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     FOTOSOUTĚŽ O NEJHEZČÍ MLÁDĚ
1. 4. – 30. 5. 2015

Jarní příroda vybízí k fotografování! 
Všude se to již hemží mláďaty, proto 
neváhejte a počkejte si na dobré světlo 
právě v areálu olomoucké zoo.
Deset nejlepších fotografií bude uveřej-
něno na našem facebooku, kde budete 
moci od 8. do 21. června hlasovat o nej-
hezčí z nich. Výsledky budou vyhlášeny 
po hlasování.
Fotografii pořízenou od 1. 4. do 30. 5. 
s názvem, svým jménem, fotokopií vstu-
penky a kontaktními údaji zašlete 
e-mailem na adresu: 
marketing@zoo-olomouc.cz
Podrobná pravidla soutěže si můžete 
stáhnout na našich webových stránkách.
Vyhrát můžete tablet, předplatné 
MF DNES, knihy „ZOO OLOMOUC 
V OBRAZECH“ a další hodnotné dárky.

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

LEMUŘÍ RÁJ 
V ZOO OLOMOUC   
Centrum pro chov lemurů kata funguje podle 
našich představ. Zdejší obyvatelé vrací ošetřo-
vatelům jejich péči vítanou reprodukční akti-
vitou. V roce 2013 odchovala každá ze tří 
zdejších samic po jednom mláděti a v loňském 
roce měly dokonce dvě samice dvojčata, třetí 
přispěla jedináčkem. Letos nás nejprve potěši-
ly mláďaty dvě mladé samičky odchované ve 
zdejším prvním reprodukčním roce 2013 
a  na Velikonoce se narodila dvojčata jedné 
z matek, které k nám jako zakladatelky chovné 
skupiny přicestovaly ze Zoo Ostrava. Lemuří 
výběh jsme proto s radostí zařadili mezi pro-
minenty pro letošní komentovaná krmení -
první proběhla o velikonočním víkendu 
a pokračovat budou o květnových víkendech 
a svátcích.
Historie chovu lemurů kata je v olomoucké 
zoo poměrně krátká. Po několikaletém chovu 
(1990-1993) nerozmnožujícího se páru 
a dočasném azylu pro 7 samců ze Zoo Praha 
v povodňovém roce 2002 jsme v květnu 

 

2012 otevřeli společně s novým vstupem do 
zahrady chovné centrum tohoto druhu. V dubnu 
2012 přicestovaly ze Zoo Ostrava 3 samice 
Menatra, Tonga a Ambia. Do června čekaly na 
samce Samba ze Zoo Opole. 
Hned následující rok jsme začali odchovávat 
mláďata. V roce 2014 vznikly ve skupině spory 
a rvačky po té, co Tonga a Menatra porodily 
dvojčata. Menatra s mláďaty byla ze skupiny 
oddělena a později společně odešly do Zoo 
Spišská Nová Ves. Následně došlo k výměně 
samce za nepříbuzného Taťku, otce letošních 
mláďat. 
Většině poloopic na Madagaskaru kvůli kácení 
deštných pralesů doslova mizí domov před 
očima a stávají se tak nejohroženější skupinou 
primátů na světě, jsou na prahu vyhynutí.
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JARO V ZOO - KŘTINY A MLÁĎATA

KŘTINY GEPARDÍCH KOŤAT
Naše vánoční přírůstky se mají čile 
k světu. Jsou to skutečné šelmy. Sa-
mička, i když je stále kotě, umí za-
hrozit tak, že vypadá děsivě a její 
brácha nezůstává pozadu. První
1,5 měsíce strávili mrňousi s matkou 
Binty odděleně v klidném kotci 
v zadní části zahrady. V polovině 
února po jejich prvním představení 
veřejnosti prostřednictvím médií, 
se rodinka přesunula do gepardince 
u pavilonu šelem, kde budou mít 
celou letošní sezónu plnou pozornost 
návštěvníků. 11. 3. je jmény Dayo 
a Dinari oficiálně pokřtil primátor 
statutárního města Olomouce 
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

ZA PŘÍRODOU 
DO ZOO
VILÍN
Vilíny patří mezi okrasné dřeviny, které
se u nás pěstují pro svou schopnost 
kvést v zimním období.  Vilín virginský 
kvete na podzim, ostatní druhy od ledna 
do března.  V přírodě jsou rozšířené ve 
východní části Severní Ameriky, ve vý-
chodní Asii a  v Japonsku.  V našich pod-
mínkách se nejčastěji pěstuje vilín
prostřední. Severoamerickými indiány 
byl pro své léčivé účinky ceněný vilín
virginský. Ve farmacii se využívá do-
dnes jeho kůra a listy. V zoo můžete 
obdivovat  kvetoucí vilín naproti výbě-
hu nosálů nejčastěji v únoru a březnu.

 
 

 

ZAHÁJENÍ STAVBY 
    SAFARI AFRIKA

Zahájením prací jsme se v posledním březno-
vém týdnu mílovými kroky přiblížili k otevření 
netrpělivě očekávané africké části safari. Vlá-
ček s návštěvníky vjede u nosálů přímo mezi 
oryxy jihoafrické, jejich výběh obkrouží po vně-
jším obvodu kolem rozšířeného prostoru velmi 
oblíbených žiraf Rothschildových. Výhled pro 
pěší návštěvníky bude otevřen z nově zbudo-
vané vyhlídky naproti kozímu výběhu.  Spuště-
ním provozu plánujeme oficiálně odstartovat 
letošní hlavní návštěvnickou sezónu.

. 

 

 

VÝPRAVY DO 
HISTORIE ZOO
(Stráž lidu, 8. prosince 1961)
NOVINKY V ZOO NA KOPEČKU
V těchto dnech obdržela Zoologická zahra-
da  na Kopečku již dvacátou opičku - 
kočkodana Lalandova ze ZOO Brno, který 
patří mezi nejkrásnější druhy kočkodanů. 
Řady zvířátek rozšířil také malý medvídek 
a z Liberecké ZOO velký papoušek Ara 
macao. Z pražské ZOO přibude ještě 
mangabej rudohlavý, který se návštěvníkům 
představí v nové části pavilónu.

 

LEVHARTÍ HOLČIČKA MÁ JMÉNO 
DOUBRAVKA
Malá tajnůstkářka z rodiny levhartů 
mandžuských se narodila 26. 1., a přesto 
jsme se teprve před měsícem dozvěděli 
jakého je pohlaví. Napřed si dávala načas 
s příchodem na svět, a pak se další měsíc 
a půl pečlivě schovávala u mamky Izabely, 
která k ní nepouštěla ani ošetřovatelku. 
Jménem Doubravka ji 1. 4. pokřtil ná-
městek primátora statutárního města 
Olomouce RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. 
Následující dva měsíce si bude pomalu
zvykat na venkovní výběh, návštěvníci 
ji tedy začnou pravidelně vídat někdy 
v průběhu června.

  

 
PICHLAVÁ DVOJČATA A KŮZLAT 
PLNÝ DVŮR
V noci na 30. 3. se našim dikobrazům 
srstnatonosým narodila dvojčata. Kluci 
jsou malými kopiemi svých rodičů a svět 
kolem sebe zkoumavě okukují velkýma 
očima. Rozježené ostníky po narození ne-
píchali, ale za chvíli budou jak jehelníčci.
V těsném sousedství najdete kozí výběh, 
kde je z několika desítek koz téměř každá 
jiná. Spokojenost hlavně našich nejmlad-
ších návštěvníků v tomto případě upřed-
nostňujeme nad odborným chovatelským
pohledem. Každý si tu může najít, nakrmit 
a klidně i obejmout svoji favoritku. Kůzlata 
v tomto období přibývají téměř denně 
a své dvounohé obdivovatele vítají 
s nadšením.



      

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI – VÍTÁNÍ JARA V ZOO

 

VÍTE, ŽE...
… staří Římané nazývali duchy zemřelých 

"lemuros“. První Francouzi, kteří na  Ma-
dagaskaru přistáli a slyšeli naříkavé hlasy, 
připomínající lidský pláč, dali jejím 
původcům jméno lemur.

… 

 .   . 

 koza kamerunská je malé a nenáročné 
plemeno domácích koz, které se pro 
užitek chová především v západní Africe. 

  

… dikobraz ostny na větší vzdálenost nevy-
střeluje. Při obraně se otáčí k útočníkovi 
zády, pak prudce couvne a při zapích-
nutí ostny pouze z kůže uvolní.

            

 

25. 4. 2015 
10:00 – 16:00 
DEN ZEMĚ V ZOO
aneb „Velká cesta psouních brášků“

Seznamte se blíže s psouními sou-
rozenci Tadeášem a Kryštofem 
a vydejte se s nimi na jednotlivá 
stanoviště, která budou představo-
vat výběhy některých zvířat. Čekají 
Vás hravé úkoly plné zábavy pro 
malé i velké, které pro Vás připra-
vil DDM Olomouc.
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polárním kruhem“, kterou připravil 
DDM Olomouc, prošlo více než 150 
rodin s dětmi. Účastníci této stezky 
se dozvěděli, jak probíhá jaro v chlad-
ných, severních oblastech a jak se 
daří mláďatům, která přijdou na 
svět v těchto nehostinných podmín-
kách. Na devíti stanovištích jsme se 
rozloučili se zimou. Soutěžící si 
odnášeli domů nejen nové poznatky 
ze života zvířat, ale i sladkou odměnu 
a malou vzpomínku na zoo.

25. 4. 2015 
9:00 – 18:00 
S VYSLOUŽILCI ZDARMA 
DO ZOO
S jarním úklidem přichází často čas i na 
výměnu a odvoz starých elektrospotřebičů… 
Ušetřete nejen svou kapsu, ale i přírodu! 
Za každý přinesený elektrospotřebič bude 
ELEKTROWIN dětem poskytovat volnou 
vstupenku v ceně 70,- Kč  zdarma a dos-
pělým návštěvníkům slevu v hodnotě 
dětské vstupenky (tzn. vstupné za 40,-Kč).

POZVÁNKA DO ZOO

První jarní dny nás překvapily krásným 
počasím. Oslavit svátky jara na čerstvém 
vzduchu přišla velká řada jednotlivců i ro-
din s dětmi. Stezkou s názvem „Jaro za 

 

2. 5. 2015 
17:00 a 18:00 
VEČERNÍ SLET 
ČARODĚJNIC
Koště, smeták, vysavač - je jedno jakým 
dopravním prostředkem dorazíte, ale na 
2. ročníku sletu čarodějnic se upálení roz-
hodně bát nemusíte - v lese se totiž oheň 
rozdělávat nesmí! Naopak Vás svou 
blízkostí potěší kočky, netopýři, 
pavouci i jiná roztomilá havěť. Kouzel-
ní průvodci Vás provedou zoologickou 
zahradou a ukážou Vám její taje…


