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ŠTĚTKOUN AFRICKÝ 
Obývá v menších tlupách téměř celou 
rovníkovou Afriku. Je menší než prase 
divoké, dosahuje hmotnosti okolo 100 
kg a má krásné rezavohnědé zbarvení. 
Nejvíce bývá aktivní nad ránem 
a   v   podvečer. Samice je březí 4 měsíce 
a rodí 3-6 mláďat. Dvě samičky tohoto 
druhu jsme dovezli ze zoologické 
zahrady v Mnichově a jmenují se Mrs. 
Piggy a Mabel. Tento druh se nikdy 
dříve v olomoucké zoologické zahradě 
nechoval.

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

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
ŽIRAFÍ HOLČIČKA ZWENA 
VĚDĚLA, KDY SE NARODIT…
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).
Zoologická zahrada Olomouc se zapsala do historie chovu žiraf jedinečnou událostí. 
V roce 1999 Veronika porodila dvojčata, která přežila, což se podařilo pouze 4 krát na 
světě. Veronika byla příkladnou maminkou, na svět přivedla celkem 10 mláďat a svým 
věkem 24 let patřila k nejstarším žirafám v České republice. 
Není tomu tak dávno, co se ale s Veronikou olomoucká zahrada musela rozloučit. 
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). Samička narozená tohoto pěkného 
nedělního rána se dočkala jména Zwena, což v překladu znamená Dobrá. Zwena se 
těší z každého dne, roste do krásy a síly a dává o sobě stále vědět. Při standardním 
ošetřování už dokonce nakopala svého ošetřovatele. „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. 
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 TYGŘICE BETTY
SE DOČKALA NÁPADNÍKA
V neděli 1. 12. večer přijel za svou milou 
samec tygra ussurijského Amur. Cesto-
val ze Sóstó ZOO v maďarském městě 
Nyíregyháza, 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 vytvoří chovný pár, který se bude 

zdařile rozmnožovat. Mláďata by se tak 
mohla narodit po třicetileté pauze.
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   troj-
čat a   její matka se narodila ve volné 
přírodě. Brzy oslaví své třetí narozeniny. 
Seznamování s Amurem bude postupné, 
nejprve Amura čeká seznámení se s pro-
středím a s ošetřovateli, následně pak 

s Betty. Amur je sice mladší, ale to jistě 
nebude překážkou.
Tygry ussurijské chová Zoo Olomouc od 
roku 1976. Tehdy ze Dvora Králové při-
cestovala samice Sumba a krátce po ní ze 
Státních cirkusů Praha samec Aldan. Spolu 
v letech 1980-1983 přivedli na svět ve 
3   vrzích 5 mláďat. S menšími přestávkami 
olomoucká zoo tygry chovala stále, ale 
další chovný pár, který by po sobě zane-
chal potomky, se sestavit už nepodařilo. 

ZA PŘÍRODOU 
DO ZOO
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) je 
nepříliš známým druhem kachen, který 
občas hnízdí a protahuje naší republikou. 
K hnízdění vyhledává větší rybníky a 
jezera především na jižní Moravě a v 
jižních Čechách. Od dubna do června 
snáší 4-12 vajec, na vejcích sedí jen 
samice asi 4 týdny. Mláďata umí létat 
ve věku okolo 8 týdnů, ale i pak se ještě 

dlouho zdržují 
se samicí. Dožívá 
se až 15 let.  Na 
počátku zimy 
v   roce 2011 jsme 
tuto zajímavou 
kachnu mohli 
několik dnů 
pozorovat i na 
rybníčku v naší 
zoo. 

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: 
oryx@zoo-olomouc.cz. K fotografii při-
pojte její název a své celé jméno. Držíme 
Vám palce nejen při zmáčknutí spouště, 
ale i ve chvíli, kdy budeme z těch nejhez-
čích vybírat ty nejlepší. 

VÝPRAVY DO 
HISTORIE ZOO
(Stráž lidu Olomouc, 21. srpna 1956) 

JELÍNEK HONZA
Před rokem dostali Luskovi z Andělské 
Hory jelení mládě, které pojmenovali 
Honzík. Z počátku ho živili z dudlíku 
a   Honzík rostl, sílil, až vyrostl ve 
statnějšího Honzu. Dnes už je v zoologické 
zahradě na Svatém Kopečku, kam se na 
něho můžete přijet podívat.
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CO SE STALO V ZOO
VEČERNÍ REJ ČERTŮ
7. 12. 2013, 16:00
Historicky první rej čertů přivítal všechny 
malé pekelníky. V doprovodu čertů a   zvířat- 
lamy Olinky a oslice Blue se pekelný 
průvod vydal napříč areálem zoo. Vzduch 
voněl sírou, strašidelné ohně plápolaly 
a   společných chvil si někdy užívaly i celé 
čertí rodinky. Do domovů večer pak už 
dorazili jen spinkající andílci...

SLYŠÍM ZVONIT VÁNOCE 
14. 12. 2013,  11:00 - 15:00 
Kdo zavítal v tomto předvánočním čase do 
zoo, mohl se zastavit a odpočinout si na 
vánočních dílnách, které byly připraveny na 
dvou místech v areálu. Děti vyzkoušely svou 
zručnost výrobou dárků a přáníček pro své 
nejbližší.

STROM PRO ZVÍŘATA  
21. 12. 2013, 11:00 -15:00
Vyrobit dobroty na vánoční strom pro 
lesní zvěř pomohla nejen široká veřejnost, 
zookroužek, ale i malí žáčci ze Základní 
školy Svatý Kopeček pod vedením p. uč. 
Andrýskové. Všem Vám patří velký dík!

DĚKUJEME VÁM ZA DÁRKY PRO 
ZVÍŘATA   
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.

ŠTĚDRÝ DEN V ZOO  
24. 12. 2013  
I zoo si pro Vás na Štědrý den připravila 
dárek v podobě dětského vstupného pro 
každého.

JEŽÍŠEK PŘIŠEL I MEZI ZVÍŘATA 
V OLOMOUCKÉ ZOO  
26. 12. 2013
Dobrovolníci připravili vánoční nadílku i pro 
obyvatele zoo, nadělovaly se nejen vhodné 
ručně vyrobené hračky, ale i krmivo. 

VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY  
14. 12. 2013 - 1. 1. 2014
Projít večerní, svátečně nazdobenou zoo 
jste si mohli sami, nikým nerušeni, ale i v 
doprovodu průvodce (od 21. 12. 2013 - 1. 1. 
2014 v 16:00, 17:00 a v 18.00, mimo Štedrý 
den a Silvestr).

VÍTE, ŽE...
…štětkouni afričtí žijí v tlupách okolo 
deseti členů se samicí, samcem a jejich 
mláďaty, ale v přírodě byly pozorovány 
skupiny, ve kterých bylo více než 
100   jedinců.

…samice zrzohlávek mohou snášet vejce 
do hnízd jiných druhů kachen a tak ně-
kdy bývají v kachních rodinkách mláďata 
rozdílných druhů.

…z původních osmi poddruhů tygra 
jsou tři již zcela vyhubené (tygr balijský, 
jávský a turanský) a některé další jsou na 
pokraji vyhubení. 

POZVÁNKA DO   ZOO
18. 1. - 9. 2.

ZOOINVENTURA 
Začátek roku v zoo začíná pravidelnou 
inventurou zvířat. Přijďte se zapojit do 
chodu zoo a s touto evidencí pomoci. Ale 
pozor zvířata neposedí, neodpoví! Pro nej-
lepší z Vás jsou připraveny hodnotné ceny. 

30. 1 - 2. 2. 

ZA SAMÉ JEDNIČKY ZDARMA 
DO ZOO 
Pro všechny školáky, kteří se v těch-
to dnech na pokladně zoo pochlubí 
samými jedničkami, je připraven dárek 
v   podobě vstupného do zoo zdarma.
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