Novinky 2014
VÁNOČNÍ FOTOSOUTĚŽ  VYHODNOCENÍ
Vloženo: 17. 12. 2014

Vážení příznivci a přátelé olomoucké zoo, sešly se nám fotografie z naší Vánoční fotosoutěže a od 5. 1. do 11. 1. 2015 jste mohli hlasovat pro tu, která se vám
nejvíce líbí. Nejvíce hlasů získaly tyto fotografie: Pavla Zelníčková  37 hlasů, Kateřina Petřiková  31 hlasů a Michal Dok  8 hlasů. Výhercům blahopřejeme a
získávají od nás knihu "Zoo Olomouc v obrazech".
Fotografie si můžete prohlédnout ZDE

Zoo opouští sourozenci zoborožce, jejich rodiče snesli další vejce
Vloženo: 2. 12. 2014

Zoborožce kaferské chová olomoucká zahrada od roku 1993 a pravidelně se v ní i rozmnožují. Mláďata jsou však pokaždé odchovávána ošetřovate...lkou, protože
dospělí jedinci v nich vidí spíše potravu než potomky, o které mají vzorně pečovat. Na cestu se dnes vydávají sourozenci v čele s posledním mládětem Zobkou.
Odjíždí k soukromému chovateli. O to větším potěšením bylo dnešní ráno. Chovatelka při své běžné práci našla u rodičů odjíždějících zoborožců další vejce. „Pokud
je vejce oplozené, což je pravděpodobné tak ze 30 %, mohli bychom za 34 dnů přivítat další mládě,“ dodává nadějně Petra Vysloužilová.

Mravenečník Hektor se musí snažit. Na rozmnožení má půl roku.
Vloženo: 2. 12. 2014

Nově přicestovalý mravenečník Hektor má už po karanténě a může se směle zhostit svého úkolu. Ze Zoo Opole přijel pouze na dobu určitou, a to přesně do konce
března roku 2015. ...Do té doby by se měl zasloužit o další mládě místního chovu. 2 letý samec jazykovou bariéru překonal zdárně, navíc jeho partnerka jistě není
taková „semetrika“ jako jeho polská Dorotka, která mu často uštědří i pohlavek. Z pětileté Tary z olomoucké zoo má ale prozatím respekt. „Už spolu chodí, ale ještě
stále mají odlišné názory. Jelikož samice bývá v říji po 3040 dnech a právě ji očekáváme, necháme se překvapit, zda se do té doby domluví,“ dodává s nadsázkou
jejich ošetřovatelka Hana Dostálová. 29. 11. si celý svět připomíná Světový den mravenečníků.

VÁNOČNÍ PROGRAM 2014
Vloženo: 10. 11. 2014

Zoologická zahrada se pro vás ustrojila do svátečního a připravila dny plné vánoční atmosféry a pohody. Vychutnejte si Vánoce, kde budete nablízku
zvířatům.

6. 12. 2014, 14:00  18:00
POHÁDKOVÝ LES, ANEB S ČERTY NEJSOU ŽERTY
(pokladny otevřeny do 17:00)
Olomoucká zoologická zahrada pro vás připravila pohádkový les, je totiž otevřená i v zimě. Můžete vzít děti a vydat se na putování s lesními, nebeskými i
pekelnými pohádkovými bytostmi. Cestou za odměnou se pak snažit na několika stanovištích splnit záludné úkoly a dovědět se tak i spoustu zajímavostí ze světa
zvířat. U hlavního vchodu do zoo Vás po úspěchu z Večera duchů čeká vánoční fotostěna, abyste si jako památku na zimní den v zoo mohli odnést krásnou
fotografii.

13. 12. 2014, 11:00  15:00
SLYŠÍM ZVONIT VÁNOCE  VÁNOČNÍ DÍLNY
Příjemná atmosféra Vánoc, tóny koled, vůně purpury a punče… Vánoční dílny patří v Zoo Olomouc už k tradici. Té i letos dostojíme. Všichni tvořiví, výtvarně
talentovaní i netalentovaní mohou zavítat do Vánočních dílen, kde si zcela zdarma a s potěšením můžete přijít vyrobit dárky, kterými uděláte radost svým blízkým.
Přidejte se k nám, napíšeme Ježíškovi, nebudou scházet ani oblíbené ovečky z rouna a krmení vlků.

20. 12. 2014, 11:00  15:00
STROM PRO ZVÍŘATA
Než stromek zazáří, můžete nám jej pomoci ozdobit. Ani letos neochudíme všechny ptáčky, kteří v zahradě bydlí. Dům dětí a mládeže Olomouc bude jako každým
rokem velkým pomocníkem. Vánoční strom letos najdete hned u vchodu do zoo. A jakými vánočními ozdobami ptáci nepohrdnou? Zavěšenými jablíčky, šiškami,
lojovými koulemi, čímkoliv, v čem najdou zrní, slunečnici, a spoustu dalších dobrot.

24. 12. 2014
VÁNOČNÍ DÁREK PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Štědrý den bude i v zahradě štědrý. Zoologická zahrada Olomouc naděluje i dospělým. Dárek v podobě dětského vstupného pro všechny, kteří už nejsou školou
povinní. Zanechejte spěchu a vydejte se do míst, kde si sváteční čas a tento jedinečný den skutečně vychutnáte.

20. 12. 2014  4. 1. 2015 (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. Pro
velký zájem prohlídky letos prodlužujeme až do 4. ledna.
Průvodce vychází z dětského hřiště v areálu zoo v 16:00, 17:00 a v 18:00

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA POKLADEN
1. – 19. 12. / 24. a 31. 12. 9:00  16:00
20. 12.  4. 1. 9:00  18:30
Areál bude otevřen do 20:30

VEČER DUCHŮ
Vloženo: 5. 11. 2014

Večer duchů se opět vydařil. Slavnostně vyzdobený areál, příznivé počasí a velké množství všech různých druhů strašidel přilákalo do naší zoo přes 3000 zájemců.
Část návštěvníků využila i služeb průvodců, kteří přes svůj strašidelný zjev byli připraveni podat zajímavé informace o našich zvířatech. Dále bylo pro malé i velké
připraveno fotografování před stylovou fotostěnou, malování na obličej a občerstvit se mohli stylovou nabídkou na provozech gastra. Zvířátka přežila nápor malých i
velkých strašidel bez úhony a doufáme, že nám všechny nadpřirozené bytosti svou přízeň zachovají i příští rok...

Veřejně prospěšné práce  Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vloženo: 5. 11. 2014

Veřejně prospěšné práce
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 10.4.2014 do 30.9.2014 byla v organizaci Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP
za 68.200 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 57.970 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 10.230 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena na pomocné úklidové a drobné údržbářské práce v areálu ZOO, práce spojené s úklidem toalet, apod., 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 (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu.

Večer duchů 1. 11. 2014
Vloženo: 1. 11. 2014

Večer duchů
A nastal barevný podzim... Kráčíte večerní vyzdobenou zoo, slyšíte tajemné zvuky, vnímáte vůni listí, vidíte zářící světélka v tmavém lese....Je ve vás malá dušička?
I tak přijďte do zoo, kde si dala dostaveníčko všechna strašidla. Staňte se jejich společníky, zavzpomínejte na blízké, posviťte jim na cestu, nebo třeba ukažte dětem
život zvířat i v čase večerním. Nebojácným, kteří si zoo projdou sami, připomínáme baterku, aby nám tady nestrašili až do rozbřesku.
POKLADNY OTEVŘENY DO 18:30
AREÁL OTEVŘEN DO 21:00
PRŮVODCE VYCHÁZÍ V 17:00, 17:30 a v 18:00
DĚTSKÉ VSTUPNÉ 50 Kč PRO VŠECHNY V MASCE NEBO S LAMPIONEM
(Každý dospělý, který podpoří malá strašidla a přijde v kostýmu či s lampionem, projde do zahrady za dětské vstupné.)
KE KAŽDÉMU DĚTSKÉMU VSTUPNÉMU JABLÍČKO
(Nastal podzim a s ním dozrála jablíčka. Jako dárek si můžete odnést jedno přímo od vstupu a třeba čekat, že bude kouzelné.)
STRAŠIDELNÉ MALOVÁNÍ NA TVÁŘ S RÁDIEM ČAS
(Kdo si bude přát svou masku vylepšit, tomu přispěchá na pomoc Rádio Čas, které vás zmaluje tak, že vás doma nepoznají.)
ČARODĚJNICKÝ PUNČ
(I letošní rok se všechny čarodějnice gastronomického úseku vynasnaží, aby Vám speciální dušičková nabídka chutnala.)
KOSTÝMOVANÍ PRŮVODCI
(Průvodci jsou pro každou legraci a jistě vás v tom nenechají. Jejich převleky Vás jistě překvapí.)
FOCENÍ STRAŠIDEL – DUŠIČKOVÁ FOTOSTĚNA
(Nejen že je fotografování povoleno, ale můžete využít i profesionálního fotografa a uchovat si tak památku na neopakovatelnou atmosféru Večera duchů.)

Dvojčata u biturongů
Vloženo: 13. 10. 2014

Dvojčata u biturongů
U binturongů je veselo. 24. 8. se tam na svět podívala další mláďata. A tentokrát hned dvě. Samička v současné době váží 1,5 kg, což je o 300 g více než její stejně
starý sourozenec. Současný chovný pár samec Gerry (*Menagerie Paris) samice Tereza (*ZOO Praha) jsou rodiči každým coulem. "Holčička je hrozný raubíř, stále
do něčeho kouše. Chlapeček je oproti ní zakřiknutý. Jmenují se Cecilka a Cyril. Oba už lozí a prozatím pijí pouze mateřské mléko," popisuje nové přírůstky jejich
ošetřovatelka Dana Reisigová.
V olomoucké zoo se s binturongy návštěvníci poprvé setkali v roce 1990. Tehdy chovnou skupinu tvořili 3 jedinci (2, 1). Z jejich soužití se postupně narodila 3
mláďata, pouze o jediné pečovala matka sama. U dvou ostatních se péče ujal v prvním případě ošetřovatel, ve druhém domácí kočka. Od roku 1998 bylo snahou
sestavit nový chovný pár, počínání se ale úspěchu nedočkalo. Štěstí se k binturongům navrátilo až s Gerrym a Terezkou, kteří se starají už o své 3 a 4. mládě.

Nová kniha „ZOO OLOMOUC V OBRAZECH“
Vloženo: 3. 10. 2014

Olomoucká zoo vydala novou reprezentativní publikaci nazvanou "ZOO OLOMOUC V OBRAZECH". Jejím cílem je na 144 stranách představit čtenářům zajímavý
a pestrý svět zvířat tak, jak jej zachytil objektiv fotografického přístroje. Fotografie zahrnují převážnou část zde chovaných zvířat, z nichž byly vybrány ty
nejznámější, nejzajímavější, nejatraktivnější nebo naopak nejvzácnější druhy, které vám zde v krátkosti představujeme. Doufáme, že tato kniha bude inspirovat
všechny nadšené fotografy k jejich další návštěvě zoologické zahrady i k mnoha novým a kvalitním fotografickým úlovkům. Věříme, že vám přinese mnoho nových
poznatků i poučení a vaše oblíbená zvířata navštívíte i v olomoucké zoo.

Zvířata ze Zoo Olomouc jedou na výstavu
Vloženo: 3. 10. 2014

Zvířata z olomoucké zoo se vypraví na historickou výstavu „Noblesní veteráni vs. Design budoucnosti“, která probíhá po celý měsíc v OC CITY. Tam se můžete
živě setkat se svými přáteli ze zoo v podobě lenochoda, papoušků a dalších. Přijedou Vás osobně pozvat do zoo a připomenout, že zahrada je otevřená každým dnem
v roce. Jelikož je doprovodí jejich ošetřovatelé, jistě se dovíte i spoustu zajímavého z jejich života. Tak nezapomeňte! 11. a 12. října v čase od 15:00 do 17:00 v OC
CITY.

MALÝ DIN SE UŽ GEPARDA NEBOJÍ
Vloženo: 3. 10. 2014

Otec Tyler a matka Dáša se zasloužili o další mládě u zeber Chapmanových. 16. září 2014 se poprvé na svět podíval hřebeček Din, což v registru afrických jmen
znamená Ohromný. „Aklimatizoval se výborně ve skupině, kde se i narodil, protože jsme matku v době př edporodní neoddělovali. Z počátku se bál souseda
geparda, což se ale vyřešilo pytlovinovou zástěnou. Prospívá více než dobře,“ popisuje svého svěřence ošetřovatelka Stanislava Kořínková.
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 r oce 2000, kdy se zoologické zahrady potýkaly s
nedostatkem chovu schopných samců. Současná skupina ale neveselou minulost ukončila. Současné stádo čítá 6 jedinců.

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ TURISTICKÉ CÍLE ROKU 2013
Vloženo: 24. 9. 2014

Agentura CzechTourism zveřejnila žebříček nejnavštěvovanějších turistických cílů v roce 2013. Naše zoo se umístila v první TOP20 a v Olomouckém kraji je již
tradičně na prvním místě. Více informací o umístění i tabulku s výsledky najdete ZDE.

SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT
Vloženo: 24. 9. 2014

4. 10. 2014 10:00 – 15:00
V zoologické zahradě všichni slaví! Popřejte i Vy oslavencům osobně a prožijte svátek zvířat v přírodě. Těšit se můžete na tradiční stezku ve spolupráci s DDM
Olomouc, která Vás seznámí s životem živočichů v zoologické zahradě. Pěkné dárečky budou vyrobeny a předány nejen vlkům, opicím, ale třeba i nosálům.

BABÍ LÉTO V ZOO S RODINNÝMI PASY
Vloženo: 18. 9. 2014

28. 9. 2014  DEN ROZHLEDEN
Vloženo: 18. 9. 2014

Znáte olomouckou vyhlídkovou věž v areálu zoo? Vystoupejte až do nejvyšších výšin.

10 mezipater, 10 kvízových otázek. Podaří se Vám je správně zodpovědět? Kdo sebere odvahu a vyjde až na vrchol, zjistí ve výšce 29 metrů nad zemí, správné
odpovědi na záludné otázky. Dosud nikdy nebyl výstup zajímavější!
Akce probíhá po celou otevírací dobu zoo od 9:00 do 19:00 h.
V jednotlivých mezipatrech naší vyhlídkové věže se můžete pokusit odpovědět na těžké otázky, které se budou týkat nejen olomoucké rozhledny. Na horní
vyhlídkové plošině si správnost odpovědí zkontrolujte.
Navíc pro návštěvníky, kteří vrchol zdolají, zde bude připravena jedna superotázka. Správnou odpověď zašlete formou SMS po celou otevírací dobu zoo na telefonní
číslo: +420 774 450 427. Nezapomeňte do zprávy uvést i email a své kontaktní údaje.
3 vylosovaní správní řešitelé obdrží knihu Zoo v obrazech.
Přejeme Vám úspěšný výstup!

S ELFÍKEM DO ZOO
Vloženo: 15. 9. 2014

Sobota 20. září 2014 14.00–17.00 hodin

Zábavné sloní a železniční odpoledne v ZOO Olomouc
Program:
Sloní a železniční soutěže: běh ve sloních botách, krmení slona, skládání puzzle, model kolejiště, kde si děti budou moci vypravit vlak a další.
Děti dostanou herní kartičku a po nasbírání pěti razítek za splněné úkoly dostanou jako odměnu Elfíkův sešit proti nudě číslo 4 a další dárečky.

EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY
Vloženo: 1. 9. 2014

Společně s Českou společností pro ochranu netopýrů a za účasti odborníka RNDr. Jiřího Šafáře se 29. 8. návštěvníci této akce mohli seznámit s životem letounů.
Dozvěděli se, jak se bydlí s netopýry, jak tato zvířata chránit, seznámili se s jejich životem a osobně poznali i exotické zástupce letounů. Celý program byl zahájen
přednáškou, následovaly praktické ukázky výzkumu a nechyběla ani vycházka za netopýry a kaloni, při které jsme pomocí přístrojů lokalizovali volně žijící
netopýry. Pro zapálené účastníky byl celý večer ukončen dokumentem o netopýrech.

5 ZVÍŘAT SLAVILO 5. NAROZENINY
Vloženo: 1. 9. 2014

19. srpna se v olomoucké zahradě konala velká sešlost. 5 zvířat slavilo 5. narozeniny. Mezi hlavního oslavence, který celou oslavu uspořádal, patřil lenochod Bohuš
a pozval si gratulanty v podobě ary ararauny, urzona, surikaty. Gepard pozvání odmítl, aby někoho nesežral. Všem bylo 5 let a popřát přišli, nebo přiletěli velice rádi.
Ara si pochutnala na dortu vyrobeném speciálně pro ni, urzon se spokojil s pečivem svého oblíbeného dodavatele, surikata nepohrdla červíky a lenochod si
pochutnal na ovoci. Alkohol se protentokrát nepodával.

VŠECHNY REKORDY BYLY POKOŘENY!
Vloženo: 26. 8. 2014

Na tradiční akci, kterou olomoucká zoo pořádá pravidelně na konci prázdnin, jsme pokořili všechny zamýšlené rekordy. Do zubří bedny se vměstnalo neuvěřitelných
39 osob, do Peugeotu 3008 celkem 14 pasažérů, do travnaté ohrádky na hřišti doskákalo 63 zajíců, v trenažéru dopravních nehod si jízdu vyzkoušelo 150 účastníků,
vybralo se 70 kopacích míčů pro zvířata, stonožka se vytvořila z 361 pet lahví o délce 71,25 m. O dobrou zábavu se postarala Pevnost poznání i ekologická dílna.
Nad řádným průběhem dohlížel sčítací komisař a rekordy svou účastí přišel podpořit i ředitel zoo, s nímž se návštěvníci mohli seznámit např. v kufru auta nebo v
zubří bedně. "V trenažéru nehod nešlo pouze o zdolání rekordu. I já sám jsem si na vlastní kůži vyzkoušel, jak příliš důležité jsou bezpečnostní pásy. Těší mě, že
letošní zájem o tuto tradiční akci byl takový a že se do zdolávaní rekordů zapojili malí, ale i velcí. Vidět tolik dospělých, kteří si umí hrát, je radost. Mnohdy větší,
než pokořit nějaký rekord. Jménem zahrady děkuji všem, kteří nás podpořili a přinesli pro zvířata kopací míče, aby si mohla hrát i ona. Už nyní se těšíme na ročník
příští, který přinese spoustu překvapení," uzavírá ředitel zoo Radomír Habáň.

LVÍČATA SLAVÍ SVÉ PRVNÍ NAROZENINY
Vloženo: 15. 8. 2014

11. srpna jim byl přesně rok. Když se narodili, tak ještě nikdo netušil, že budou jediní berberští lvi, které svět v roce 2013 přivítá. Dnes jim pavilon šelem spolu s
jejich ošetřovateli připravil narozeni...nový dárek. „Pro Terryho a Bastyho jsme vyrobili papírového rejnoka. Jsme zvědaví, jak si s ním poradí a zda se při prvním
„lovu“ projeví i jejich odlišná povaha. Basty je totiž mnohem víc průbojnější než Terry ,“ dodává ošetřovatelka Dana Reisigová. Včera okolo 12. hodiny za účasti
novinářů i návštěvníků zoo byla lvíčata vpuštěna do výběhu. A jak si s rejnokem poradila, můžete vidět na těchto fotografiích.

MALÝ KLOKAN A JEŠTĚ MENŠÍ ŠTÍŘI
Vloženo: 15. 8. 2014

V olomoucké zoologické zahradě se snad mláďata domluvila. Tentokrát je mezi nimi ale více než patrný rozdíl. Jedno je samá ruka, samá noha a skáče jako divé, ti
druzí, sotva viditelní, se vozí své matce na zádech. Rozdíl mezi mládětem klokana a štíra by ale rozpoznal nejspíš každý.
„O klokánka matka neprojevovala zájem, o to víc jej tedy projevujeme my. Péče o něj připomíná péči o novorozence, kromě toho, že do polštáře skáče šipku. Povlak
na polštář simuluje vak samice, do kterého se mládě vždy vrací po hlavě. U štírů jsme byli s rozmnožováním vždy na štíru, o to větším překvapením pro nás bylo
ráno, kdy jsme zjistili, že se nám poprvé rozmnožili“, popisuje zoolog Libuše Veselá.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  SOUTĚŽ
Vloženo: 15. 8. 2014

30. 8. 2014
Soutěže se můžete účastnit v průběhu celého dne!
Své první krůčky v letošním roce podnikla velká řada narozených mláďat. Teď už je můžete zahlédnout vesele skotačit ve výběhu. Vzpomenete si, jak a kdy některá
z nich přišla na svět? Seznamte se s letošními mláďaty!
Na pokladně zoo si vyzvedněte soutěžní kupón, během prohlídky jej správně doplňte (Pomůckou Vám budou cedulky u výběhů.) a zpátky odevzdejte na pokladně,
nebo vhoďte do připravené schránky u východu ze zoo.
Na největší znalce olomoucké zvířecí drobotiny čekají pěkné ceny volné vstupenky do zoo, knihy, hračky, slušivá trička, nebo drobné upomínkové předměty.

EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY
Vloženo: 15. 8. 2014

29. 8. 2014
19:00 – 22:00
Pokladny zoo jsou otevřeny až do 20:30.
DORAZIT MŮŽETE NA KTEROUKOLI VÁMI VYBRANOU ČÁST PROGRAMU A TO AŽ DO 20:30, KDY SE ZAVÍRAJÍ POKLADNY ZOO!
Že nevíte jaký je rozdíl mezi kaloněm a netopýrem, proč netopýři vydávají ultrazvukové signály a co dělají v zimě? Společně s Českou společností pro ochranu
netopýrů a za účasti odborníka na slovo vzatého RNDr. Jiřího Šafáře Vás zveme na Evropskou noc pro netopýry, mezinárodně pořádanou akci věnovanou těmto
skrytě žijícím savcům. Dozvíte se, jak tato zvířata chránit, seznámíte se s jejich životem a osobně poznáte i exotické zástupce letounů.

PROGRAM
19:00 – 20:00 PŘEDNÁŠKA
V 19 h bude celá akce zahájena zajímavou přednáškou v prostorách nového vstupu do zoo. Power pointová prezentace Vám přiblíží tyto zajímavé noční tvory z
blízka. S letouny a obzvlášť s netopýry žijícími v našich lesích se seznámíte blíže kde žijí, jak loví a co je ohrožuje.
20:00 PRAKTICKÉ UKÁZKY VÝZKUMU
V 20 h se sejdeme na dětském hřišti v areálu zoo, kde se účastníci přednášky, ale i nově příchozí seznámí s metodami výzkumu netopýrů a s významem takového
výzkumu. Můžete se těšit na praktické ukázky ve formě poutavých her, ze kterých budou děti odcházet pěkně okroužkované.
20:30 VYCHÁZKA ZA NETOPÝRY

20:30 VYCHÁZKA ZA NETOPÝRY
A vyrážíme do terénu! Po setmění je připravena vycházka po zoo, kdy se za pomoci přístrojů pokusíme najít volně žijící netopýry a navštívíme i ty druhy, které jsou
v zoo chovány. Přijďte si poslechnout, jak dělá netopýr, nebo kaloň!
22:00 FILM
Pro ty nejotrlejší nadšence bude připravený dokument o netopýrech, který v případě zájmu můžete po vycházce shlédnout opět v prezentační místnosti na vstupu do
zoo.

VÍKEND REKORDŮ V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 8. 8. 2014

Sobota 23. 8. 2014
Neděle 24. 8. 2014
Staňte se těmi, kteří rozhodnou o dalších stránkách v knize rekordů. Buďte v zoo v pravý čas! V zubří bedně, v autě, coby vlk a zajíc, s kopačákem nebo jako autor
nejdelší housenky.
Ekologická dílna
Malování na obličej
Maskoti z „Jen počkej, zajíci!“
Trenažér dopravních nehod
Moderování v rádiu
Pompo dárky
Kupony do Amazonie
Pevnost poznání  chemické a fyzikální pokusy
Prezentace budoucího Science muzea
Dětské vstupné pro dospělého v sobotu za dítě v masce zajíce a po oba dny za každý kopací míč

Sobota 23. 8. 2014
11:00 nejvyšší počet lidí v automobilu Peugeot 3008
12:30 nejdelší stonožka v zoo vytvořená z pet lahví
14:00 nejvyšší počet zajíců v zoo

Neděle 24. 8. 2014
11:00 nejvyšší počet návštěvníků v zubří bedně
12:30 had z nejvyššího počtu nasbíraných fotbalových míčů pro zvířata
14:00 nejvíce zachráněných při dopravní nehodě

STAROSTKA BRATISLAVY POKŘTILA 60. MLÁDĚ ŽIRAFY
Vloženo: 5. 8. 2014

Do olomoucké zoo dnes zavítala starostka Bratislavy  Starého Města Tatiana Rosová. Při svém pobytu v ČR se zhostila i role kmotra, a to konkrétně u žirafí slečny,
kterou pojmenovala Sissi. „Přála jsem si, aby její jméno mělo vazbu na Bratislavu. Inspiraci jsem našla v minulosti a Alžbětě Bavorské, které se přezdívalo Sissi,“
uvedla starostka.
Mládě se narodilo 29. 5. 2014 matce Shani a stalo se 60. narozeným mládětem místního chovu. Shani nepatřila k těm, do nichž by se vkládaly naděje. Provázel ji
osud mláděte s nejmenší porodní hmotností, jaká byla v našich zoo zaznamenána. Vážila 33 kg a nebyla schopná se postavit ani koordinovat pohyb, přesto se s
velkým úsilím odchovala. O zvířatech, která jsou takto odchována člověkem, se říká, že se nedaří zařadit je do stáda, a že většinou nejsou schopná a ochotná se
starat o svá mláďata. Jenže Shani porodila, a stala se velmi pečlivou matkou. Nejen pro své mládě, ale i pro mládě nezkušené samice, která své mateřské povinnosti
zvládat prozatím nedokáže. „Shani je jeden z mnoha případů zvířat odchovaných člověkem, která mláďatům dávají mateřskou lásku, jež se jim dostalo od jejich
ošetřovatelů,“ dodává zoolog Libuše Veselá.

ŠANTOVKA TRHÁ REKORDY SPOLEČNĚ SE ZOO OLOMOUC
Vloženo: 1. 8. 2014

V průběhu léta jsme pro vás společně s Galerií Šantovka nachystali i dva pokusy o zlomení rekordu. Ty se uskuteční v rámci tradiční akce „Víkend rekordů“ v Zoo
Olomouc 23. a 24. srpna. Staňte se těmi, kteří rozhodnou o jejich překonání a podpořte spolu s tím zvířata v olomoucké zahradě.
Prvním úkolem bude během prázdninových čtvrtků nasbírat více než 60 fotbalových míčů (klidně i starých či vyfouklých mičud) pro olomoucké lvíčky, pro které
jsou to nejzábavnější hračky. Druhý úkol bude spočívat v nasbírání krmení, kdy se společně s vámi pokusíme překonat náš prosincový rekord 1.000 kg mrkve, 700
kg jablek a 300 kg rýže. (Samozřejmě můžete zvířátkům přilepšit a donést jako bonus i dobroty a laskominy ve formě lískových oříšků, piškotů, datlí, cornflakes
nebo rozinek).
Za každý přinesený kilogram krmení dostane každý letní Ježíšek jednu soutěžní kartičku, kterou může vhodit do sběrného boxu a na konci léta se zúčastnit slosování
o 20 hodnotných dárkových balíčků. Tři nejštědřejší z vás získají zážitkový poukaz na Dopoledne s ošetřovatelem v hodnotě 2.500, Kč.

S LÍSTKEM ZE ZOO OLOMOUC JÍZDA NA BOBOVÉ DRÁZE ZDARMA!
Vloženo: 30. 7. 2014

Park Sportu Hrubá Voda spolupracuje se Zoo Olomouc a pro naše návštěvníky připravil jednu jízdu na bobové dráze zdarma! Na pokladně Parku sportu Hrubá Voda
stačí předložit vstupenku ze Zoo Olomouc a máte jednu jízdu na bobové dráze ZDARMA! Akce platí 6 měsíců od zakoupení vstupného do zoologické zahrady.
Více informací o této nabídce naleznete na webu Parku Sportu Hrubá Voda

FOTOSOUTĚŽ „ZA MLÁĎATY DO ZOO“ – VÝSLEDKY
Vloženo: 30. 6. 2014

Děkujeme všem fotografům za účast ve fotosoutěži "Za mláďaty do zoo". Celkem bylo přihlášeno 82 soutěžních fotografií, ze kterých hodnotící komise vybrala
deset výherců. Výhercům blahopřejeme a všem, kteří nám zaslali své pohledy na mláďata v zoo, přejeme dobré světlo při fotografování a mnoho dalších skvělých
snímků. Ceny do soutěže věnovala firma PeřejTours, MF DNES a Zoo Olomouc. Výherci získají vodácké zájezdy, předplatné MF DNES, vstupenky do zoo, knihu
"Zoo v obrazech", průvodce a další propagační materiály olomoucké zoo. Ceny si budou moci po domluvě osobně vyzvednout v naší zoo.
Ze zaslaných obrázků mláďat z naší zoo byly vybrány následující fotografie:
1. místo
Autor:
Lukáš
Chadim
Název
fotografie:
Mňam,
mňam, to
je dobrota

2. místo
Autor: Barbora
Chmelinová
Název fotografie:
Škádlení

3. místo
Autor: Pavla
Holzerová
Název fotografie:
Drž mě mami

4. místo
Autor: Jan
Lapáček
Název fotografie:
Pojď si hrát

5. místo
Autor: Sylvie
Mrkvicová
Název fotografie:
Když vykouknu
na svět

6.  10. místo
Autor: Adam
Budík
Název fotografie:
Údiv a láska

6.  10. místo
Autor: Barbora
Kučerová
Název fotografie:
Vlez mi na záda!

6.  10. místo
Autor: Terezie
Nožková
Název fotografie:
Připravit  pozor 
teď!

6.  10. místo
Autor. Radana
Povolná
Název fotografie:
Kůzle

6.  10. místo
Autor: Daniela
Zítková
Název fotografie:
Taková normální
lemuří rodinka

PODVEČERNÍ VÝPRAVY ZA NOČNÍMI TVORY s průvodcem 5. 7. 20:00
Vloženo: 30. 6. 2014

U DIKOBRAZŮ JE ZASE BABYBOOM
Vloženo: 17. 6. 2014

22. 5. se výběh dikobrazů rozrostl o další dva členy. V posledních 3 letech tento výběh zaznamenává značný baby boom. Děti (1,1) se mají čile k světu. Dikobrazi
dříve patřili k běžně chovaným druhům a byl to také jeden z ustavujících druhů v olomoucké zoologické zahradě, které jsme zde měli již při otevření v roce 1956. V
té době se ale chovali dikobrazi obecní.
Současný chovný pár tvoří samička ze soukromého chovu u českopolských hranic na polské straně, do naší zoo přišla v roce 2010 a samec ze zoologické zahrady v
Bratislavě. Ten se dostal do olomoucké zoo v roce 2004. Rodiči se stali už potřetí. Celkový počet dikobrazů čítá 8 jedinců.

LEMUŘI MAJÍ DALŠÍ MLÁĎATA
Vloženo: 17. 6. 2014

Jazykovou bariéru překonali, postupné seznamování zvládli i přes útěk jedné ze samic, která se však druhým dnem vrátila spořádaně přes turnikety, ač bez
vstupenky, téměř do roka a do dne porodila každá ze 3 samic mládě…a letos? Letos hlásí lemuři narození dalších 4 dětí. Přišly na svět 18. dubna a 2. května,
postaraly se o ně samice Tonga a Menatra a hrdým otcem je opět král Sambo.
Olomoucká zoo chovala lemury kata v letech 19901993. Tato zvířata se však nikdy nemnožila. Zlomový se stal až rok 2012, kdy došlo k otevření nového chovného
centra. 25. 4. 2012 ze Zoo Ostrava přicestovaly 3 Samice Menatra, Tonga a Ambia a ze Zoo Opole samec Sambo. Celkový počet lemurů ve skupině nyní čítá 11
jedinců.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 27. 5. 2014

S přispěním humanitární organizace ADRA pořádáme příměstský tábor a to pro děti od sedmi let.
Děti milují zvířata a milují ZOO.
Dopřejte jim nevšední dobrodružství, které prožijí na našich příměstských táborech v ZOO.
Malí cestovatelé se zúčastní expedice, na které je čeká bohatý program.
Poznají život zvířat a smysl jejich ochrany, chod a práci zoologické zahrady. Zajímavé besedy a videoprojekce.

Termíny
07. 07.  11. 07. 2014 (5 dní)
14. 07.  18. 07. 2014 (5 dní)
21. 07.  25. 07. 2014 (5 dní)
11. 08.  15. 08. 2014 (5 dní)
18. 08.  22. 08. 2014 (5 dní)
Více informací a přihlášky naleznete < http://www.taboreni.cz/tabor/561/ZOOOlomouc.html">ZDE

ZOO OLOMOUC PATŘÍ DĚTEM
Vloženo: 22. 5. 2014

PROGRAM AKCÍ NA ČERVEN
Měsíc dětí plný her a zábavy nabídne bohatý program nejen pro nejmenší. Získejte zdarma poukazy do Aquaparku Olomouc a Amazonie, odměny od spol. Pompo a
zažijte nejedno dobrodružství.

1. 6. 10:00 – 16:00
SPORTUJ S PEŘEJ TOURS
ZATOČÍME S ODPADY S EKOKOMEM
Myslíte si, že třídit odpad nemůže být zábavné? Ale může! Atrakcemi a soutěžemi nabitý den plný hravé ekologie potěší všechny zúčastněné. A navíc si pro Vás
Peřej Tours připravila jízdu na čtyřkolech a zaskákat si můžete i na jednom z jejich raftů.

6. 6. 18:00 – 21:00
DREAM NIGHT  NOC SNŮ V ZOO
Všichni máme své sny. Sny těch, kteří nemají život jednoduchý, se pokusíme splnit na 1. ročníku Dream night v olomoucké zoo. Nejen všichni handicapovaní jsou
zváni na večer v blízkosti zvířat. Objednávat se můžete na email: pospisilova@zooolomouc.cz.

8. 6. 10:00 – 16:00 DEN HER V LANÁČKU
Oblíbený maskot Patrik Vás provede soutěžemi, které pro Vás budou připraveny v lanovém centru „Lanáček“. Těšit se můžete na den plný veselého skotačení.

14. 6. 10:00 – 16:00 DEN S ANTILOPOU
Antilopa Derbyho je jednou z nejkrásnějších a největších antilop na světě, ale také jednou z nejohroženějších. Tým nadšenců z občanského sdružení Derbianus
CSAW Vás hravou formou seznámí, co je možno udělat pro její záchranu. Odnést si můžete suvenýr s antilopou a pomoci tak dobré věci. Potěší Vás ale i malování
na obličej, výroba rohů, dětská tetování, omalovánky, malování křídami na chodník a mnohé další.

15. 6. 17:00 PODVEČERNÍ ZOOMARATON SE PSY
Běh zahradou s Vašimi zvířecími miláčky.

22. 6. 10:00 – 16:00 MEZI NÁMI ZVÍŘATY
Zábavný den s DDM Olomouc Vás seznámí s největšími zvířecími osobnostmi olomoucké zoo. Zvládnete projít přírodovědnou stezkou plnou zajímavých úkolů?
PROGRAM SE ZVÍŘATY
10:00 – 15:00 komentovaná krmení vybraných druhů zvířat
10:00 – 11:00 setkání s lamou alpakou (na hřišti u vstupu do zoo)
14:00  15:30 jízda na poníkovi (na hřišti u vstupu do zoo)
10:00 – 16:00 návštěvy známých zvířecích osobností (v každou celou hodinu na hřišti u vstupu do zoo)

27.  29. 6. 9:00 – 18:00 ZA SAMÉ JEDNIČKY ZDARMA DO ZOO
Zoologická zahrada Olomouc zve k návštěvě všechny premianty. Od pátku (27. 6.) do neděle (29. 6.) bude všem žákům a studentům základních i středních škol,
kteří se prokážou svým vlastním letošním vysvědčením se samými jedničkami na konci roku, umožněn do zoo vstup zdarma.

28. 6. 10:00  16:00 ZA ŘEMESLEM DO ZOO
Společnost Kirri o. s. Vás zve do dobového tábora plného prastarých řemesel. Děti poznají nejen kováře, písmomalíře, nebo kožaře. Děvčata si budou moci vyrobit
svíčku, chlapci třeba zase šíp. Těšit se můžete i na malování na obličej.

VEČERNÍ SLET ČARODĚJNIC
Vloženo: 29. 4. 2014

30. 4. 17:30 a 18:00
Pokladny jsou otevřeny do 18:30
Koště, smeták, vysavač  je jedno jakým dopravním prostředkem dorazíte, ale na prvním ročníku sletu čarodějnic v olomoucké zoo se nudit nebudete… Těšit se na
vás budou nejen kočky, netopýři, pavouci, ale i jiná roztomilá havěť a v 17:30 a 18:00 i dvě stylové průvodkyně.

PROGRAM AKCÍ NA KVĚTEN 2014
Vloženo: 29. 4. 2014

Za mláďaty do zoo  fotosoutěž
1. 5.  31. 5.
Zoologická zahrada Olomouc vyhlašuje soutěž o nejhezčí fotografii mláděte pořízenou v Zoo Olomouc. Ceny do této soutěže věnuje Zoo Olomouc a její partneři.
Více informací o soutěži naleznete ZDE

Večerní májová prohlídka
8. 5.
18:30
Pokladny jsou otevřeny do 19:00
Máj vybízí k procházkám. Tu podvečerní přímo v prostředí zoologické zahrady, a ještě k tomu s průvodcem, si jistě nenechejte ujít. Možná tady nekvetou třešně, ale
jistě tady kvete láska ke zvířatům. Průvodce vychází v 18:30 z dětského hřiště v areálu zoo.

Den matek v zoo
11. 5.
10:00 a 13:00
Přijďte si poslechnout příběhy, které prožila nejedna zvířecí máma. Žirafa Veronika, lvice Lilly, medvědice Bára, opice Milouš, mravenečnice Pia sice vyprávět
nebudou, ale průvodce ano. Průvodce vychází v 10:00 a 13:00 z dětského hřiště v areálu zoo.

KOMENTOVANÁ KRMENÍ
Vloženo: 29. 4. 2014

I v roce 2014 jsme připravili pro naše návštěvníky oblíbená komentovaná krmení. Sezona přinese i mnohá překvapení. Letos se budou nově krmit i lvi a plameňáci.
Celkem se bude krmit u deseti výběhů, což je v rámci komentovaného krmení v olomoucké zahradě rekordní počet zvířat.

Komentovaná krmení probíhají:
Květen  červen, září: o víkendech a svátcích
Červenec  srpen: každý den
Komentovaná krmení
10:00 medvěd malajský
10:30 nosál červený
11:00 plameňák růžový
11:30 žirafa Rothschildova
12:00 lev berberský
12:30 velbloud dvouhrbý
13:30 klokan rudý, psoun prériový
14:00 surikata
14:30 vlk arktický
15:00 lemur kata

S VYSLOUŽILCI DO ZOO
Vloženo: 29. 4. 2014

Akci „S vysloužilci do zoo“ tentokrát uspořádá společnost ELEKTROWIN v Zoo Olomouc v sobotu 10. května. Zhodnoťte ještě svůj starý fén, mobil nebo
třeba televizi. Pokud doma řešíte otázku „kam s ním?“, a týká se vysloužilého eletrospotřebiče, máme pro Vás dobrou zprávu! I letos můžete do zoo přinést
vyřazený spotřebič, s nímž už nechcete sdílet společnou domácnost. Za každý přinesený elektrospotřebič bude ELEKTROWIN dětem poskytovat volnou vstupenku
v ceně 70, Kč zdarma a dospělým návštěvníkům slevu v hodnotě dětské vstupenky. 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.

DÁREK NEJEN K NAROZENINÁM ALE I NA ROZLOUČENOU.
Vloženo: 25. 4. 2014

21. dubna uplynuly dva roky od jejich narození. Dnes si na pavilonu šelem užijí narozeninový dárek. Řeč není o nikom jiném než o Napoleonovi a Bartovi, lvech
berberských. Oslava ale bude i tak trochu smutná, protože je čeká cesta, která povede z olomoucké zahrady patrně jednou provždy. Na tu se vydají v příštím týdnu.
Radostí však zůstává, že odchází coby nerozluční bráchové spolu, a ještě ke všemu do krásné zahrady ve Dvoře Králové. „Bude nám úplně přenejvíce smutno. Jsou
to stále naše miminka, ale odchází oba a věřím, že je čeká jenom to dobré. Snad se jim dárek v podobě papírového štíra bude líbit,“ dodává ošetřovatelka Dana
Reisigová.

VYBERTE NEJ MLÁDĚ V NAŠÍ ZOO
Vloženo: 17. 4. 2014

Je zde další ročník Baby ZOOmu a vyhrát může právě ten z olomoucké zoo. Zvířecí miminka jsou všechna pěkná. Ale některá jsou nejroztomilejší, nejkrásnější… I
letos můžete posunout svého zvířecího kandidáta do finále. V užší nominaci se mezi sebou popasují: Lví kluci Basty a Terry, žirafí slečna Zwena a malá pruhovaná
Titilayo. Hlasujte pro nej z nich!

1. kolo
Vybrat jedno ze tří našich mláďat do celostátního kola můžete na hlasovacích arších na pokladně zoo 19. a 20. dubna

2. kolo
V prvním kole byla v naší zoo nominována do celostátního kola lvíčata. V druhém kole můžete hlasovat od 1. 5 . – 7. 5. 2014 na adrese www.facebook.com/uniezoo.
Z hlasování vzejde absolutní vítěz letošního ročníku.

Hlasující v této anketě postupují do slosování o zážitkové a věcné ceny věnované českými zoologickými zahradami a partnery akce – firmou Barvíř Hračky a
Sdružením Česká ZOO. Vítězné mládě bude poté vyhlášeno na webových stránkách UCSZOO  www.zoo.cz a FB – www.facebook.com/uniezoo. Slavnostní a
oficiální vyhlášení NEJ... mláděte proběhne na akci Bílý slon 2014 ve Fulneku (14. květen 2014), která hodnotí významné počiny a úspěchy v životě českých
zoologických zahrad.

SAFARIVLÁČEK JE OPĚT V PROVOZU
Vloženo: 15. 4. 2014

Safari vláček
Safari vláček
Safari vláček
Safari vláček
Aby malé nebolely nožičky a velcí si mohli zahradu nejen projít, ale i projet, nabízíme Vám místní dopravu v podobě safarivláčku.
V roce 2014 zahajujeme denní provoz vláčku již od 17. dubna.
Podrobnější informace o provozu vláčku naleznete ZDE

A PAK, ŽE TO NEJDE PÁŤO
Vloženo: 28. 3. 2014

Po příjezdu samce kočkodana husarského v roce 2012 se do něj vkládaly velké naděje. „Je geneticky vzácný, což znamená, že pochází přímo z Afriky, a ke své
evropské populaci tudíž nepříbuzný,“ vysvětluje zoolog Jitka Vokurková. Patashon si ale své ceny patrně nebyl vědom, a tak se od něj místo páření dočkaly opice
pár facek. Další kontakty Patashon navazoval spíše s návštěvníky a vize rozmnožování kočkodanů se tedy vzdalovala. Zvláště poté, co byl Páťa viděn, jak kolem něj
sedí samice a ukazují mu, co se od něj očekává. O to větším překvapením jsou pro nás dvě letošní mláďata. Narodila se 12. a 18. března 2014.
Zoo Olomouc chová kočkodany husarské od počátku 70. let. V novodobé historii od roku 2003. Teprve po něm se kočkodani začali rozmnožovat. Počet
odchovaných mláďat dosáhl patnácti jedinců. Současnou skupinu tvoří 5 samic, Patashon a dvě mláďata.
Na rozdíl od ostatních kočkodanů tento netráví většinu času na stromech, ale zdržuje se většinou na zemi. Je nejrychleji běhajícím primátem, pobíhá po čtyřech,
dokáže vyvinout rychlost až 40 km/h. Za den dokáže uběhnout až 10 km. Na stromy se ve volné přírodě neuchyluje ani v případě nebezpečí, snaží se spíše zachránit
útěkem. Někdy na nich nocuje a rodí mláďata. Ve skupině musí být neustále pohromadě, nebo se alespoň vidět. Proto se také příliš často neozývají, jsou si stále
jeden druhému na dohled. Matka mívá jen 1 mládě, které nosí cca 1/2 roku na sobě, dospívají ve 45 letech. Váží cca 13 kg. Skladba krmné dávky je podobná v
mnohém té lidské. Živí se zeleninou, ovocem, oříšky, pije čaj. Samozřejmě také neschází např. červíci.

PROGRAM AKCÍ NA DUBEN 2014
Vloženo: 28. 3. 2014

1. 3. – 31. 5.
Za mláďaty do zoo
fotosoutěž
Jarní příroda vybízí k fotografování! Počkejte si na dobré světlo právě v zoo a zúčastněte se!

5. 4. 10:00 – 15:00
Den ptactva
Ptačí drobotina oslaví svůj den zpěvem. Přijďte se i vy podívat na ukázky ptáků, kteří se Vám rádi předvedou se vší parádou.

17. – 21. 4. Velikonoce v zoo
17. a 18. 4. 10:00 – 15:00 Velikonoční dílny
Přípravy na Velikonoce rozhodně nesmíte zanedbat, a proto zavítejte do velikonočních dílen pro vlastnoručně upletenou pomlázku, nebo pěknou ozdobu svátečního
stolu.
19. – 21. 4. Velikonoční jarmark
Každoroční jarmark s ukázkou tradičních řemesel
19. – 21. 4. Komentovaná krmení
Komentovaná krmení deseti druhů zvířat a setkání se zajímavými zvířaty.
10:00 medvěd malajský
10:30 nosál červený
11:00 plameňák růžový
11:30 žirafa Rothschildova
12:00 lev berberský
12:30 velbloud dvouhrbý
13:30 klokan rudý / psoun prériový
14:00 surikata
14:30 vlk arktický
15:00 lemur kata

26. 4. 10:00 – 15:00 Den Země v zoo
Jak se chovat k přírodě kolem nás se dozvíte v „Tajemném lese králíka Fleka“. Zábavná stanoviště plná zajímavých úkolů nabídnou odměny pro všechny
zúčastněné.

30. 4. 17:30 a 18:00 Večerní slet čarodějnic
Pokladny otevřeny do 18:30
Koště, smeták, vysavač  je jedno jakým dopravním prostředkem dorazíte, ale na prvním ročníku sletu čarodějnic v olomoucké zoo se nudit nebudete… Těšit se na
Vás budou nejen kočky, netopýři, pavouci, ale i jiná roztomilá havěť.

BETTY A AMUR MAJÍ OSUD CHOVU VE SVÝCH TLAPKÁCH
Vloženo: 25. 3. 2014

Samec tygra ussurijského Amur se dočkal. Do výběhu mu byla vpuštěna samice Betty. Zda jejich setkání bude osudové a jestli, když se Amurovi udělá nějak
smutno, bude právě Betty tou pravou, to prozatím nevíme. „Jisté je, že pokud se tygři do sebe zakoukají a k páření dojde, olomoucká zahrada by se tak mohla dočkat
mláďat po třicetileté pauze,“ dodává ošetřovatelka Dana Reisigová.

Betty a Amur
Amur se narodil v maďarské zoo Áltpark v Nyíregyházi 27. dubna 2012 a v olomoucké zahradě pobývá od prosince roku 2013. Tygřice Betty přijela z Novosibirska
dříve, a to 14. 9. 2012. Pochází z trojčat a její matka se narodila ve volné přírodě. Brzy oslaví své třetí narozeniny.

Chov v Zoo Olomouc
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.

ZOOINVENTURA  vyhodnocení soutěže

ZOOINVENTURA  vyhodnocení soutěže
Vloženo: 7. 3. 2014

Soutěž, které se zúčastnilo 240 osob má své vítěze! V letošním roce se této oblíbené akce pro děti i jejich rodiče zúčastnilo o téměř 200 soutěžících více než v
předchozím roce. Spočítat zvířata a zkusit si tak na vlastní kůži, co obnáší práce sčítacího komisaře, přišly nejen rodiny s dětmi, ale i dospělí. Zpříjemnili si tak
vycházku po zoo, která se po většinu dní nesla spíše v duchu krásného počasí. Úspěšnost řešitelů byla veliká, i proto rozhodovala hlavně tipovací otázka. A kolik se
tedy vlastně narodilo mláďat v měsíci lednu v olomoucké zoo? Šest. Ovšem vítězové nebyly tři, šikovných řešitelů se objevilo daleko více! Na 1. místě se umístil
Ivo Svítek z Olomouce; 2. místo obsadil David Uvízl z Červenky a o třetí místo se dělí Václav Švorčík (Olomouc), Vladimír Bláha (Olomouc), Šimon Mrázek
(Olomouc Nedvězí), Matyáš Kvapil (Olomouc) a Tadeáš Samek (Mariánské údolí). Tímto gratulujeme nejen jim, ale i všem ostatním zúčastněným. Výherci obdrží
publikace, trika, drobné ceny a první dvě místa i volné vstupy do zoo.

VÍTÁNÍ JARA V ZOO
Vloženo: 25. 2. 2014

Soutěžní stezka se zvířátky
22. – 23. 3. 2014
10:00 – 15:00 h
Ačkoli jaro se hlásí o slovo zatím dost nesměle, v zoologické zahradě se to už hemží mláďaty. Využijte prvních jarních dnů a příjemnou procházku po zoo spojte se
soutěžní stezkou se zvířátky pořádanou DDM Olomouc.

Prvovýstup na rozhlednu
22. 3. 2014
15:00, 16:00, 17:00 h
Vystoupejte v podvečer v uvedených časech s průvodcem na rozhlednu a podívejte se na život v zoo pěkně z výšky.

ZA MLÁĎATY DO ZOO  FOTOSOUTĚŽ
Vloženo: 25. 2. 2014

Zoologická zahrada Olomouc vyhlašuje soutěž o nejhezčí fotografii mláděte pořízenou v Zoo Olomouc:

Za mláďaty do zoo
Jarní příroda vybízí k fotografování! Počkejte si na dobré světlo právě v zoo. Ukažte nám, jak vidíte zvířata v ní. Díky fotografii ze zahrady můžete vyhrát i ceny.
Deset nejhezčích fotografií bude oceněno a umístěno na webových stránkách Zoo Olomouc.

Ceny do soutěže
Ceny do této soutěže věnuje Zoo Olomouc a její partneři

Jak se zúčastnit
Fotografii s názvem, svým jménem, fotokopií vstupenky a kontaktními údaji zašlete emailem na adresu: marketing@zooolomouc.cz

Podmínky soutěže
fotografie musí být pořízeny v období od 1. března do 30. května 2014
do soutěže může být přihlášena jen jedna fotografie od jednoho autora
podmínkou účasti je zakoupení vstupenky do zoo v tomto období
rozlišení fotografie: min 1500 pixelů  delší strana, v co nejvyšší kvalitě bez výrazných počítačových zásahů (koláže, rámování, texty…)

Výsledky soutěže
Výsledky budou vyhlášeny v průběhu měsíce června 2014

Pravidla soutěže
Podrobná pravidla soutěže si můžete stáhnout ZDE

DNES SE S NÁMI LOUČÍ LVICE GINA A BUZETA
Vloženo: 20. 1. 2014

Populace berberských lvů se v roce 2013 rozrostla o 2 mláďata. Terry a Basty z olomoucké zoo to vyhráli na celé čáře. Za celý rok se totiž žádné jiné zoo na světě
tyto lvy rozmnožit nepodařilo. I proto je nutné některé již dospělé lvy poslat do světa. Tento týden bude posledním, který na pavilonu šelem stráví lví samice Gina s
Buzetou. Zde se i v roce 2005 coby sestry chovného samce Šimona narodily. V Zoo Bojnice, kam se vypraví, na ně čeká lev přímo z německého Neuwiedu. „Aby se
jim odjíždělo lépe, bude jim předvoj dělat lyžař se symboly zoo, v níž se narodily, žily a odkud odjedou. Asi ale ne dlouho, protože má plné břicho masa,“ popisuje
dárek ošetřovatelka Dana Reisigová. Nutno dodat, že lyžař není ani živý, ani mrtvý, ale papírový.
Celkový počet lvů berberských v olomoucké zoo po odjezdu 2 samic bude čítat 6 jedinců. Zůstane zde chovný pár Šimon (*2005 Olomouc) a Lilly (*2007 Belfast) a
jejich 4 potomci. 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 narodilo celkem 19 mláďat. Historicky první lvi berberští přijeli do Olomouce v roce 1979. Základ chovného páru přinesl až rok
1993, v němž ze Zoo Dvůr Králové přišla lvice Zana a o necelé dva roky později z brněnské zoo samec Vilém.

ZIMNÍ AKCE V ZOO
Vloženo: 15. 1. 2014

Zooinventura  soutěž
18. 1. – 9. 2.
Počátek roku v zoo začíná pravidelnou inventurou zvířat. Přijďte se zapojit do chodu zoo a s touto evidencí pomoci. Ale pozor – zvířata neposedí, neodpoví!
Na pokladně si vyzvednete hlasovací lístek k soutěži Zooinventura, vyplníte jej a odevzdáte jej opět na pokladně zoo nebo vhodíte do připraveného boxu. Veškeré
potřebné údaje a soutěžní otázky naleznete na hlasovacím lístku. Pro nejlepší z vás jsou připraveny hodnotné ceny.

Za samé jedničky zdarma do zoo
30. 1. – 2. 2.
Pro všechny školáky, kteří se v těchto dnech na pokladně zoo pochlubí samými jedničkami, je připraven dárek v podobě vstupného do zoo zdarma.

TAKOVÝ BYL ROK 2013 V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 15. 1. 2014

Do světa zvířat v roce 2013 zavítalo celkem 321 162 návštěvníků. Ode dne, kdy se zahrada otevřela veřejnosti poprvé, jí prošlo 13 815 914 osob.
Nejnavštěvovanějšími akcemi pro veřejnost se v uplynulém roce stal Večer duchů a Večerní Vánoční prohlídky, a oproti roku 2012 si, co se týká zájmu, ještě
polepšily. Ze staveb, které zvířatům umožňují žít kvalitnější život blíže k přírodě, lze zmínit vybudování pavilonu pro levharty mandžuské a první etapu safari,
konkrétně její euroasijskou část.
Celkový počet narozených mláďat v roce 2013 dosáhl počtu 280 jedinců. Nejvzácnějšími mláďaty dle výskytu ve volné přírodě se stala mláďata levharta
mandžuského (0,1), lva berberského (2,0), gibona zlatolícího (0,0,1), svou populaci rozšířil i hroznýš Dumerilův (0,0,5), lemur černý (1,0), lemur kata (1,2) nebo
kozorožec kavkazský (2,3). Nejvzácnějším odchovaným mládětem dle náročnosti na odchov v zajetí byli mravenečník velký (0,1), pásovec štětinatý (1,0), urson
kanadský (0,1), binturong (0,1), čája obojková (1,0), zoborožec šedolící (1,1), sovice sněžní (1,2), plameňák růžový (0,0,6) a velká spousta tvrdých mořských korálů.
Nejvyšší počet narozených mláďat daného druhu u obratlovců má na svědomí koza zakrslá – asi 41 kusů. Počet chovaných druhů dosáhl čísla 368, počet všech
zvířat 1785 jedinců.
Posledním mládětem loňského roku byl kotul veverovitý a první se na svět letos podíval taktéž kotul.

MRS. PIGGY A MABEL, HEZČÍ PRASATA SE HNED TAK NEVIDÍ…
Vloženo: 15. 1. 2014

Olomoucká zahrada přivítala své nové obyvatele – dvě samičky štětkounů afrických Potamochoerus porcus. Jejich cesta započala v zoologické zahradě v
Mnichově, kde se 6. května 2012 narodily. Koncem loňského roku ale nastal nejvyšší čas stěhování z jejich rodiště, kde obě slečny mají svého otce. Ten se
obával, že se na cestu bude muset vydat taktéž, a při nakládání svých dcer chtěl místním ošetřovatelům uplavat. Příjezd slečen do olomoucké zoo ale žádné
komplikace neprovázely. Dnes se zde obě slečny už zabydlely. Její bránu překročily 12. prosince 2013 a jsou při stálé chuti. Prozatím gastronomické.
Nežerou ovšem zbytky potravy, jak se mnoho lidí domnívá. Do jejich jídelníčku patří ovoce, zelenina, speciální granule, oříšky. „Mrs. Piggy a Mabel jistě
naši kolekci zvířat oživí, protože se jedná o návštěvnicky atraktivní zvířata, která u nás vždy scházela. V současnosti tedy chováme poddruh, který se nazývá
štětkoun kamerunský Potamochoerus porcus pictus, vyskytující se na západ od řeky Ubangi až k řece Niger. Holky jsou skutečně temperamentní a velmi
komunikativní,“ popisuje hlavní zoolog Libuše Veselá.

Obecné informace
Štětkouni afričtí jsou pestře zbarvená prasata rozšířená především ve střední a západní rovníkové Africe. Svůj název dostala podle štětek na špičkách ušních
boltců. Mají poměrně hustou hnědočervenou srst, bílý pruh uprostřed hřbetu a dlouhé ušní boltce zakončené štětkou chlupů. Za horkých dnů se s oblibou chladí v
řekách a tůních, za potravou se vydávají převážně v noci. Tu tvoří traviny, vodních rostliny, ovoce, ořechy, vejce, drobní živočichové i uhynulá zvířata. Žijí v
malých skupinách do patnácti jedinců vedených dospělým samcem. Většinou jde o pár a jejich mláďata. Byly zaznamenány ale i tlupy o více než sto kusech.
Výrůstky na hlavě slouží samcům v době námluv jako nárazníky při vzájemných potyčkách. Samice rodí 16 mláďat do hnízd z travin, které sama vybudovala. V
případě ohrožení se podsvinčata krčí a předstírají mrtvé. Dožívají se v průměru okolo dvaceti let.
Štětkouni mají výborný čich a sluch, ale slabý zrak. Patří mezi rychlé běžce a také dobré plavce. Často následují šimpanze a pojídají zbytky, které jim spadnou
na zem. Velmi oblíbenou pochoutkou jsou pro ně semena stromu Balanites aegyptiaca, která nachází v nestrávených sloních exkrementech a oříšky stromu
Irvingia gabonensis označované někdy jako „divoké“ mango. Některé etnické skupiny v jižní Nigérii označují štětkouna jako krále lesa. Pokud je jeho lov
úspěšný, bývá přinesen do vesnice náčelníkovi, který kořist rozdělí mezi zástupce kmene a lovce.

ŠANGRILA míří do Olomouce
Vloženo: 15. 1. 2014

ŠANGRILA
VÝSTAVA ŠANGRILA

Do města Olomouc zavítala unikátní výstava Šangrila. Prohlídku jedinečné expozice o zemích NEPÁL – TIBET – BHÚTÁN  INDIE si mohou návštěvníci
vychutnat na ulici Sokolská, v bývalé budově BMW. OTEVŘENO OD 20.9.2013. Část výstavy můžete obdivovat i ve vstupních a výstupních prostorách ZOO
OLOMOUC.
Navštivte tropický prales s hady, chameleony, želvami…
Zažijte džungli ukrývající tygra.
Vstupte do chrámu buddhismu, obrovské stúpy, kláštera, svatyně...
Polijte pro štěstí sloního boha Ganešu. Splní kouzelná rybka přání i vám?
Vystupte do lezeckého BC s horolezci na mačkách a cepínech!
Nasajte odér nomádského stanu z jačích chlupů!
Svezte se rikšou v indické tržnici!
Prožijte filmové projekce a zvukové kulisy!
Překvapí legendární yeti…?
Těšíme se na Vás!

