ulehají, a z jejich světa se vydejte
přímo do světa filmových pláten. Cestou po zahradě Vás i letos provede průvodce. Jen v máji voní vzduch jinak a
rozkvétají jabloně… vezměte se za ruce a buďte tady.

MÁJOVÉ SVÁTKY V ZOO
VEČERNÍ MÁJOVÉ PROHLÍDKY
30. 4. a 7. 5. 2013
Pokladny otevřeny: do 19:00
Areál otevřen: do 21:00
Dětské vstupné pro všechny: 18:00–19:00
Průvodce: vychází z dětského v 18:30
hřiště v areálu zoo

MULTIKINO CINESTAR
30. 4. a 7. 5. 2013
Pro příchozí vstupenka na:
30. 4. / 21:00
film Láska je láska
7. 5. / 21:00
film Koupili jsme zoo
(počet volných vstupenek omezen)

Májové svátky v ZOO Olomouc (.pdf)

U KOTULŮ TO ŽIJE, NARODILO SE JIM 97 MLÁĎAT!
Vloženo: 22. 4. 2013

Kotul veverovitý obývá jižní část amerického kontinentu. Pohybuje se v Brazílii, Kolumbii, Venezuele, či např. v Puerto
Ricu. Žádné husté pralesy nevyhledává, není nad řídký les, nebo banánovou plantáž. Nad namícháním barev, kterými je
jeho tělo zbarvené, by si možná lámal hlavu leckterý holandský mistr. Příroda v této oblasti byla ke kotulům vskutku
štědrá. Nejrůznější odstíny a intenzita barev od černé, přes hnědou, šedou, zelenou, oranžovou až po žlutou nesmí chybět.
Kolem očí nosí bílou masku, nezapře ani velké ušní boltce. Hustě osrstěný ocas není chápavý. Jeho konec ale nezahálí v
případě, kdy se snaží ze své potravy dostat nadbytek vody. Potravu tvoří nejrůznější druhy ovoce, hmyz, za vděk vezmou i
drobnými obratlovci. Většinovou část dne tráví lezením a skákáním po větvích. Pohybuje se ve výšinách, dolů se uchyluje
za vodou i částečně za potravou. V korunách stromů se ocitá v podstatně větším bezpečí v případě útoku predátora. Pokud
jej spatří, celá skupina doslova zmizí v korunách a čeká, dokud není „čistý vzduch“. Kotulí mozek je v poměru k tělesné
hmotnosti dvakrát větší než lidský. Nejvyvinutější jsou části zodpovědné za koordinaci pohybu.
Kotul má rád společnost. Až do té míry, že jeho skupiny mohou čítat více než 100 jedinců. Vládne mezi nimi přísná
hierarchie, a to, jakého postavení se který člen ve skupině těší, neujde žádnému, kdo má pozorovací talent. Pro kotula je
příznačné válení se na zádech, které má dvě funkce. Tou první je udávání hodnostního postavení – nejčastěji se válí jedinec
s největším postavením. Druhou funkcí je péče o srst. Není mu ani vzdálená tzv. parfemace močí. Aby se mezi sebou
rozpoznali, natírají si srst právě močí. Kotulové také drží prim coby zdatní kosmonauti. V roce 1958 odstartoval z mysu
Canaveral kotul Gordo, po půl roce jej následoval Baker, ten jako první primát suborbitální let přežil.
Olomoucká zoologická zahrada chová kotuly od roku 1993, současní chovní jedinci pocházejí z farmového chovu v
Guyaně. K dnešnímu dni má Zoo Olomouc na svém chovatelském kontě 97 narozených mláďat. Současný počet
dospělých jedinců je (9,22), k nim nutno připočíst ještě 4 mláďata z letošního roku.
Ve skupině zůstávají tentokrát mláďata jak loňská, tak předloňská, jelikož chovné samice dosáhly vysokého věku a je
potřeba obnovit chov. Naše zasloužilé maminky čeká cesta do Brna. Do skupiny se brzy začlení i nový chovný samec z
Prahy, který v současné době pobývá ještě na karanténě a mezi ostatní přijde v době, kdy budou letošní mláďata
samostatná. „K žádnému zpoždění by dojít nemělo, protože kotulí děti prospívají bez problémů a daří se jim skvěle. Co

nevidět se přidají k těm, kteří nám, když vstupujeme do výběhu, skáčou i po hlavě. Ale přerůst přes hlavu si je tady
rozhodně nenecháme,“ dodává s úsměvem ošetřovatelka Hana Dostálová.
Přejeme, ať se Pražák v karanténě moc nevzteká a olomoucké kotulí holky v něm brzy najdou zalíbení. Ostatně…kdo by
odolal.

MRAVENEČNÍK DART SE NEDAL NA GOLF ALE NA TEQUILU
Vloženo: 12. 4. 2013

Mravenečník čtyřprstý, zástupce skupiny chudozubých, žije v oblastech Jižní Ameriky. Dospělý jedinec váží 2,58,5 kg.
Ocas má částečně ovíjivý, a dovede se za něj zavěsit na větev. Ve šplhání je mistr svého oboru, ale pohybuje se obratně i na
zemi. V sebeobraně se postaví na zadní nohy a předními prackami s dlouhými drápy se brání. V předních končetinách má
velkou sílu, trhá jimi i kusy dřeva. Aktivuje hlavně v noci a za soumraku, přes den se ukrývá v dutinách stromů. Živí se
mravenci, termity a občas vyloupí hnízdo včel. Hledat mraveniště v korunách stromů může připadat pošetilé, ovšem v
tropických lesích mravenci a budují svá hnízda právě ve větvích. Mravenečníci si při získávání potravy pomáhají lepkavým
jazykem, na něj nalepují i určité množství substrátu z mravenišť, který jim pomáhá v trávení. Samice rodí jedno mládě a
poté ho nosí na hřbetě.
Stromoví mravenečníci se ve volné přírodě vyskytují poměrně běžně, avšak jejich odchov v zajetí je problematický i pro
renomované zoo. Loni se v rámci Evropy narodila pouze dvě mláďata, jedno z nich byla olomoucká Elie. Důvod
obtížného odchovu mravenečníků v zajetí se přičítá nepřítomnosti termitů v potravě. Tato pro ně nejdůležitější část
jídelníčku se nesnadno nahrazuje. Na krmení v zahradě podáváme jemně namleté maso s vejci, notnou dávka hmyzu,
banány, ovesné vločky, jogurty, granule pro hmyzožravce, sušené mléko a minerály s vitaminy. Trávicí funkci podporujeme
rašelinou. Další důvod, proč se mravenečníky v zajetí nemusí dařit rozmnožovat, může být i sestavení chovného páru a
vytvoření vhodných podmínek panujících v tropických pralesích.
Zoo Olomouc patří na území České a Slovenské republiky k jediným chovatelům, kterým se současně daří mravenečníka
čtyřprstého i úspěšně rozmnožovat. S jeho chovem započala v roce 2003 díky Dartovi a jeho milé Tami. První mládě
přišlo na svět až po třech letech chovu. Tehdy to byl jediný pár, který žil v českých a slovenských zahradách. Budoucí otec
Dart musel být před porodem od samice oddělený, což se mu příliš nezamlouvalo. Vzdorovitě opustil klec a zmizel.
Prvními nositeli zpráv o jeho výskytu se stali obyvatelé blízkých Samotišek, kteří ho viděli hrát si na hřišti s dětmi. Jeho

výlet se nakonec protáhl na týden. Z dětského hřiště se vydal rovnou na golfové, do několik kilometrů vzdálené Vésky. Po
návratu se ale své otcovské role ujal příkladně.
17. 3. 2013 se Jihoamerický pavilon radoval. Narozená samička má dnes již své jméno Tequila a je šestým mládětem
svého druhu a třetím potomkem chovného páru Darta a Tary (dcera Tamy). Ve výběhu ji návštěvníci mohou spatřit
prozatím pod dohledem ošetřovatele: „Tequila přibírá 20 g denně, maminka je zkušená a pečuje o ni svědomitě. Za zhruba
měsíc je začneme spojovat s ostatními členy skupiny. Prozatím malou hlídáme, aby se nevydala po větvích, ze kterých by se
jí samotné dostávalo obtížně,“ vysvětluje ošetřovatelka Hana Dostálová.
Ať z výšky větví vidíš jen to hezké, Tequilko. A žádné pády dolů. Se totiž máme, že Tě máme…

DNY ZEMĚ V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 12. 4. 2013

Chraňme přírodu! Oslavte Den Země přímo v nitru přírody a zažijte mnoho zábavy zvířatům nablízku.
Země, tak ta si jistě zaslouží, aby se o ní mluvilo. Její oslavě věnuje zoologická zahrada hned dva dny plné zábavy a her,
které pro vás připravila spolu s Domem dětí a mládeže a multikinem Cinestar Olomouc. Seznamte se osobně s ohroženými
zvířaty a probouzející se přírodou. V soutěžích můžete získat dárky od varana Irangy, nebo volné vstupenky do kina.

20. 4. 2013, 10:00 – 16:00
PŘÍBĚHY STARÉHO VARANA IRANGY
V rámci kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) na záchranu přírody jihovýchodní Asie jsme
pro nejmenší návštěvníky zoo přichystali soutěž, ve které se na šesti stanovištích můžete seznámit se zajímavými živočichy
žijícími v jihovýchodní Asii.

21. 4. 2013, 9:00 – 13:00
DEN ZEMĚ S FILMEM ZAMBEZIA
Vydejte se po stopách Kaie a poznejte nejen jeho přátele, ale třeba i sokolníky, kteří Vám rádi představí svou práci. Sokol
Kai Vás zve do areálu zoo na dobrodružnou výpravu do mystického ptačího města Zambezia, která může pokračovat
premiérou filmu v multikině Cinestar v časech 13:30 (2D) a ve 14:30 (3D).

Podpořte naši Zoologickou zahradu v soutěži „BÍLÝ SLON“!!

Vloženo: 12. 4. 2013

Množství SMS není omezeno a proto můžete poměrně výrazně zasáhnout do konečného umístění Vašeho oblíbeného
zvířete z naší zoo.
Do soutěže o odchov roku a stavbu roku „BÍLÝ SLON“ v zoologických zahradách české a slovenské republiky,
kterých je celkem 19, se v tomto roce přihlásilo 16 zoo ze 47 významnými odchovy.
Každým rokem se sdružení Česká ZOO snaží spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad ohodnotit práci
chovatelů. Pokud se podíváte na rozmanitost druhů, musíte dojít k názoru, že se ten nejlepší či nejcennější odchov nedá
určit, proto jsme se rozhodli, že i Vy budete mít každoročně možnost zapojit se do vyhodnocení Bílého Slona. V letošním
roce již podruhé sdružení Česká ZOO umožní veřejnosti hlasovat pro Zvíře roku.
Hlasovat pro svého zvířecího favorita můžete od 1. do 30.4.?2013 v SMS soutěži na webových stránkách sdružení:
http://ceskazoo.eu/bilyslon/soutezzvireroku2013/
, kde najdete přehled všech odchovů Zoologických zahrad přihlášených do soutěže. V tomto roce je hlasování umožněno i
občanům Slovenské republiky. Aby bylo zcela zřejmé, že Vaše SMS dorazila, přijde po odhlasování na Váš mobilní telefon
poděkování za hlasování v soutěži.
Ze všech hlasujících budou vylosování tři výherci, kteří získají:
CELOROČNÍ PŘENOSNOU VSTUPENKU DO ZOO pro 1 osobu a to do nejbližší české nebo slovenské zoo v místě
Vašeho bydliště, a upomínkové předměty zoologických zahrad.
Výherci budou pozváni na předání cen a vyhlášení vítězů BÍLÉHO SLONA 2012, které letos proběhne dne 22. Května
2013 v prostorách Kapucínského kláštera ve Fulneku. Těšíme se na Vaši účast v hlasování a na 3 výherce, které uvítáme na
slavnostním vyhlášení cen „BÍLÝ SLON“ ve Fulneku.

Příměstský tábor 2013
Vloženo: 12. 4. 2013

Příměstský tábor 2013
Vážení rodiče a milé děti,
humanitární organizace Adra ve spolupráci s Martinem Donátkem a Zoo Olomouc pro Vás stejně jako v minulém roce
připravila příměstské tábory, které tentokrát proběhnou v termínech:
8.7. 12.7. 2013 a 15.7. 19.7. 2013.
Každý den bude věnován jednomu ze světadílů. Děti se seznámí jednak s faunou aktuálního světadílu, poznají zázemí
zoologické zahrady a její význam v rámci zachování genetického dědictví, ale také je čekají aktivity a hry spojené s
kulturou a životem lidí, kteří v těchto místech žijí. Příměstské tábory se uskuteční pod záštitou Martina Novotného,
primátora statutárního města Olomouce.

Více informací a přihlášky Vám poskytne organizátor akce:
Martin Donátek
vedoucí příměstského tábora
mar.donatek@seznam.cz
+420 604 242 396

Velikonoce v zoo, první komentovaná krmení
Vloženo: 29. 3. 2013

Olomoucká zoologická zahrada zve k návštěvě všechny, kteří se už jara nemohou dočkat a velebí velikonoční tradice.
Přivítejte s námi příchod nově narozených mláďat a oslavte velikonoční svátky v přírodě ve společnosti zvířat. Těšit se
můžete na jejich první komentovaná krmení, velikonoční dílny, tradiční řemeslný jarmark a mnoho dalšího!

28.  29. března
VELIKONOČNÍ DÍLNY
Rádi uvítáme všechny, kteří umí tvořit a samozřejmě i ty, kteří tvoří rádi! Každý může ukázat, co je v něm, jak bezbřehou
má fantazii. Na malé ručičky i velké ruce čekají dílny plné velikonočních výrobků.

30.  31. března, 1. dubna
VELIKONOČNÍ JARMARK S UKÁZKOU TRADIČNÍCH ŘEMESEL
Těší se na Vás všichni vystavovatelé. V neděli předvede své umění i „mistr“ v pletení pomlázek pan Blaťák z Věrovan.

30.  31. března, 1. dubna
KOMENTOVANÁ KRMENÍ ZVÍŘAT
„I v roce 2013 jsme připravili pro naše návštěvníky oblíbená komentovaná krmení. Letos se budou návštěvníci moci
aktivně zapojit například do krmení surikat či kotulů veverovitých. Sezona přinese i mnohá překvapení,“ uvádí vedoucí
marketingového oddělení Luděk Richter. Mezi zvířecí celebrity, které svou funkci zvládají s grácií, se letos zařadí:
10:00 medvědi malajští
10:30 nosáli červení
11:00 klokani rudí a parma / psouni prérioví
11:30 velbloudi dvouhrbí
12:00 žirafy Rothschildovy
13:00 kotuli veverovití
13:30 surikaty
14:00 vlci arktičtí
U nás Velikonoce nebolí ani holky, tak přijďte mezi nás!

Malý žirafák dostal jméno podle slavného fotbalisty
Vloženo: 26. 3. 2013

Čeští fotbaloví reprezentanti ve čtvrtek 21. března pokřtili žirafí mládě, jméno dostalo Dino, podle přezdívky nejlepšího
kanonýra české reprezentační historie Jana Kollera. Vlastního křtu se ujal trenér Michal Bílek a adopční listinu z rukou
ředitele olomoucké zoo Radomíra Habáně symbolicky převzal kapitán mužstva Tomáš Rosický. S týmem se do
zoologické zahrady dostavil i primátor města Olomouce Martin Novotný a slavnostního křtu se ještě zúčastnil Miroslav
Koutek, předseda olomouckého KFS. Speciální dort sestavený z ovoce a zeleniny žirafám nabídl brankář Petr Čech, který
se k nim ze všech fotbalistů dostal nejblíže.
Malý Dino je už také velkou individualitou. S nadhledem řečeno si pohlídalo, aby zůstalo v roce 2012 jediným mládětem,
o které se skupina rozroste. Matka Samantha (*2004, Olomouc) a otec Marc (*2004, Arnhem, Holandsko) se tímto
samcem zasloužili o již 53. mládě žirafy Rothschildovy, narozené v olomoucké zahradě.
Mládě sice nemělo na růžích ustláno, neboť matka krátce po porodu onemocněla. Nejevila zájem o potravu, a tudíž pro ni
bylo náročné cokoliv, i starost o mládě, kterému nemohla poskytnout dostatek mléka. Mládě se ale předvedlo jako bojovník
a alespoň část mléka sálo přímo od matky. Pro bojovníky je příznačná i tvrdohlavost, a tak malý samec vyzkoušel odolnost
ošetřovatele, který jej přikrmoval. Gumový dudlík odmítal, stejně jako se mu nelíbilo pití z láhve. Ani jeden z nich se ale
nevzdal  ošetřovatel Vidlář ani malý samec. Po dvou měsících trpělivé práce však bylo možné přejít na potravu dospělých
žiraf. Mládě mělo vyhráno!

Večerní výstup na rozhlednu
Vloženo: 14. 3. 2013

22.–23. 3. 2013
POKLADNY zoo otevřeny do 18:00
AREÁL otevřen do 20:00
SNÍŽENÉ JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 50 KČ
V ČASE 17:00–18:00
VÝSTUP S PRŮVODCEM
17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15
Přivítejte jaro na rozhledně a podívejte se na život v zoo pěkně z výšky. V podvečer Vás na věži uvítá průvodce a jako
první můžete získat sběratelské razítko. Vystoupejte po 128 schodech na věž v době, kdy nad ní zapadá slunce.
Nezůstávejte při zemi, odměnou Vám bude krásný výhled.

Není liška jako liška
Vloženo: 14. 3. 2013

Domovem fenka berberského jsou převážně pouštní a polopouštní oblasti severní Afriky. Tuto pouštní zlatoplavou lišku
zdobí bohatě osrstěný ocas, který tvoří zhruba třetinu celkové délky. Díky 15 cm dlouhým ušním boltcům oplývají
skvělým sluchem. Uši pomáhají fenkům i při ochlazování – fungují jako tepelný výměník. Pouštním podmínkám je fenek
náležitě přizpůsoben  tlapky mu před rozpáleným pískem chrání hustá srst. V důmyslném systému podzemních chodeb
se může potkat hned několik rodin. Jediná rodina mnohdy čítá i 10 jedinců. Pro fenky je příznačná hravost a nebývalá
pohyblivost  dospělý jedinec dokáže vyskočit 70 cm do výšky a více než metr do dálky. V případě pocitu ohrožení se umí
zahrabat tak rychle, že doslova „zmizí v písku“. Fenci aktivují převážně v noci, kdy se vydávají na lov. Jejich kořistí se
stávají drobní hlodavci, ptáci, ještěři a hmyz, živí se kořínky, pochutnají si i na datlích. Vydrží dlouho bez vody,
obvykle jim postačí tekutiny obsažené v potravě. Nepřátelé fenků patří do řad zdivočelých psů.
Počty těchto zvířat v zajetí dosahují 134 jedinců a v rámci Evropy je chová 37 zoo. „V Olomoucké zahradě se poprvé
zabydleli fenci, původem ze Súdánu, v roce 2006. Současná skupina čítá dospělý pár, 3 mladé samičky a dvě mláďata
(1,1). Celkem jsme odchovali 14 mláďat. V odchovu se nám tedy daří,“ vysvětluje zoolog Jitka Vokurková. Fenci obývají
pavilon netopýrů, kde mají obrácený světelný režim. Jedná se o zvířata s noční aktivitou, současně nám záleží na tom,
aby je příchozí návštěvníci viděli aktivní. Ve dne je tedy v pavilonu simulována noc. Návštěvníci vchází do tmy, v níž svítí
pouze malá barevná světla, která zvířata příliš nevnímají, lidé je však mohou pozorovat při různých činnostech.
Délka březosti fenků se rovná 50 až 53 dnům. Poté matka rodí 24 slepá mláďata. První dva týdny se o ně pečlivě a
ustavičně stará. Zajištění potravy rodině spadá do pracovních povinností samce. Po dvou týdnech se mláďata začínají
poprvé dívat na svět, po dalších dvou týdnech je už v noře pěkně živo, neboť začínají objevovat kouzla her. Ven si troufnou
až v pěti týdnech věku. Matka kojí mláďata do jejich 3 měsíců. Ve chvíli, kdy by mělo dojít na ochranu potomků, neznají
fenci bratra. Své malé svěřence chrání skutečně bedlivě a ostražitě. Od rodičů se mláďata neosamostatňují dříve, než
dorostou potřebné velikosti a nenaučí se lovit. K pohlavní dospělosti pouštních lišek, které se v zajetí mohou dožít až 12
let, dochází mezi 6. až 9. měsícem věku.
1. 2. 2013 do pavilonu netopýrů přiletěl čáp. Zní to nezvykle, nutno tedy podotknout, že tohoto dne porodila samice dvě
mláďata (1,1), která se mají čile k světu. Jsou stále v boudě s matkou, přijímají od ní mléko, otec nosí potravu před
boudu. Někdy si samice vezme, někdy pohrdne. V těchto dnech je čeká pravidelné vážení. Tak doufáme, že tatínek nosí
mamince pořádné jídlo, maminka netrucuje a děti mají vydatné mléko.

Co dělají oryxové v létě? Děti. A v zimě? …

Vloženo: 1. 3. 2013

Tento poddruh africké pouštní antilopy zdobí jedinečná kresba, která má černou barvu, stejně jako typický úhoří pruh na
zádech. Dlouhé rohy vzhled umocňují. Za vodou i potravou ujdou velké vzdálenosti. Jejich skupiny čítají přibližně 15
členů, někdy se však stáda při svých cestách setkají a dále pokračují v počtu až 200 jedinců. Ve skupině panuje přísná
hierarchie. Souboje o ni jsou ritualizované. Nevedou tedy k zahubení, ale pouze k zahnání soupeře. Výsostní postavení je
dáno dominantnímu samci a dominantní samici. Oryxové se projevují tzv. distančním chováním, kterým si udržují
vzájemný odstup. Porušují jej pouze v případě souboje, páření, či ve vztahu matkamládě.
„Olomoucká zahrada chová oryxe od roku 1973. Tehdy se ze Zoo Děčín přivezli samec Hugo a samice Ida. V roce 1975 k
nim přibyla zvířata z odchytu v Namibii: Kašpar, Malá, Velká a Stará. O něco později ještě samice Neffy. Ida, Malá a Neffy
se staly zakladatelkami chovu. Aby nedocházelo k příbuzenskému křížení, se nejednou měnili chovní samci. Současný se
jmenuje Gerard,“ rekapituluje chov zoolog Libuše Veselá. Olomoucká zoo patří k nejúspěšnějším chovatelům této
antilopy v Evropě. Došlo zde už ke 280 porodům. Stávající počet zvířat ve skupině je 28.
Od října pobývají oryxové v zimovišti. Samice rodí převážně v průběhu února mládě odkládacího typu. Neznamená to,
že by jej odložila a vzala do zaječích. V přírodě mládě odloží, aby se schovalo do bezpečí. Sama se však za ním nevydává.
Svou pachovou stopou by mohla přilákat predátora. Několikrát denně mládě bučením přivolá, nakojí jej, olíže mu
konečník, čímž ho přiměje k vyměšování a nakonec jej dokonale očistí, aby ho případný predátor nevyhledal podle pachu.
Poté malý oryx sám odchází zpět do úkrytu. Máli dostatečný příjem mléka a péči samice, první dny se téměř nehýbe,
leží při zemi, s hlavou přitisknutou k zemi a s ušima ke krku, vypadá jako hromádka písku, působí tak velmi nenápadně.
Svým zbarvením písek i připomíná. „Rozkoukávat“ se začíná až zhruba po měsíci. Nalézá se stále více u matky a začíná
přijímat potravu dospělých jedinců a následuje samici, aby se s ní připojilo ke stádu. Chování těchto zvířat v zoo je velmi
podobné.
Mláďata v zahradě poprvé spatřují všechny krásy přírody v měsíci květnu, kdy je celé stádo po zimě vypouštěno z
prostor zimoviště do svého trávou pokrytého venkovního výběhu. Jeho plocha má cca 10.000 m2. Spolu se samicemi se
vypouští i samec. Každý rok se po vypuštění vytváří ve skupině nová hierarchie. V krátké době přichází samice do říje,
většinou všechny zároveň a dochází k páření. Mláďata vytváří tzv. školky, leží u sebe, jsou k sobě mnohem blíž, než by
byli dospělí. V tomto výběhu mohou návštěvníci spatřit hvězdu. Tu tvoří oryxové, kteří leží otočeni k sobě zády a tím mají
přehled o celém dění v jejich okolí.
V zimě oryxové jistě nezahálí. Možná jen samci. Odpočinek jim přejeme, v létě se vydali z posledního. Samicím se v této
době rodí mláďata. Vidět pak tuto krásnou antilopu, kterak poprvé vyvádí svá mláďata ven, je…nádherné.

Která zvířata by bylo lepší šatit nežli živit?
Vloženo: 18. 2. 2013

Sčítací komisaři inventury počítali, až se dopočítali. Zahrada chová 354 druhů zvířat v počtu 1861 kusů. Uživit takto
početnou domácnost, jejíž členové jsou v některých případech v dobrém slova smyslu „pěkně“ vybíraví, ale není nikterak
snadné. Průměrný plat v Olomouckém kraji by stačil k pokrytí nákladů na krmivo na zhruba jeden jediný den. V roce 2012
se za krmivo utratilo 5 405 000 Kč. Z tohoto plynou náklady na jeden krmný den za 14 768 Kč. V roce 2011 činila
hodnota zkrmené potravy 5 156 500 Kč. Ve srovnání s předchozím rokem je to tedy o 248 500 Kč více.
Ani letos si své prvenství v nejvyšších finančních částkách za krmivo nenechali ujít masožravci. Hodovali za 2 076 000
Kč (maso hovězí, skopové a koňské s kostí za 1 046 000 Kč, čistá svalovina drůbeží, hovězí a vepřová za 390 000 Kč, v
jejich jídelníčku se objevili i králíci, křepelky, či hlodavci za 640 000 Kč, jejichž srst napomáhá masožravcům v trávení).
Býložravci prim sice nedrží, ale nedrží se ani příliš pozadu za masožravci. Celkem si pochutnali za 1 193 000 Kč (granule
za 653 000 Kč, obilniny za 140 000 Kč, seno za 400 000 Kč). Opice, ptáci, nosálové či medvědi spořádáním ovoce a
zeleniny vytvořili nákup za celkových 760 000 Kč. Opicím a ptákům přišli v konzumaci hmyzu na pomoc i mravenečníci.
Hmyzí potravy se pro ně pořídilo za 267 000 Kč. Ptáci si k tomu všemu doletěli ještě pro granule za 314 000 Kč. Mořské
plody v hodnotě 62 000 Kč spořádal převážně rejnok siba skvrnitá. Nechyběly ani výrobky mléčné za 86 000 Kč, vejce za
51 000 Kč a speciální přísady za dalších 21 000 Kč.
Mnohdy se návštěvníci pozastavují nad jídelníčkem zvířecích svěřenců a doslova jim závidí jejich nedělní oběd. Takovým
typickým „provokatérem“ je gepard. Kuřecí steaky, jehněčí, či králičí jsou jeho oblíbenou pochoutkou. A koho by bylo
lepší šatit než živit? Nejdražší na krmení je zmiňovaný rejnok siba skvrnitá a tygr, jejichž průměrná denní krmná
dávka stojí více než 200 Kč. A kdo patří mezi největší labužníky? Ti nejmenší z nejmenších – drápkaté opičky. „Jejich
potravu tvoří až 20 druhů běžného i exotického ovoce, řada vitamínů a minerálů, med, myšata, v létě květy pampelišek,
speciální krmiva určená pro tyto druhy opic (arabská guma, želatina, Tamarin Cake), nepohrdnou křepelčími vajíčky a v
neposlední řadě ani hmyzem v podobě cvrčků, sarančat, či švábů,“ objasňuje krmivářka Sylva Procházková.
Říká se. „Je nutné jíst, abys žil, ne však žít, abys jedl.“ Pohled na spokojené zvíře v dobré kondici, které na svět přivádí
mláďata, je radostí pro všechny. V olomoucké zoo zvířata jí, aby žila. A my jsme rádi, že jim chutná.

Takový byl rok 2012 v Zoo Olomouc
Vloženo: 29. 1. 2013

Uplynulý rok 2012 přinesl Zoologické zahradě Olomouc mnohé. Do světa zvířat zavítalo celkem 365.897 návštěvníků.
Ode dne, kdy se zahrada otevřela veřejnosti, jí prošlo 13.494.752 návštěvníků. Ze staveb, které zvířatům umožňují žít
kvalitnější život blíže k přírodě, lze zmínit vybudování chovného centra pro lemury kata, jehož součástí je i nový vstup
do zoo; pokračuje i výstavba rozsáhlého chovného centra pro levharty mandžuské. Svou tvář získala i euroasijská část
safari, v němž se k dnešnímu dni zabydlelo už 57 zvířat.
Celkový počet narozených mláďat se rovnal 421 ks. Pokud se počty chovaných zvířat navýší nejen důsledkem získaného
(dovezeného) zvířete, ale i díky narozeným mláďatům, pak je radost veliká. Jestliže navíc patří k ohroženému, nebo vzácně
chovanému druhu, násobí se. Nejvzácnějším odchovaným mládětem dle výskytu ve volné přírodě se stala mláďata lva
berberského (2ks), lvíčka zlatého (1ks) a kaloně zlatého (9ks). Nejvzácnějším odchovaným mládětem dle náročnosti na
odchov v zajetí byli mravenečník velký (1ks), mravenečník čtyřprstý (1ks), jeřáb bělošíjí (1ks), jeřáb mandžuský
(1ks). Slavilo se i u binturongů, kteří se rozmnožili po dlouhých 16 let (1ks). Nejvyšší počet narozených mláďat daného
druhu má na svědomí psoun prériový (36 ks).
Sčítání zvířat nemusí být pouze snadné, či obtížné, ale někdy i téměř nemožné jako např. u malých akvarijních ryb. „Tyto
rybičky nejdou spočítat vůbec, protože je chováme ve velkém počtu, nevydrží na místě a dochází k častému pohybu v jejich
stavu. Také prostředí kaloňů je specifické samo o sobě. Pohybují se volně v prostoru, přelétávají z místa na místo. Ke
každému takovémuto počítání je nutné odchytat je do posledního kusu. Jedině tak docílíme v této domácnosti přesné
evidence jejich stavu. Naopak potěšit při sčítání dokáží velké kočkovité šelmy,“ objasňuje práci komise zoolog Jitka
Vokurková. Počet chovaných druhů dosáhl čísla 354, počet všech zvířat 1861 jedinců.

Do olomoucké zoo se po 27 letech vrátili zubři
Vloženo: 22. 1. 2013

Zubr je největším savcem Evropy, samci dosahují hmotnosti až 920 kg, samice až o polovinu méně. Samice jsou plodné
po celý život, během něhož porodí cca 9 telat. V zajetí se může dožít v průměru až 26 let. Denní příjem potravy se
pohybuje mezi 30?60 kg. Potravu tvoří stromy a keře (33 %), trávy a byliny (67 %). Ze tří geografických poddruhů
(evropský, kavkazský a karpatský) se před vyhubením podařilo zachránit pouze poddruh evropský. Zubr evropský má dvě
genetické linie. Bez příměsi kavkazské krve, tzv. nížinná (Bělověžská) linie, kterou zakládalo 7 čistokrevných zvířat
(4,3). Kavkazská krev pak koluje u zubrů tzv. nížinněkavkazské linie. Tu zakládalo 12 zvířat (5,7) různého původu,
kříženců včetně posledního žijícího býka zubra kavkazského.
Domovinou zubra evropského byla Evropa a část Asie. Obýval lesní a lesostepní biotopy. Lov a devastace přirozeného
prostředí ho však přivedly na hranici vymření. V přírodě byl počátkem 20. st. vyhuben. V té době se naštěstí nacházelo
několik zvířat u soukromých chovatelů. V r. 1925, kdy započalo jednání o záchraně zubrů, zůstávalo naživu cca 60 ks.
Mezinárodní chov v oborách a zoologických zahradách vyústil v letech 1952?1966 k návratu zubrů v rámci
reintrodukce do Bělověžského pralesa. Teď už pro ně skýtal bezpečný domov, nikoliv hrozbu jako v dobách minulých,
kdy byl vyhledávanou lokalitou lovu místních panovníků. Postupně tak narůstal počet zvířat ve volné přírodě. V roce
2010 počet zubrů dosahoval již 4431 jedinců, z toho 2956 žilo ve volné přírodě. Největší stáda současnosti žijí v Polsku v
části Bělověžského pralesa. Zubr evropský je nejen přísně chráněným zvířetem, ale zasloužil se i o vytvoření první
Mezinárodní plemenné knihy, která eviduje čistokrevná zvířata, s případným využitím pro chov.
Zubří obora ve slovenských Topoľčiankách se v r. 1959 stala hned po Polsku druhým největším chovatelem zubrů na
světě. Právě z této obory v r. 1973 získala olomoucká zoo své první zubry (Simon, Sylva a Silučka). Ze Simona a Sylvy se
stal úspěšný chovný pár. „Na základě dochovaných dokumentů víme, že první mládě Silueta se narodilo v témže roce 1973
a poslední – Čertík v r. 1976. Úhynem býka Simona v r. 1986 chov v olomoucké zahradě ustal,“ vysvětluje hlavní zoolog
Libuše Veselá.

V pátek 18. ledna nad ránem překročil bránu olomoucké zahrady první obyvatel nového výběhu zubrů samec Bojen
(*2010 ve Švédsku v Borasu). Zoo se tak se zubry vítá po dlouhých 27 letech. Bojena následovala v sobotu samice
Rosemarie (*2011 v Bratislavě), aby se mu tak v právě vznikajícím Safari žilo ještě radostněji.

Kalendáře PEPIN Z HANÉ
Vloženo: 17. 1. 2013

Kalendáře PEPIN Z HANÉ pro každého desátého návštěvníka
Máte nulu? Tak to nejste žádná nula, ale vítěz! Sledujte poslední číslo na vstupence. Každý majitel s koncovým číslem nula
vyhrává kalendář PEPIN Z HANÉ od Rádia Haná, hlavního mediálního partnera zoo. Akce platí od 19. ledna 2013 do
rozebrání zásob.
Kalendář Pepin z Hané

ZOOINVENTURA SOUTĚŽ
Vloženo: 16. 1. 2013

K lednovým dnům v zoo patří tradiční inventura zvířat. V průběhu roku se rodí mláďata, přichází i odchází zvířata, a proto
je potřeba vést přesnou evidenci. Staňte se součástí zoo, zavítejte k nám, a dokážeteli to, spočítejte členy zvířecích
domácností. Připomínáme, že neposedí, neodpoví... Na nejlepší z vás, kterým se podaří najít a sečíst určené živočichy,
čekají hodnotné ceny. Volné vstupenky do zoo, knihy, nebo třeba slušivá trička.

ZOOINVENTURA
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