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

Časopis Oryx si můžete stáhnout i      na našich webových stránkách  
(www.zoo-olomouc.cz/app/ke-stazeni). 

DENÍK MLÁDĚTE
MRAVENEČNÍK VELKÝ
Prý pátek třináctého… A   co má být, chápete to? Máma Pia pokaždé rodí v   září a   pokaždé 
holky. No jo, máma. Já jsem Kara, mravenečník velký. V   České republice se rozmnožujeme 
jenom tady, v   olomoucké zoo. Máma je zkušená až moc. Jsem její třetí holka a   má pocit, že 
snad odkládacího typu. Místo, aby mě vozila na ocase, zkouší, co vydržím a   zvládnu sama. 
Naštěstí mám tady člověčí tetu Hanku. Náš druh se v   zoo chová od roku 2004. Strejda Mirek 
a   taťka Sylvin byli úplně první a   navíc přímo z   Guyany. Strejda si to ale po 4 letech namířil 
do Dortmundu a   ze Stuttgartu  přišla máma Pia. Ale než si padli s   tátou do náruče, trvalo jim 
to 3 léta. 11. září 2011 se narodila sestřička Safira a   strhla na sebe všechnu pozornost. Byla 
totiž první odchované mládě v   České republice. 9. září 2012 na svět přišla další 
sestřička Roxy. Říkali, že patřím do skupiny 
chudozubých, žijeme v   oblastech savan Jižní 
Ameriky. Ve volné přírodě se prý vyskytujeme 
poměrně běžně, ale chov v   zajetí nic moc jed-
noduchého. Najít dva, kteří se budou mít rádi, 
není žádná legrace a   navíc…kdo by nám taky 
sháněl denně až 30 tisíc mravenců a   termitů. 
Ale i   tak tady jíme samé dobroty.  Maso namí-
chané se syrovými vejci, hmyz, ovoce, ovesné 
vločky, jogurty, granule pro hmyzožravce, suše-
né mléko a   nějaká dvě divná slova -  minerály 
a   vitaminy. Když jíme mravence, spolykáme 
s   nimi i   kamínky a   písek, kterými v   žaludku 
s   pomocí žaludečních šťáv mravence rozměl-
níme, a   tím se nám lépe tráví. Víte? Teta Hanka 
nám ale dává rašelinu. Asi jsem z   toho povídání 
dostala hlad. Jdu si dát kaši. Mooooc dobrou, ať 
se z   malého mravenečníka velkého brzo stanu 
velkým mravenečníkem velkým.

NOVINKY



 Z   MEDVĚDÍ HOLČIČKY 
TRACY SE STALA BRUMILKA
První pár baribalů získala zoo na po-
čátku 90. let přímo z   Kanady. Od 24.7. 
2013 se to tady medvědy baribaly ale 
jen hemží. A   možná poprvé v   její historii 
se zde budou i   rozmnožovat. Novou po-
silou k   baribalí 27 leté babiččce Marry 
a   tříletému samci Minovi se stala holčič-
ka Tracy (*duben 2012), která pochází 
přímo z   Texasu a   při křtinách získala 

jméno Brumilka. Při těch si pochutnala 
i   na svém oblíbeném mangu. Živí se pře-
vážně rostlinnou stravou. Do korun stro-
mů se vydává pro ptačí vajíčka, či pro 
oblíbenou pochoutku - med divokých 
včel. Dokáže i   skvěle plavat. V   řekách 
loví ryby. Také loví kamzíky běláky, a   to 
tak, že je nažene na okraj skály, odkud je 
shodí. Medvěd dokáže v   zimním spánku 

snížit spotřebu energie až o   75 %, aniž 
ztratí kostní či svalovou hmotu. Probou-
zí se začátkem května, někdy až po 6 
měsících. Mládě baribala, které si ocho-
čil americký prezident Theodor Roose-
velt, se stalo předlohou pro plyšového 
medvídka zvaného Teddy Bear. Samička 
Winnie z   londýnské zoo se stala předlo-
hou pro autora Medvídka Pú. 

ZA PŘÍRODOU 
DO ZOO
Ježek východní (Erinaceus roumanicus) 
je rozšířený ve východní a   jihovýchodní 
Evropě a   v   západní Asii. Ježci jsou všežravci, 
ale přednost dávají masité potravě. Loví 
slimáky, žížaly, nejrůznější hmyz, ale i   myši, 
malé ptáky, žáby a   požírají i   ptačí vejce. 
Mláďata mívají dvakrát ročně, první vrh 
bývá koncem dubna, druhý v   pozdním létě. 

Březost trvá 
okolo 35 dnů 
a   samice rodí 
4-5 mláďat. Zimu 
ježci přespávají 
a   nabírají 
tukové zásoby. 
K   přečkání zimy 
by před jejím 
počátkem měli 
mít hmotnost 
okolo půl 
kilogramu. 

ZOO OČIMA 
FOTOGRAFA 
Tato rubrika uvítá všechny nadšené 
fotografy z   řad návštěvníků i   zaměstnan-
ců. V   příštím čísle může být uveřejněna 
právě Vaše fotografie. Postačí ji zaslat 
nejpozději do 25. dne v   měsíci na adresu: 
marketing@zoo-olomouc.cz. K   fotogra-
fii připojte její název a   své celé jméno. 
Držíme Vám palce nejen při zmáčknutí 
spouště, ale i   ve chvíli, kdy budeme z   těch 
nejhezčích vybírat ty nejlepší.

VÝPRAVY DO 
HISTORIE ZOO
(Rudé právo, 24. května 1956) 

OLOMOUCKÉ ZOO
Nedaleko Olomouce na Svatém Kopečku 
bude počátkem června otevřena velká 
zoologická zahrada v   rozloze čtyřiceti 
dvou hektarů. Do zoologické zahrady se 
již dováží 
různá zvěř. 
Olomoučané 
tu 
zanedlouho 
uvidí laně, 
srnce, 
dikobraza, 
mývaly, lišky, 
vlky a   četné 
druhy 
pernaté 
zvěře.

NOVINKY



CO SE STALO V ZOO
28. 10. 2013 PŘÍPRAVA 
VEČERU DUCHŮ
Dříve než se zoologická zahrada promění 
v   tajuplné prostředí plné nadpřirozených 
bytostí, bylo potřeba postarat se o   její 
výzdobu. Večer duchů by se bez dýní 
neobešel. A   dýně by se neobešly bez 
pořádných umělců. Těmi se letos stali 
dobrovolníci zoo, a   že se jim vskutku 
dařilo nebývale, a   fantazií ani dobrou 

náladou se nešetřilo, o   tom se můžete 
přesvědčit už 2. listopadu večer.

5. 10. 2013 SVĚTOVÝ DEN 
ZVÍŘAT V   ZOO, 10.00 - 14.00
„To je zmatek, když zvířata mají svátek….“ 
Tak se to možná zpívá, ale u   nás žádný 
zmatek nenastal. Naopak. Tradiční stezka ve 
spolupráci s   DDM Olomouc Vás po stopách 
medvěda přivedla až k   vytoužené odměně. 

POZVÁNKA DO ZOO
PŘEHLED VÁNOČNÍCH AKCÍ:
30. 11. 2013, 11:00 - 15:00 

MIKULÁŠ ZTRATIL PLÁŠŤ… 
Naučná stezka a   tvořivé dílny s   Miku-
lášem a   zvířátky…

7. 12. 2013, 16:00

VEČERNÍ REJ ČERTŮ 
Večerní prohlídka zoo v   maskách 
s   průvodcem…

14. 12. 2013,  11:00 - 15:00 

SLYŠÍM ZVONIT VÁNOCE - 
VÁNOČNÍ DÍLNY 
Vánoční dílny, výroba dárků a   ko-
mentované krmení vlků…

21. 12. 2013, 11:00 -15:00

STROM PRO ZVÍŘATA 
Výroba dobrot pro ptáky a   zdobení 
vánočního stromu…

24. 12. 2013 

ŠTĚDRÝ DEN V   ZOO 
Dětské vstupné pro všechny ná-
vštěvníky.

14. 12. 2013 - 1. 1. 2014 (kromě 24. 
a   31. 12.)

VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY 
Prohlídky s   průvodcem 21. 12. 
2013 - 1. 1. 2014, průvodce vychází 
v   16:00, 17:00 a   v   18.00

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 
1. – 13. 12 / 24. a   31. 12.  
9:00 - 16:00
14. 12. - 1. 1.  9:00 - 18:00

VÍTE, ŽE...
... baribal je v   Severní Americe nejrozšířeněj-
ším druhem medvědů. Samice rodí obvykle 
2 – 3 mláďata, někdy jich může mít až 5. Mlá-
ďata jsou slepá a   po porodu váží 200 - 400 g. 
Osamostatňují se až v   jednom a   půl roce věku.

...u   nás se vyskytují dva druhy ježků – ježek 
východní a   ježek západní. Na Moravě a   ve 
velké části Čech žije ježek východní. Od ježka 
západního se liší neuspořádanými bodlinami 
a   také mu chybí kresba ve tvaru brýlí.

… mravenečník velký denně spotřebuje až 
dva kilogramy potravy, kterou tvoří převážně 
různé druhy mravenců a   všekazů, což před-
stavuje asi 30 000 larev, kukel a   dospělých 
jedinců tohoto hmyzu.
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