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SOUTĚŽ

ZA MLÁĎATY DO ZOO
FOTOSOUTĚŽ 
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   zajímavé ceny. Deset nejhezčích 
fotografií bude oceněno a   umístěno 
na webových stránkách Zoo Olomouc. 
Fotografii s   názvem, svým jménem, 
fotokopií vstupenky a   kontaktními 
údaji zašlete e-mailem na adresu: 
marketing@zoo-olomouc.cz. Podrobná 
pravidla soutěže si můžete stáhnout 
na našich webových stránkách: http://
www.zoo-olomouc.cz/app/novinka/648

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

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
A   PAK, ŽE TO NEJDE, PÁŤO…
Po příjezdu samce kočkodana husarského 
v   roce 2012 se do něj vkládaly velké 
naděje. Je geneticky vzácný, protože 
pochází přímo z   Afriky, a   ke své evropské 
populaci je tudíž nepříbuzný. Patashon 
si ale své ceny patrně nebyl vědom, 
a   tak namísto páření došlo ve skupině 
opic akorát na 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. Kočkodan 
je nejrychleji běhajícím primátem. Matka mívá jen 1 mládě, které nosí cca 1/2 roku 
na sobě. Skladba krmné dávky je podobná v   mnohém té lidské. Živí se zeleninou, 
ovocem, oříšky, pije čaj. Samozřejmě také neschází např. červíci. Původ českého 
jména této starosvětské opice pochází z   překladu německého pojmenování 
„Meerkatze“ (mořská kočka). Německý název se vysvětloval jako kočka, kterou 
námořníci převezli přes moře. Když se ocitnou v   nebezpečí, vydávají samci velmi 
hlasité zvuky. Bojovat však 
už nechávají samice.
 



BETTY A   AMUR MAJÍ OSUD CHOVU VE SVÝCH TLAPKÁCH
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, olomoucká zahrada by se mohla 
dočkat mláďat po třicetileté pauze. Amur 
pochází z   maďarské zoo ve městě Nyíregy-
háza (*27. 4. 2012) a   v   olomoucké zahradě 
pobývá od prosince roku 2013. Tygřice 
Betty přijela z   Novosibirska (*9. 5. 2011) 

dříve, a   to 14. 9. 2012. Pochází z   trojčat 
a   její matka se narodila ve volné   přírodě. 
Brzy oslaví své třetí narozeniny.
Tygry ussurijské chová Zoo Olomouc od 
roku 1976. Od r. 1993 jsme členy EEP 
(Evropského záchovného programu). 
V   rámci něj si zahrady mohou zvíře buď 
darovat, dlouhodobě zapůjčit, nebo vy-
měnit.    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. Před třeskutou zimou ho jako jedi-
ného tygra chrání 5 cm tukový polštář v   ob-
lasti břicha, místo sněžnic využívá mohutné 
tlapy. Na lovu tráví mnohdy dlouhé hodiny, 
ale jen každý desátý útok bývá korunován 
ulovením kořisti.    V   roce 2005 žilo ve volné 
přírodě 360 jedinců. 

ZA PŘÍRODOU 
DO ZOO
KRÁLÍČEK OHNIVÝ 
Patří mezi méně známé, ale poměrně 
běžně rozšířené druhy našich pěvců. 
Podobá se králíčkovi obecnému, ale je 
o   něco pestřeji zbarvený. Hnízdí dvakrát 
ročně ve smrkových lesích, hnízdo bývá 
zavěšeno na spodní straně větviček. Živí 
se především hmyzem a   pavouky. U   nás 
žije v   nížinách i  na   horách. Populace jsou 
z   větší části tažné a   zimují v   jihozápadní 
Evropě. Pokud budete mít trochu štěstí, 
můžete tyto krásné pěvce pozorovat 
i   v   areálu naší zoo. 

ZOO OČIMA 
FOTOGRAFA 
Tato rubrika uvítá všechny nadšené fo-
tografy z   řad návštěvníků i   zaměstnan-
ců. V   dalším čísle může být uveřejněna 
právě Vaše fotografie. Postačí ji zaslat 
nejpozději do 25. dne v   měsíci na adre-
su: oryx@zoo-olomouc.cz. K   fotografii 
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. 
Tentokrát nám fotografii tygra s   ná-
zvem „Domluva“ zaslal Michal Jakuba. 

VÝPRAVY DO 
HISTORIE ZOO
(Mladá fronta, 4. března 1958) 
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA V   SADECH
Krajská zoologická zahrada Olomoucka, 
která je umístěná v   lesích na Sv. kopečku, 
má být přemístěna do Bezručových sadů 
v   Olomouci. Na Sv. kopečku zvířeně 
nesvědčí a   kromě toho je zahrada příliš 
vzdálena.



CO SE STALO V   ZOO
SOUTĚŽNÍ STEZKA ZA ZVÍŘÁTKY
Prvních jarních dnů a   příjemné procházky 
po zoo spojené soutěžením na stezce se 
zvířátky využilo několik set návštěvníků. 
Deset stanovišť, která připravil DDM 
Olomouc, seznámilo děti i   dospělé se 
zvířaty chovanými v   olomoucké zoo.

PRVOVÝSTUP NA ROZHLEDNU
Na vyhlídkovou věž v   tento krásný, 
slunečný den vystoupalo velké množství 
návštěvníků. Někteří z   nich využili služeb 
průvodce a   dozvěděli se zajímavosti 
z   historie rozhledny.
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VÍTE, ŽE...
… tygr ussurijský je nejmohutnějším 
zástupcem kočkovitých šelem vůbec, nej-
větší samci mohou dosahovat hmotnosti 
250 - 300 kilogramů.

… kočkodan husarský má štíhlé tělo 
a   dlouhé končetiny přizpůsobené k   rych-
lému běhu a   při útěku dokáže vyvinout 
rychlost přes 50 km/hod.

… králíček ohnivý společně s   králíčkem 
obecným patří mezi nejmenší druhy na-
šich, ale i   evropských ptáků. 

POZVÁNKA DO ZOO
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.

26. 4. 10:00 – 15:00 

DEN ZEMĚ V   ZOO 
Jak se chovat k   přírodě kolem nás se dozví-
te 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   olo-
moucké zoo se nudit nebudete… Těšit 
se na Vás budou nejen kočky, netopýři, 
pavouci, ale i   jiná roztomilá havěť.


