Akce v zoo
1. listopadu – Lampiónov˘ prÛvod
v zoo
20. prosince – Strojení stromeãku
v zoo
21. bﬁezna –

Jaro v zoo – zahájení
komentovaného
krmení zvíﬁat.

5. dubna –

Den ptactva –
program na ptaãí
téma, voln˘ vstup
pro lidi s ptaãím
pﬁíjmením

19. dubna –

Den Zemû –
program na
ekologické téma

1. ãervna –

Den dûtí –
pohádkov˘ les
pro dûti

Aktuální pﬁehled dal‰ích akcí najdete na www.zoo-ostrava.cz.

Jedno z nejvzácnûj‰ích mláìat roku 2008 – levhart cejlonsk˘

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,
dostává se vám do rukou tﬁetí ãíslo ãasopisu Ostravsk˘
ãolek. Toto ãíslo pﬁiná‰í struãn˘ pﬁehled dÛleÏit˘ch
událostí roku 2008. Rozsah ãasopisu nedovoluje informovat o v‰em, co se podaﬁilo zrealizovat, napﬁ. v zázemí ãi
jaké rozvody a kabely byly v prÛbûhu roku umístûny pod
zemí. Nicménû i toto je pro fungování organizace pﬁinejmen‰ím stejnû dÛleÏité jako vûci navenek viditelné.
Zamûﬁujeme se zde hlavnû na to, co se uskuteãnilo v ãásti
zoo pﬁístupné náv‰tûvníkÛm. Podrobnûj‰í informace
o dal‰ích aktivitách se doãtete na webov˘ch stránkách
www.zoo-ostrava.cz, pﬁíp. ve v˘roãní zprávû Zoo Ostrava.
Podle nedávno publikovaného v˘sledku agentury Czechtourism byla v roce 2007 Zoo Ostrava nejnav‰tûvovanûj‰ím turistick˘m cílem Moravskoslezského kraje
a zároveÀ vyhodnocena jako 19. nejnav‰tûvovanûj‰í
turistické zaﬁízení v celé âR. Mezi první desítku nejlákavûj‰ích turistick˘ch cílÛ se dostaly hned 4 ãeské
zoologické zahrady! A je zﬁejmû jen otázkou ãasu, kdy
Zoo Praha pﬁekoná v náv‰tûvnosti i dosavadní „jedniãku
na trhu“ – PraÏsk˘ hrad. Právû ãeské zoologické zahra-

dy zaznamenaly v loÀském roce nejvût‰í nárÛst náv‰tûvnosti – v prÛmûru o 15 %. Vzhledem k v˘‰e uvedenému,
ale hlavnû vzhledem k velikosti a v˘znamu na‰eho
mûsta jsme proto pﬁesvûdãeni, Ïe Ostrava mÛÏe b˘t je‰tû
o slu‰n˘ kus v onom „TOP“ Ïebﬁíãku náv‰tûvnosti v˘‰e.
Ale bez penûz a bez toho, Ïe zmizí 50 let staré budovy ãi
klece a vybudují se moderní, náv‰tûvnicky i zvíﬁatÛm
pﬁívûtivá zaﬁízení, to prostû nepÛjde. Takov˘ byl v˘voj na
celém svûtû a nevyhne se ani nám, nechceme-li upadnout do podprÛmûrnosti. Ale zastaral˘ch objektÛ hyzdí
jinak krásnû lokalizovanou ostravskou zoo je‰tû mnoho.
Jsem proto velmi rád, Ïe si vedení mûsta i celé ostravské
zastupitelstvo zaãalo své zahrady v posledních letech
v‰ímat mnohem více, neÏ kdykoli v minulosti a jejímu
rozvoji vûnuje velkou pozornost. Snad se brzy podaﬁí
upoutat i vût‰í zájem celého na‰eho kraje, uÏ jen proto,
Ïe více neÏ polovina na‰ich náv‰tûvníkÛ k nám pﬁijíÏdí
z oblastí mimo Ostravu. AÏ neuvûﬁiteln˘ je hlavnû nárÛst
podílu náv‰tûvníkÛ z Polska a ãásteãnû i ze Slovenka.
Petr âolas, ﬁeditel
Zřizovatelem Zoo Ostrava p. o.
je Statutární město Ostrava

Kampaň EAZA
na záchranu
evropských šelem:
V rámci jiÏ tradiãních kampaní
Evropské asociace zoologick˘ch zahrad
a akvárií padla pro léta 2008/2009
volba na evropské ‰elmy. Nejen exotická zvíﬁata, jako tygﬁi, nosoroÏci,
lemuﬁi ãi Ïirafy ãelí ve volné pﬁírodû
velkému stupni ohroÏení. RovnûÏ
mnoho druhÛ zvíﬁat na‰í pﬁírody
zasluhuje na‰i pozornost a ochranu.
Více se doãtete na str. 8.

První noční expozice
v Zoo Ostrava
V srpnu byly v pavilonu nosoroÏcÛ úpravou
vnitﬁních prostor pro tapíry vybudovány dvû men‰í
expozice se speciálním svûteln˘m reÏimem, kter˘
umoÏÀuje pozorovat zvíﬁata s noãní aktivitou. Princip
noãních expozic spoãívá v tom, Ïe je zde obrácen˘
svûteln˘ reÏim. To znamená, Ïe bûhem noci je zvíﬁatÛm svíceno jako ve dne a naopak ve dne jsou u nich
navozovány svûtelné podmínky noci. Zvíﬁata jsou tak
pﬁirozenû aktivní bûhem dne a jsou tedy pozorovatelná pro náv‰tûvníky zoo. Upraven˘mi prÛhledy lze
pozorovat v pﬁítmí 2 zástupce africk˘ch poloopic
komby u‰até (Galago senegalensis) a komby
Garnettovy (Otolemur garnettii), zástupce letounÛ,
tedy vzdálené pﬁíbuzné na‰ich netop˘rÛ, kalonû
plavé (Eidolon helvum) a velké hlodavce krysy
obrovské (Cricetomys gambianus). Prostor je
osvûtlen speciálním modr˘m svûtlem, které zvíﬁata neru‰í, ale naopak umoÏÀuje náv‰tûvníkÛm zvíﬁata vidût.
Noãní expozice ãi expozice noãních zvíﬁat jsou
v zoologick˘ch zahradách oblíbenou formou prezentace zvíﬁat s noãní aktivitou a jsme rádi, Ïe alespoÀ
malou ukázku z bohatosti noãní ﬁí‰e mÛÏeme na‰im
náv‰tûvníkÛm poprvé v historii nabídnout i v Ostravû.

Domovem komby Garnettovy je v˘chod Afriky. Ob˘vá suché pobﬁeÏní a horské lesy s v˘skytem akácií, jejichÏ kvûty,
plody a pryskyﬁicemi se Ïiví. Loví také malé Ïivoãichy. Stavy ve volné pﬁírodû nejsou pﬁíli‰ známy, ale pﬁedpokládá
se, Ïe se sniÏují, protoÏe nezadrÏitelnû mizí jejich pﬁirozené prostﬁedí – les.

Nové expozice pro ohrožená zvířata
východní Asie
Velk˘ch zmûn doznalo prostranství v blízkosti vstupu do zoo – byly zde vybudovány prostorné pﬁírodní v˘bûhy pro v Ostravû dosud nikdy nechovanou pandu
ãervenou (Ailurus fulgens fulgens) a jeﬁáby bûlo‰íjí (Grus vipio). V návaznosti na
âínskou zahradu a Voliéry ptákÛ Tibetu a âíny se tak roz‰íﬁil ucelen˘ komplex
expozic prezentující vzácnou a ohroÏenou zvíﬁenu v˘chodní Asie.
Celkové rozpoãtové náklady na realizaci v˘bûhu pro jeﬁáby ãinily 2 013 000 Kã.
Náklady ve v˘‰i 1 mil. Kã pokryl pﬁíspûvek Statutárního mûsta Ostravy, zﬁizovatele
zoo. Spoleãná vyhlídka mezi v˘bûhy jelenÛ milu a jeﬁábÛ byla ãástkou 150 000 Kã
financovaná z prostﬁedkÛ Nadace âEZ. âástkou 376 000 Kã pﬁispûli na úhradu
v˘stavby expozice dárci. V˘stavba v˘bûhu pro pandy stála 2,4 mil. Kã, z ãehoÏ
2,2 milionu Kã vûnovala na‰í zoo spoleãnost ArcelorMittal. Zbyl˘ch 203 000 Kã bylo
opût hrazeno zﬁizovatelem zoo Statutárním mûstem Ostrava.
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Šimpanzí léto
Po loÀském Hro‰ím létû, které sklidilo u na‰ich
náv‰tûvníkÛ velik˘ úspûch, vyhlásila Zoo Ostrava léto
2008 za léto vûnované ‰impanzÛm!
Na‰e pûtiãlenná skupina ‰impanzÛ, kterou v souãasné dobû tvoﬁí 1 samec a 4 samice, prodûlala v leto‰ním roce velké zmûny. Tou nejv˘znamnûj‰í byla
v˘mûna samcÛ se zoologickou zahradou v Krakowû –
z Ostravy ode‰el samec Siri a z Krakowa pﬁi‰el samec
Sebastian. DÛvodem v˘mûny byla skuteãnost, Ïe
Siriho dcery Zira a Bambari pomalu dospívají a bylo
proto nutné zajistit pro nû nepﬁíbuzného partnera.
Samec Sebastian je v nejlep‰ím reprodukãním vûku
a v jin˘ch zoo po sobû zanechal jiÏ 7 potomkÛ.
Dal‰í zmûnou nebo spí‰e novinkou je to, Ïe jsme
vnitﬁní ubikace i venkovní prostory ‰impanzÛ vybavili
kamerov˘m systémem. BohuÏel se i dnes najdou lidé,
kteﬁí ‰impanze pﬁes ve‰keré zákazy a upozornûní krmí
nevhodnou potravou (napﬁ. chipsy nebo hranolky),

a tím jim zpÛsobují ﬁadu zdravotních problémÛ. Právû kamerov˘ systém by tomu mohl zabránit. DÛvodem je i moÏnost sledovat chování na‰í ‰impanzí
skupiny, napﬁ. pﬁi spojování s nov˘m samcem.
Pﬁi této pﬁíleÏitosti pﬁipravila Zoo Ostrava v pavilonu
primátÛ také ·impanzí v˘stavu, ze které se náv‰tûvníci
mohli dozvûdût podrobnosti ze Ïivota ‰impanzÛ ve
volné pﬁírodû i zajímavosti o ‰impanzí rodince v na‰í
zoo. V˘stava zároveÀ slouÏila jako nápovûda na soutûÏní otázky, které byly pravidelnû vyhla‰ovány kaÏdé
pondûlí na stránkách www.zoo-ostrava.cz.
V souvislosti s poﬁízením kamerového systému
jsme na jaﬁe vyhlásili soutûÏ o nejoriginálnûj‰í
triãko s ‰impanzím motivem. Do konce ãervence,
kdy byla soutûÏ ukonãena, se nám se‰lo 97 triãek. Na
slavnostním zakonãení ‰impanzího léta v nedûli 21.
záﬁí pak probûhla módní pﬁehlídka spojená s prodejem v‰ech soutûÏních triãek. V˘tûÏek z prodeje
bude vyuÏit k pokrytí nákladÛ na poﬁízení kamerového systému.

Samec Sebastian

Pavilon evoluce
Do budoucna bychom na‰im ‰impanzÛm chtûli
zajistit vhodnûj‰í podmínky k Ïivotu. Prostory, které
v souãasné dobû ob˘vají, pocházejí z 60. let minulého
století a v souãasné dobû jiÏ neodpovídají pﬁísn˘m
standardÛm pro chov tûchto ve volné pﬁírodû ohroÏen˘ch zvíﬁat. Nové ubikace nejen pro ‰impanze
vzniknou komplexní pﬁestavbou a roz‰íﬁením souãasného pavilonu vodních ptákÛ. Vznikne zde
moderní Pavilon evoluce, kde svÛj nov˘ domov
najdou i nûkterá dal‰í zvíﬁata. Mnohem vût‰í Ïivotní
prostor neÏ doposud tak získá napﬁ. jiÏ v Ostravû
chovaná svûtovû unikátní skupina velmi vzácn˘ch
www.zoo-ostrava.cz

koãkodanÛ Dianin˘ch. Pﬁibudou v‰ak i nová zvíﬁata
– pestrobarevná africká prasátka ‰tûtkouni, ãernobílé
opice guerézy nebo i celé skupiny doposud nikdy
nechovan˘ch ryb, obojÏivelníkÛ, plazÛ, zástupci
hmyzu ãi dal‰ích bezobratl˘ch. To v‰e bude doplnûno
moderním sociálním zaﬁízením pro náv‰tûvníky,
restaurací i interaktivními vzdûlávacími prvky
a dûtsk˘m hracím koutkem. Tento zámûr jiÏ získal
podporu zastupitelstva na‰eho mûsta a jeho
v˘sledkem je i zaﬁazení projektu do Integrovaného
plánu rozvoje mûsta, díky kterému bude moÏné
projekt i realizovat.
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Návrat orla skalního (Aquila chrysaetos)
do Moravskoslezských Beskyd – 3. rok projektu
Cílem projektu, kter˘ doposud velmi úspû‰nû
probíhá jiÏ tﬁetím rokem, je obnovení hnízdní
populace orla skalního v Beskydech, resp. âeské
republice. Je realizován Základní organizací âSOP
v Novém Jiãínû – Záchrannou stanicí pro volnû Ïijící
Ïivoãichy a stﬁediskem ekologické v˘chovy v Barto‰ovicích na Moravû v úzké spolupráci se Zoo Ostrava.
Dal‰ími partnery projektu jsou Správa Chránûné
krajinné oblasti Beskydy, Lesy âR s.p. – Lesní správa
ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm a zejména ·tátná
ochrana prírody Slovenské republiky. Participují na
nûm i dal‰í pﬁední ãe‰tí odborníci.
Projekt pﬁedpokládá v prÛbûhu 5 let, 2006 aÏ 2010,
vypustit kaÏd˘ rok 3-5 mláìat, celkem tedy 15 aÏ 25
mláìat orlÛ skalních. Orel skalní v âR hnízdil prokazatelnû je‰tû na pﬁelomu 19. a 20. století. Jeho
populace v‰ak byla ãlovûkem postupnû zlikvidována.
Tuto skuteãnost dokládá ﬁada archivních materiálÛ.

Do stanice v Barto‰ovicích bylo zatím, ve spolupráci se ·tátnou ochranou prírody, pﬁivezeno celkem
13 mláìat. VÏdy a v˘hradnû se jedná o mlad‰í a slab‰í
ze dvou mláìat na hnízdû, které nemá ‰anci v pﬁírodû
pﬁeÏít déle neÏ 14 dní. Bûhem této doby b˘vá usmrcen
a pozﬁen star‰ím a silnûj‰ím sourozencem. Tento jev,
zvan˘ kainismus, je typick˘ pro karpatskou populaci
orla skalního. Dva orli (z toho jedno malé mládû)
sice v prÛbûhu projektu uÏ uhynuli, ale selekce
v pﬁírodû z hnízda vylétl˘ch mláìat by byla nepochybnû mnohem vy‰‰í. TakÏe dosavadní v˘sledky
prvních 3 let jsou nesmírnû pozitivní a pﬁíznivé. Právû
a jen díky tomuto projektu krouÏí uÏ dnes 11
majestátních orlÛ nejen nad nedalek˘mi Beskydami.
V‰e nasvûdãuje tomu, Ïe bude-li projekt pokraãovat,
pak je obnovení hnízdní populace orla skalního (minimálnû v Beskydech) jen otázkou pomûrnû krátkého
ãasu.

Novinky u slonů
Letos na jaﬁe se na‰e sloní skupina rozrostla o nové slony. Ke stávajícím slonicím
Suseele (47 let) a Jumbo (37 let) pﬁibyly 2 samiãky ze zoologické zahrady
v Belfastu – matka Johti (41 let) a její dcera Vishesh (11 let). Z chovatelského
hlediska je cenná zejména Vishesh, neboÈ by mohla b˘t potenciální matkou
pﬁí‰tích mláìat. Ale i Johti by je‰tû mohla na svût pﬁivést dal‰í mláìata, protoÏe jiÏ
nûkolik mláìat porodila a odchovala. Zabﬁezne-li totiÏ sloní samice nejpozdûji do
13 – 20 let vûku, je schopna rodit tﬁeba i v 50 letech. Momentálnû tedy ãítá na‰e
sloní stádo 4 samice.
Sloni patﬁí mezi typická spoleãenská zvíﬁata. Ve volné pﬁírodû Ïijí v rodinách,
které se mohou sdruÏovat i do vût‰ích stád. Tato uskupení jsou tvoﬁena samicemi
s mláìaty a vedena sociálnû nejv˘‰e postavenou samicí. Mladí samci Ïijí oddûlenû
od samic a tvoﬁí samostatné skupiny. Nejvût‰í samci, kteﬁí se rozmnoÏují, Ïijí
samotáﬁsky a pﬁipojují se k samiãím skupinám pouze, pokud je nûkterá ze samic
v ﬁíji. Ve sloním stádu má kaÏd˘ jedinec podle sv˘ch schopností a zdatnosti své
postavení a musí respektovat jedince v˘‰e postaveného. Samozﬁejmû se mÛÏe
hierarchie postupem ãasu mûnit a vÛdãí samice mÛÏe o své postavení pﬁijít. To je
ãasto spojeno i se vzájemn˘mi potyãkami.
V‰echny tyto skuteãnosti sloního Ïivota je tﬁeba zohledÀovat pﬁi chovu slonÛ
v lidské péãi, tak aby se slonÛm poskytly podmínky co moÏná nejvíce podobné tûm

pﬁírodním, coÏ je dÛleÏité zejména pro jejich psychickou pohodu a dobr˘ zdravotní
stav. S tím rovnûÏ souvisí podoba staveb urãen˘ch k chovu slonÛ. Sloni v Zoo Ostrava
mají k dispozici nov˘ pavilon, otevﬁen˘ v r. 2004, postaven˘ podle pﬁísn˘ch standardÛ
souãasného chovu zvíﬁat. Má oddûlené prostory pro „samotáﬁského“ samce i skupinu
samic. Celkem v nûm mÛÏe pﬁeb˘vat aÏ 5 slonÛ – 4 samice a 1 samec, pﬁíp. mláìata.
Proto jsme tedy usilovali o vytvoﬁení poãetnûj‰í skupiny samic. Pak uÏ bude
chybût „jen“ dovézt geneticky vhodného sloního samce. Jednání v této vûci jiÏ
probíhají a, pokud v‰echno dobﬁe dopadne, mûl by do na‰í zoo dorazit na jaﬁe pﬁí‰tího roku. A pak budeme doufat, Ïe si zvíﬁata budou sympatická, a my se doãkáme
historicky prvního odchovaného slÛnûte v âR.
Novû pﬁíchozí slonice samozﬁejmû nebyly ihned po pﬁivezení spojeny s na‰imi
starousedlicemi. V‰emu pﬁedcházel pomûrnû dlouh˘ proces postupného seznamování. Spojování samic se samozﬁejmû neobe‰lo bez nutn˘ch ‰arvátek, pﬁi kter˘ch si
vyjasÀovaly své pozice v rámci hierarchie ve stádû. VÛdãí roli pﬁevzala nová samice
Johti. Jednu z pÛvodních slonic, Jumbo, se nám doposud nepodaﬁilo do skupiny
zaﬁadit, protoÏe se nechtûla dominantní samici podﬁizovat. To vedlo k nepﬁíjemn˘m a tvrd˘m atakÛm ze strany vÛdãí samice. ProtoÏe nov˘ pavilon je zaﬁízen
na oddûlování zvíﬁat, Jumbo se momentálnû drÏí samostatnû. Situaci v‰ak musíme
vyﬁe‰it nejpozdûji do pﬁíchodu sloního samce.

Johti

Vishesh
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Zoo Ostrava pro školy
Zoologická zahrada Ostrava se vedle svého poslání „pﬁispût k biologické rozmanitosti“ vûnuje aktivnû i vzdûlávací a v˘chovné ãinnosti v rámci environmentálního
vzdûlávání, v˘chovy a osvûty (EVVO). V˘ukové centrum nacházející se v centru zoo se
dvûma uãebnami poskytuje prostory pro realizaci ‰iroké ‰kály v˘ukov˘ch programÛ,
soutûÏí, pﬁedná‰ek a dal‰ích aktivit nejen pro ‰kolní mládeÏ v‰ech vûkov˘ch kategorií,
ale také pro ‰irokou veﬁejnost, a to v prÛbûhu celého roku.

Nové výukové programy
S nov˘m ‰kolním rokem roz‰íﬁila ostravská zoologická zahrada programovou
nabídku o tﬁi nové v˘ukové programy:
• Les v‰emi smysly – interaktivní program s pﬁírodninami pro Ïáky 3.-5. tﬁíd
probíhající za pﬁíznivého poãasí v lesních partiích areálu zoo zamûﬁen˘ na
smyslové vnímání dûtí
• Plazi – program pro Ïáky 6.-9. tﬁíd v uãebnû v˘ukového centra zoo, charakteristika skupiny, vãetnû ukázek zástupcÛ plazích skupin, vyvrácení nûkter˘ch
nepravd a m˘tÛ
• Etologie – program pro studenty stﬁedních ‰kol a gymnázií o chování zvíﬁat,
o Ïivotû zvíﬁat v zoo, o programu „enrichment“, tj. obohacování Ïivota zvíﬁat
chovan˘ch v lidské péãi

Konference pro učitele
V prosinci loÀského roku se uskuteãnila konference „Podíl zoologick˘ch
zahrad pﬁi environmentální v˘chovû, vzdûlávaní a osvûtû“ urãená
ﬁeditelÛm ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení, koordinátorÛm environmentální v˘chovy,
vyuãujícím pﬁírodovûdnû zamûﬁen˘ch pﬁedmûtÛ, vedoucím pﬁírodovûdn˘ch
krouÏkÛ a dal‰ím zájemcÛm. Jejím cílem bylo poukázat na poslání moderních
zoologick˘ch zahrad a jejich pﬁínos k biologické rozmanitosti, zdÛraznit osvûtovou
a vzdûlávací úlohu zahrad v souvislosti s EVVO a v neposlední ﬁadû prezentovat
konkrétní moÏnosti spolupráce ‰kolsk˘ch a dal‰ích vzdûlávacích ãi volnoãasov˘ch
zaﬁízení se Zoo Ostrava. Kromû pracovníkÛ Zoo Ostrava pﬁednesli svÛj pﬁíspûvek
také zástupci Ministerstva Ïivotního prostﬁedí, Krajského úﬁadu Moravskoslezského
kraje, Zoo Praha, âSOP a dal‰ích organizací. Realizaci konference finanãnû
podpoﬁilo Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR. V leto‰ním roce se 4. prosince uskuteãní 2. roãník konference.

Přednáškový cyklus
„Novinky ze světa zoologie“
JiÏ 3. rokem probíhá ve v˘ukovém centru zoo cyklus populárnû-vûdeck˘ch
pﬁedná‰ek z oblasti zoologie, ekologie, ochrany pﬁírody apod. Pﬁedná‰ky se konají
kaÏdou první stﬁedu v mûsíci od 16 hod a jsou urãeny nejen studentÛm a odborníkÛm v dané oblasti, ale také ‰iroké veﬁejnosti, pﬁíp. pro roz‰íﬁení v˘uky studentÛ
stﬁedních ‰kol, napﬁ. v rámci odborn˘ch semináﬁÛ. Vstup na pﬁedná‰ky je zdarma.
·impanz u modelu termiti‰tû

Informace o dal‰ích programech a v˘ukov˘ch aktivitách najdete na internetov˘ch stránkách www.zoo-ostrava.cz v sekci „v˘uka a soutûÏe“.

Kontakty:
www.zoo-ostrava.cz, sekce „v˘uka a soutûÏe“
tel.: 596 241 269
email: vyuka@zoo-ostrava.cz

Bourání starých objektů
Bûhem roku se nejen stavûly nové expozice, ale probûhly také demolice nûkter˘ch star˘ch a jiÏ zcela nevyhovujících objektÛ pocházejících ze 60. a 70. let
minulého století, napﬁ. b˘valé letní restaurace, staré klece pro medvûdy kodiaky,
které naposledy ob˘valy pumy a po nich pak kondoﬁi, nebo malé voliéry ptákÛ na
zaãátku náv‰tûvnické trasy. Díky tûmto demolicím získala zoo potﬁebné prostory
pro nové stavby.
V sousedství s v˘bûhem pro siky vietnamské vyroste v závislosti na získání
finanãních prostﬁedkÛ nov˘ komplex náv‰tûvnického centra spojeného s restaurací.
DÛvod je jednoduch˘ – právû moderní celoroãní stravovací zaﬁízení v ostravské
zahradû zoufale chybí a na‰i náv‰tûvníci tuto skuteãnost stále ãastûji kritizují. VÏdyÈ
v nedaleké Zoo Zlín mají restaurace hned 4, v prostorovû mnohem men‰í Plzni 2.
Ostravská zahrada je dnes poslední ze v‰ech 15 ãesk˘ch zahrad, která dodnes
Ïádnou restauraci nemá, a proto se pochopitelnû snaÏíme tento handicap co
nejdﬁíve napravit.
www.zoo-ostrava.cz

Zboﬁená restaurace

Budoucí náv‰tûvnické centrum
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Děkujeme, že nám pomáháte!
Dûkujeme V‰em mal˘m i velk˘m dárcÛm, kteﬁí pﬁispívají na chov zvíﬁat a rozvoj na‰í zoologické zahrady.
Va‰í podpory si velmi váÏíme!

Seznam sponzorů Zoo Ostrava v období od 1. 1. 2008 - 30. 9. 2008
Agentura Cool • Andra‰ková Jana, M‰ené - láznû • AR
CARS s.r.o., Tﬁanovice • ArcelorMittal Ostrava a.s. •
Auto Heller, s r.o. • Auto Novotn˘, s r.o. • Baran Pavel,
Opava • Bárt Kamil, Ostrava • Beaupereová Sabrina,
Krnov • Beránek Petr a KaÀová Krist˘na, Trojanovice
• Berková Zuzana a ·ustr Martin Ing., Brno • Berni
Eva a Vladimír • Bernold s.r.o. • Boháãková Eva,
Ostrava • Bosák Robert, Ostrava • Burgár Milan,
Pﬁíbor • âerevka Zdenûk, Opava • âerná Eva,
Broumov • âEZ, a.s. • Deltablok s.r.o., Ostrava •
Dulanská Zuzana, Ústí nad Labem • Erben Radek,
Ostrava • Fabiãovicová Jana a Smolíková Olga,
Fr˘dek-Místek • Ferencová Blanka, Bru‰perk • Fojtík
Michal, Ostrava • Foto Morava Kopﬁivnice •
Gajdo‰íkovi Klárka a JeÀula, âeladná • Galáﬁ Jan
Mgr., Ostrava • Goodwill - vy‰‰í odborná ‰kola, s.r.o.,
Fr˘dek-Místek • Graclíková Hanka, Opava •
Grossmann • Grüllingová Eli‰ka, Ostrava • Gupta
Brij Mohan, Fr˘dek-Místek • Gymnázium F. Îivného,
Bohumín • Gymnázium Hladnovská 35, Slezská
Ostrava • Gymnázium Komenského, Havíﬁov - Mûsto
• Gymnázium Volgogradská 6a, Ostrava-Zábﬁeh •
Hájkovi Kamila a Mirek, Ostrava • Halfar Jan
a Dubová Kateﬁina, Opava • Hapkovy Veronika a Vûra,
Karviná - Mizerov • Harley-Davidson Club Ostrava
o.s. • Harok Martin, Ostrava • Heroldovi Gabriela,
Václav a Vendula, Petﬁvald • Hitrádio Orion •
Hranick˘ Oldﬁich • Hrib Jiﬁí, Ostrava • Hribová
Marie, Ostrava • Hrubá Vûra, Ostrava • Hudeãková
Martina, Ostrava • Chalupa Jaromír Ing., Ostrava •
IL Models • Ivan Radek, Ostrava • Jake‰ová Zoja,
Tﬁinec • Janáková Daniela Ing., Ostrava • Janhuba
Lubomír • JavÛrková SoÀa, ·enov • Jonderková
Martina, Ostrava • Jordánek David, âesk˘ Tû‰ín •
Juchelka EvÏen, Ostrava • Juﬁicovi Michaela a Daniel,
Hranice • Kapela Camara • Kapela Dobrá poloha •
Kapela Sakumprásk • Kapsia David, Fr˘dek-Místek •
Kastnerová Eva, Havíﬁov • Kocurková Kamila •
Koláﬁová AneÏka, Havíﬁov • Kolektiv II. oddûlení
pohotovostního poﬁádkového odboru mûstského
ﬁeditelství PâR Ostrava • Konar‰tí ·arlota a Boleslav,
Orlová • KoÀaﬁík Martin • Kozlovská Svatava,
Ostrava • Krajsk˘ soud v Ostravû • Krevní centrum
Fakultní nemocnice Ostrava • Kunãíková Jana •
Kurkovi Pavla a Jan, Ostrava • Kvados a.s. • Lipka
Petr, Ostrava • Lipková Kateﬁina, Ostrava • Li‰ka Jiﬁí,
Praha • Li‰ka ·tefan, Praha • Logojdová Marie,
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Ostrava • Lojkovi Andrea a Ondrá‰ek, Ostrava •
Magerovi Radoslav, Jitka a Ellen, Ostrava • Máchová
Iva • Ma‰talíﬁovi, Mosty u Jablunkova • Matûjkovi
a Honzík • Mendelovo gymnázium Opava, tﬁída 4.A •
Miãkovi Alexandra a Václav, Hrabynû • Miãovsk˘ Emil
• Mihoková Monika, Ostrava • MiÏoch Luká‰,
Ostrava • Mocková Kateﬁina • M· Dobroslavice,
Slezská 23/41, Dobroslavice, 747 94 • M· Obecní 698,
Albrechtice u âeského Tû‰ína, 735 43 • M· StaÀkova
2, Ostrava-V˘‰kovice • Mynáﬁová Zuzana, Petﬁvald •
Nadace âEZ • Nadace OKD • Nedbálková Jana,
Ostrava • Nedbálková Veronika, Ostrava • Nestlé
zmrzlina âR, s.r.o. • Nováãek René • Novák Jakub •
Novák Jiﬁí • Nové byty Ostrava s.r.o. • Oddûlení
systémové podpory Fakultní nemocnice v Ostravû •
OGAR • Okresní soud Ostrava • Olesz Rostislav,
Ostrava • Ostravák s partyju 1234 • Pavlíková
Alexandra, Opava • Petkovová Milena, Nov˘ Jiãín •
Petrová Zuzana, Fr˘dlant nad Ostravicí • Plachá
Alena, Ostrava • PlzeÀsk˘ Prazdroj, a.s. • Polák Petr
Dr., Ostrava • Profiterm Group, s.r.o. • Pﬁekladatelsk˘
servis Skﬁivánek, s r.o. • Raida Luká‰ Mgr., Ostrava •
Rakovi Zuzana a Joná‰, Ostrava • Ratimorská Lucie,
Opava • Restlová Monika, Ostrava • Revírní bratrská
pokladna, zdravotní poji‰Èovna • Romanidisovi
Honza, Karla a Standa, Dobrá u Fr˘dku-Místku •
Rybáﬁovy Petra a Lucie, Havíﬁov • ¤ecká obec Ostrava
• SdruÏení pûstounÛ v Ostravû • Severomoravská
plynárenská, a.s. • Skurka ·imon, Moﬁkov •
Slámová Alena Ing., Brno • Sommerová Niki, Opava
• SO· a SOU dopravní, Moravská 2/964, OstravaVítkovice • SP·CH akademika Heyrovského
a Gymnázium, Stﬁedo‰kolská 1, Ostrava • Stani‰ová
Barbara, Ostrava • StodÛlková Hanka, Ostrava •
Stonawská Haniãka, âesk˘ Tû‰ín • Stﬁedoevropská
asociace pﬁátel zoo (CEAF ZOO) • Susnová Jana,
Havíﬁov • Svaãinová Eva, Opava • Svûtlíková Andrea,
Hluãín • Sysala Ivo, Janovice • Sysala Ivo, Janovice •
Systém Commerce s.r.o., Opava • ·ari‰ská RÛÏena
MUDr., Ostrava • ·íma Michal, Ostrava • ·indlerová
Lenka, Fr˘dek-Místek • ·irocí Svatava a Petr,
PrÛhonice u Prahy • ·míra - Print, s r.o. • ·osták
Jan, Ostrava • ·proch Zdenûk, Bílovec • ·tûpánová
Klára, Moravsk˘ Krumlov • ·tûrba Jiﬁí, Ostrava •
·uráÀovi, Ostrava • ·vanãarová Jana, Kravaﬁe •
Thiel Milan • Tobola Jiﬁí - XT Servis, ·enov • Tögel
Tomá‰, Orlová - Lutynû • TuroÀová Renáta Mgr.,

Tﬁinec • Vaisarová Kateﬁina, Ostrava • Válkovi Jana,
Katka a Luká‰, Petﬁvald • Veselí Lucie a Marek, Opava
• Vítkovice Tours, s r.o. • Vítkovické slévárny, s r.o. •
Vlãinské Jitka a Eli‰ka, Ostrava • Vokurka Michal,
Praha • Volná SoÀa, Petﬁvald u Karviné • Vrchov‰tí
Petra a Petra, Havíﬁov • V˘chovn˘ ústav, Slezská 23,
Ostrava-HrabÛvka • Wichterlovo gymnázium, âs.
exilu 669, Ostrava - Poruba • Wildnerová Monika,
·enov • Wojnarovi Jana a Václav, Sedli‰tû • Zákaznické centrum spoleãnosti GE MONEY v OstravûHrabové • Zámeck˘ golf club Kravaﬁe • Zamûstnanci
Grafton Recruitment Ostrava • Zdravotní poji‰Èovna
Ministerstva vnitra âR • Zemanová Eli‰ka, Písek • Z·
17. listopadu 1225, Kopﬁivnice • Z· a M· A. Kuãery
20, Ostrava-HrabÛvka • Z· a M· Ba‰ka 137 • Z· a M·
Dûtmarovice • Z· a M· Chlebovice • Z· a M·
Ostrãilova 1, Ostrava • Z· a M· Palkovice • Z· a M·
s polsk˘m jazykem vyuãovacím, NádraÏní 10, Tﬁinec
• Z· a M· St. Hadyny s polsk˘m jazykem vyuãovacím,
Bystﬁice 366 • Z· a M· T.G. Masaryka, Ostravská
658/28, Bílovec • Z· a M· V. Ko‰aﬁe 121/6, Ostrava Dubina • Z· Albrechtice, ·kolní 20 • Z· B. Dvorského 1, Ostrava-Bûlsk˘ Les • Z· Cihelní 8, Hluãín Rovniny • Z· Cihelní 8, Hluãín - Rovniny, tﬁída 4.C •
Z· âs. Armády 1026, Bohumín • Z· Dûhylov Dobroslavice, Porubská 96/66 • Z· Dobrá 860 • Z·
Gen. Píky 13A/2975, Ostrava • Z· Gorkého 1, Havíﬁov
- Mûsto • Z· Jiﬁího z Podûbrad 3109, Fr˘dek-Místek •
Z· K. Pokorného 1382, Ostrava-Poruba, tﬁída 7.C • Z·
Komenského 402, Fr˘dek-Místek • Z· Komenského
668, Ostrava-Poruba • Z· KosmonautÛ 13, Ostrava Zábﬁeh • Z· KosmonautÛ 13, Ostrava - Zábﬁeh • Z·
KosmonautÛ 13, Ostrava - Zábﬁeh • Z· Kpt. Jasioka,
Havíﬁov - Prostﬁední Suchá • Z· M. Pujmanové 17,
Havíﬁov - ·umbark • Z· Moravská 29, Havíﬁov ·umbark • Z· Moﬁkov, Sportovní 258, Moﬁkov • Z·
MUDr. E. Luká‰ové, Ostrava, tﬁída 6.C • Z· Na
NábﬁeÏí, Havíﬁov - Mûsto • Z· Pohoﬁská 8, Odry • Z·
Porubská 831, Ostrava-Poruba • Z· Porubská 831,
Ostrava-Poruba, tﬁída 6.C • Z· pro Ïáky se spec.
Vzdûl. potﬁebami s.r.o., AviatikÛ 462, Ostrava - HrabÛvka • Z· Slovenská 2936/61, Karviná - Hranice •
Z· ·kolní 1600, Rychvald • Z· ·kolní 862, Orlová •
Z· ·kolská 432, Karviná - Ráj • Z· T.G.Masaryka,
Riegrova 13, Opava • Z· Trnkovecká 55, OstravaRadvanice • Z· U Lesa 713, Karviná - Ráj • Z· Vítkov,
Komenského 754.

Zajímavé zvířecí přírůstky roce 2008
Rok 2008 byl v ostravské zoologické zahradû pomûrnû bohat˘ na mláìata. Nejen, Ïe se jich narodilo velké mnoÏství, ale byla mezi nimi i mláìata velmi vzácná
a chovatelsky vysoce cenûná. K tûm nejvzácnûj‰ím patﬁí bezesporu mládû lemura korunkatého a dvû samiãky levhartÛ cejlonsk˘ch.
Levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus kotiya) je nejvût‰í ‰elmou ostrova
Cejlon (stát Srí Lanka). Pﬁes svou obratnost a eleganci a pﬁes svÛj skryt˘ zpÛsob
Ïivota je tento poddruh kriticky ohroÏen vyhubením. Na Cejlonu jich pﬁeb˘vá asi
800. V na‰í zoo se levharty cejlonské podaﬁilo rozmnoÏit po dlouh˘ch 18 letech.
Mláìata se narodila mladé samiãce Mince, kterou jsme bezplatnû získali v rámci
Evropského záchovného programu (EEP) ze Zoo Arnhem, v r. 2007. Otcem je
samec Dandelion, kter˘ pob˘vá v na‰í zoo od r. 2004 a pochází z francouzské Zoo
Cerza. Úspû‰nému odchovu mláìat pﬁedcházela práce s dovozem zvíﬁat, která
vytvoﬁí harmonizující a rozmnoÏování schopn˘ pár, coÏ se dlouho nedaﬁilo.
Náv‰tûvníci mohli mláìata poprvé vidût aÏ po nûkolika mûsících. JelikoÏ je Minka
prvorodiãka, dopﬁáli jsme jí dostatek klidu v ãásti pavilonu, která není náv‰tûvníkÛm pﬁístupná. Minka si celou dobu poãínala jako vzorná máma a nyní uÏ levhartí
sleãny bûhají ve svém v˘bûhu, obratnû ‰plhají, skáãou a ‰kádlí mámu. ZÛstanou
u ní aÏ jeden a pÛl roku, podobnû jako je tomu i v pﬁírodû, kdy se mláìata uãí od
mámy postarat se v budoucnu sama o sebe. Náv‰tûvníci tedy budou mít je‰tû nûjak˘
ãas moÏnost vzácná mláìata obdivovat v pavilonu ‰elem, resp. zvíﬁat Indie a Cejlonu. Poté budou na doporuãení koordinátora chovu levhartÛ cejlonsk˘ch
bezplatnû pﬁevezeny do jin˘ch zoologick˘ch zahrad, které jsou také zapojeny do
záchovného programu, aby vytvoﬁily nové chovné páry s nepﬁíbuzn˘mi samci.

Lemur korunkat˘ (Eulemur coronatus) je vzácn˘ druh poloopice
pÛvodem ze severu Madagaskaru, kter˘ je i vzácnû chován v zoologick˘ch
zahradách. Samec a samice mají v˘raznû odli‰né zbarvení srsti. Historicky první
mládû narozené nejen v rámci ãesk˘ch a slovensk˘ch zoo, ale i poprvé mimo
Madagaskar, západní Evropu a USA, se narodilo 11. 4. 2008 a je to samiãka.
Dostala jméno Malala, coÏ v malga‰tinû znamená milovaná. Díky tomu, Ïe se Zoo
Ostrava jako první v âR aktivnû zapojila do ochrany pﬁírody pﬁímo na Madagaskaru prostﬁednictvím Asociace pro v˘zkum a ochranu lemurÛ (AEECL), mohli
k nám její rodiãe pﬁijít bezplatnû v rámci Evropského záchovného programu
(EEP). Oba pocházejí z Francie. Lemuﬁi v ostravské zoo ob˘vají novou pﬁírodní
expozici se stromy na ostrovû naproti v˘bûhu Ïiraf.

Mládû plameÀáka kubánského
www.zoo-ostrava.cz

Mládû Ïirafy Rothschildovy

V roce 2008 se narodily i dvû tygﬁí samiãky

Mládû rysa kanadského
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Malá Amazonie
Leto‰ní podzim probûhne rekonstrukce vstupní ãásti pavilonu papou‰kÛ, kde
vznikne expozice Malá Amazonie. Tento název je více neÏ v˘stiÏn˘, jelikoÏ prostor
není tak velk˘, jak bychom si moÏná pﬁedstavovali. Nicménû, oã je prostor men‰í,
o to zajímavûj‰í zvíﬁata zde pﬁedstavíme, samozﬁejmû z tûch men‰ích.
Obrovské plochy amazonského pralesa hostí pﬁepestrou skladbu nejrÛznûj‰ích
tvorÛ, napﬁ. zde Ïijí nejmen‰í opice svûta. Jde o skupinu tzv. „drápkat˘ch opiãek“
– odbornû ãeleì kosmanovití (Callithricidae), jejíÏ zástupci mají na prstech
drápky místo nehtÛ. Ty jsou pro malé opiãky pﬁi pohybu na stromech v˘hodnûj‰í
– ploché nehty zÛstaly jen na palcích. Opiãím zástupcem v Malé Amazonii bude
vzácn˘ a ohroÏen˘ tamarín pinãí (Saguinus oedipus).
Velmi zajímavou a v Amazonii hojnû zastoupenou skupinou zvíﬁat jsou Ïáby.
Mezi nimi prosluly svou jedovatostí drobné dendrobátky (2 - 5 cm). Prudk˘ jed
– batrachotoxin – vyluãovan˘ z koÏních Ïláz jim slouÏí pﬁedev‰ím k ochranû pﬁed
predátory. Indiáni do nûj namáãejí hroty ‰ípÛ pouÏívan˘ch k lovu. Proto se
dendrobátkám také ﬁíká „‰ípové Ïáby“. Tyto rovnûÏ barevnû zajímavé Ïabky také
nebudou v Malé Amazonii chybût!
Zvíﬁata sice nevelká, av‰ak na zástupce pavoukovcÛ obrovská, to jsou
sklípkani. Patﬁí k velmi starobylé skupinû bezobratl˘ch, která je známá jiÏ
z karbonu (pﬁed 250-300 miliony let), jak dokládají fosilní nálezy. Tehdej‰í
zástupci ﬁádu Xiphosura dorÛstali aÏ 60 cm! Dne‰ní druhy jsou sotva poloviãní,
ti nejvût‰í mají tûlo velké asi 11 cm, i s konãetinami dosahují aÏ 30 cm: jsou tedy

Mláìata rysa ostrovida

velcí asi jako jídelní talíﬁ. Jejich potravou b˘vá hlavnû hmyz. Vût‰í zástupci se Ïiví
i men‰ími druhy obratlovcÛ, jako jsou hlodavci, ptáci, je‰tûrky apod. Také
sklípkani patﬁí mezi jedovaté Ïivoãichy. Jejich jed je tvoﬁen z ãásti trávicími
enzymy, z ãásti toxiny. PouÏíván je k obranû a lovu koﬁisti – sklípkani jej vstﬁikují
pﬁi kousnutí chelicerami (klepítky) do rány. Síla a mechanismus úãinku jedu se
u jednotliv˘ch druhÛ velice rÛzní.
V neposlední ﬁadû pak v Malé Amazonii pﬁedstavíme nûkteré druhy z vodní ﬁí‰e.
Poprvé v historii Zoo Ostrava budou náv‰tûvníci moci spatﬁit zástupce tﬁídy paryb.
Tato starobylá skupina tvoﬁená dodnes Ïijícími Ïraloky, rejnoky a chimérami
ob˘vá pﬁedev‰ím moﬁe a oceány. V Amazonii v‰ak Ïijí sladkovodní trnuchy,
spoleãnû se znám˘mi druhy sladkovodních ryb, jako jsou napﬁ. neonky. Také
trnuchy jsou jedovaté. Mají na horní stranû ocásku trn, napojen˘ na jedovou
Ïlázu. Jed (batoidotoxin) v‰ak vyuÏívají v˘luãnû pro obranu – v pﬁípadû ohroÏení
je trnucha schopna zabodnout trn do obûti, vypustit jed a následnû ãást trnu
v obûti zanechat. Po ãase se trn opût obnoví.
PﬁestoÏe jsme se rozhodli pﬁedstavit vám právû dendrobátky, sklípkany
a trnuchy, vûﬁíme, Ïe z náv‰tûvy Malé Amazonie nebudete odcházet otráveni, ale
naopak novou expozici oceníte.
Pﬁestavba vstupu do pavilonu papou‰kÛ pﬁijde na 1,9 milionu korun,
z ãehoÏ 1,5 milionu poskytla Nadace OKD. Zbylá ãást je hrazena pﬁeváÏnû
z pﬁíspûvku Statutárního mûsta Ostrava.

Tamarín pinãí

Kampaň na záchranu evropských šelem

Vyti‰tûno na recyklovaném papíru

EAZA Evropská asociace zoologick˘ch zahrad a akvárií
(European Association of Zoos and Aquaria)
WAZA Svûtová asociace zoologick˘ch zahrad a akvárií
(World Association of Zoos and Aquaria)
AEECL Asociace pro v˘zkum a ochranu lemurÛ
UCSZ Unie ãesk˘ch a slovensk˘ch zoologick˘ch zahrad
UCBZ Unie ãesk˘ch botanick˘ch zahrad
IZE Mezinárodní asociace v˘ukov˘ch pracovníkÛ
(International Zoo Educators Association)
EZE Evropská asociace v˘ukov˘ch pracovníkÛ
(EAZAs Zooeducators)

foto: archiv zoo, P. Vlãek, P. Matûj

Evropské ‰elmy se pot˘kají se dvûma hlavními problémy: na jedné stranû jsou
druhy, vût‰inou velké, jejichÏ poãetnost klesá v dÛsledku ztráty ãi znehodnocení jejich
Ïivotního prostoru za souãasného pﬁímého pronásledování a hubení lidmi, na stranû
druhé jsou druhy, obvykle ty men‰í, jejichÏ poãetnost naopak stoupá natolik, Ïe
roz‰iﬁují areál svého pÛvodního v˘skytu a dostávají se do ãastûj‰ího stﬁetu zájmÛ
o Ïivotní prostor s lidmi. Náhle tak stojí tváﬁí v tváﬁ zakoﬁenûnému strachu a nenávisti
ze strany lidí, Ïijících v jejich blízkosti. A právû nepochopení pﬁírody ze strany nás,
„moudr˘ch EvropanÛ“, stojí za vût‰inou problémÛ. Vyhubili jsme na mnoh˘ch
místech vrcholové predátory (medvûdy, vlky, rysy, rosomáky), z ãehoÏ profitují nûkteré
malé ‰elmy, jako jsou li‰ky ãi kuny, které tak nemají pﬁirozeného nepﬁítele. Z tohoto
pohledu je situace ve vût‰inû evropsk˘ch zemí hor‰í, neÏ v nûkter˘ch ekonomicky
slab‰ích zemí (naz˘van˘ch téÏ rozvojové), kde je ochrana pﬁírody na mnohem vy‰‰í
úrovni, a kde se velké ‰elmy vyskytují (napﬁ. Namibie, KeÀa, Kostarika…).
Cílem kampanû na záchranu evropsk˘ch ‰elem je tak pﬁedev‰ím seznámení
veﬁejnosti se zpÛsoby, jak se s ‰elmami v evropské pﬁírodû nauãit Ïít. Pokud veﬁejnost
pochopí a pﬁijme pﬁírodní zákonitosti, mÛÏe b˘t náprava poru‰ené a nefungující
vazby ve zbytcích evropské pﬁírody úspû‰ná. Zatím je v‰ak situace alarmující. Mezi
ãtyﬁi nejohroÏenûj‰ích savce Evropy patﬁí ãtyﬁi druhy ‰elem! Zapojme se spoleãnû do
kampanû a pokusme se tuto nepﬁíznivou skuteãnost zmûnit...
Více se doãtete na www.carnivorecampaign.eu
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