15 wrzeÊnia – Dzieƒ Seniorów – wst´p
wolny dla seniorów, us∏ugi przewodnickie
7 pa˝dziernik – Dzieƒ Zwierzàt –
konkursy dla dzieci, chrzciny
15 pa˝dziernik – Drakiada w zoo
(puszczanie latawców)
16 grudnia – Strojenie choinki w zoo
– kierowane dla rodzin z dzieçmi
22 marca – Wiosna w zoo – rozpocz´cie karmienia zwierzàt z komentarzem
5 kwietnia – Dzieƒ Ptactwa – program
na temat ptaków, wst´p wolny dla ludzi
o ptasich nazwiskach
20 kwietnia – Dzieƒ Ziemi – program
na temat ekologiczny
30 maja – Dzieƒ Dziecka – bajkowy
las dla dzieci
Przeglàd innych imprez znajdà Paƒstwo na www.zoo-ostrava.cz

Kampania EAZA –
ochrony wodnolądowych:

Szanowni przyjaciele i sympatycy Zoo Ostrawa,
otrzymujecie do ràk czasopismo, które powsta∏o dzi´ki
wsparciu Unii Europejskiej i Województwa MorawskoÊlàskiego. Jego celem jest informowanie Paƒstwa,
sympatyków i przyjació∏ ogrodu zoologicznego, o nowoÊciach i planach na najbli˝szy czas. Czasopismo b´dzie
wychodzi∏o jeden raz w roku, zawsze jesienià. Wierzymy,
˝e z radoÊcià przyjmà Paƒstwo takà mo˝liwoÊç uzyskiwania aktualnych informacji. Poniewa˝ rok 2007 jest
przede wszystkim pod znakiem botanizacji zoo, temu
tematowi poÊwi´ciliÊmy znaczàcà cz´Êç numeru. Nie

zapomnieliÊmy tak˝e o informacjach o nowych gatunkach, ekspozycjach oraz przygotowywanych nowoÊciach
na najbli˝szy okres. Na stron´ g∏ównà wybrana zosta∏a
fotografia hipopotama wodno-làdowego, jako „twarz“
tego numeru, z dwóch powodów. Chodzi o zwierz´
w herbie ostrawskiego zoo a tak˝e o fakt, ˝e w tym roku
zosta∏a tak˝e wydana pierwsza historyczna europejska
ksi´ga ras hipopotamów wodno-làdowych a kierownictwo
nad opracowaniem ksià˝ki powierzono ostrawskiemu
ogrodowi zoologicznemu.

W ramach, ju˝ tradycyjnych kampanii Europejskiego Stowarzyszenia
Ogrodów Zoologicznych i Akwariów,
wybór pad∏ na zwierz´ta wodnolàdowe. Ta grupa zwierzàt, w czasach
wspó∏czesnych jest w czo∏ówce gatunków zagro˝onych na ca∏ym Êwiecie.
Bardzo wiele gatunków znalaz∏o si´ na
skraju wygini´cia w szczególnoÊci
z powodu chorób wirusowych, ale tak˝e
z powodu negatywnej dzia∏alnoÊci
cz∏owieka. Wiele gatunków wodnolàdowych znik∏o bezpowrotnie z naszej
planety. Ostrawskie zoo tak˝e bierze
udzia∏ w tej kampanii.

Park botaniczny
Obszar ogrodu zoologicznego tworzy tzw. Wielki Las
Ostrawski, który znajduje si´ na pó∏nocny-wschód od
centrum miasta Ostrawy, 260 m n.p.m. Powierzchnia
ca∏kowita wynosi prawie 92 hektary. ZaroÊla leÊne
zajmujà ponad dwie trzecie ca∏kowitej powierzchni zoo
(71 ha), powierzchnie wodne – 4 hektary, pozosta∏a
cz´Êç to ∏àki, pole i zabudowania gospodarcze. W chwili
obecnej w areale ogrodu zoologicznego roÊnie prawie
400 gatunków i upraw drzew liÊciastych, 150 gatunków
drzew iglastych i 310 gatunków upraw roÊlin trwa∏ych.
W roku 2003 na tym terytorium mia∏o miejsce badanie
florystyczne, które przeprowadzili Dr Saganová
z Uniwersytetu Ostrawskiego i prof. Wika z Uniwersytetu
Âlàskiego w Katowicach. Naliczono prawie 450 gatunków dziko rosnàcych roÊlin z 68 rodzin. Najbardziej
znaczàcà dominantà pierwotnych roÊlin leÊnych sà
egzemplarze buków leÊnych. Wiek tych roÊlin szacuje si´
w przybli˝eniu na 150 lat. Kilka sztuk ma obwód
si´gajàcy do 350 cm a najstarszy z buków leÊnych ma
w obwodzie a˝ 474 cm. Nowo powsta∏y park botaniczny
odkrywa przed zwiedzajàcymi dotàd niedost´pne cz´Êci
obszaru zoo i bezpoÊrednio ∏àczy je z ekspozycjami
zoologicznymi. W sk∏ad parku wchodzà trzy Êcie˝ki
edukacyjne (Droga wody, Droga cienia, Droga lasu)
z szeÊcioma Êcie˝kami parkowymi o ró˝nej szerokoÊci,
trzema mostami i jednà k∏adkà oraz Êcie˝ynki
zaszczepionych drzewek i droga okràglaków. Nast´pnie,
znajdujà si´ tutaj nowe miejsca odpoczynku dla ma∏ych
i du˝ych zwiedzajàcych (Ptasia ¸àka, S∏oneczna ¸àka,
Plac Zabaw ko∏o S∏onia i Altana). W ca∏oÊci zainstalowano 25 obiektów autorskich oraz nowe tablice
informacyjne tak˝e w j´zyku polskim. W ramach
botanizacji ogrodu zasadzono kilkadziesiàt gatunków
nowych roÊlin w iloÊci ca∏kowitej 600 szt. Park botaniczny zosta∏ uroczyÊcie otwarty w czerwcu 2007.
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Ekspozycja ptaków Tybetu i Chin
Jednà z nowoÊci roku 2007 jest nowa ekspozycja
i pomieszczenie do hodowli ptaków. Kompleks wolier,
które sà ukierunkowane tematycznie, jest na wielu
polach wyjàtkowy. Otrzyma∏ nazw´ Ptaki Tybetu i Chin
i obejmuje woliery, które majà przede wszystkim
zastàpiç stare i nieodpowiednie klatki ba˝antów przy
g∏ównej alei. Ekspozycja obejmuje pi´ç przestronnych
wolier przyrodniczych, z których 2 najwi´ksze (pierwsza i ostatnia) majà swobodne przejÊcia i umo˝liwiajà
ca∏kowicie niek∏opotliwy widok na hodowane zwierz´ta. Wszystkie woliery to okienka z widokiem na

miejsca zamieszkania prezentowanych gatunków
ptaków, a w poszczególnych wolierach poczujemy si´
tak jakbyÊmy stopniowo schodzili z najwy˝szych
wysokoÊci nad poziomem morza w dó∏. Zwiedzajàcy,
przy odrobinie fantazji, mogà sobie wyobraziç spacer
korytem rzeki z najwy˝szych górskich zboczy Himalajów a˝ do nizin wschodnich Chin. Ka˝da z wolier
jest zamieszkiwana przez ptaki o cechach charakterystycznych dla danej wysokoÊci nad poziomem morza.
Chodzi tutaj szczególnie o przedstawicieli bardzo
interesujàcej grupy ptaków grzebiàcych, przede

wszystkim ba˝anty. A poniewa˝ wzorem przy
aran˝owaniu ekspozycji by∏y faktyczne biotopy na
poszczególnych wysokoÊciach nad poziomem morza,
odwiedzajàcy mogà obserwowaç ptaki we florze
naturalnej uzupe∏nionej o kamienne aran˝acje, tak
jakby faktycznie spacerowali wÊród ró˝norodnej,
pi´knej, ale zagro˝onej przyrody Tybetu i Chin.
Z interesujàcych a hodowanych w zoo w Ostrawie po
raz pierwszy, gatunków, wymieniç mo˝emy np.
wroƒczyka, uszaka bia∏ego, ba˝anta Humeo, kur´
bankiwa, cyraneczk´ bajkalskà.

Morze w ostrawskim zoo
Pod koniec roku 2006, zaraz przed Bo˝ym
Narodzeniem, otworzyliÊmy nowà ekspozycj´ –
Akwarium Morskie. Dotychczas morskie zwierz´ta
hodowaliÊmy tylko na zapleczach, gdzie stopniowo
uzyskiwaliÊmy cenne doÊwiadczenia w tym nie∏atwym
zadaniu. Takiej ekspozycji akwariowej brakowa∏o
w naszym ogrodzie – ta jest „pierwszà jaskó∏kà“
i mamy nadziej´, ˝e nie ostatnià. WielkoÊç akwarium
jak na dzisiejsze standardy nie jest osza∏amiajàca,
d∏ugoÊç wynosi 3 metry a obj´toÊç ca∏kowita to
nieca∏e 2,5 m3, ale mimo to zestawienie gatunków
jest bardzo barwne. Przy wyborze zbiornika wybieraliÊmy zwierz´ta o podobnych wymaganiach
hodowlanych. W zbiorniku aktualnie znajduje si´
ponad 80 sztuk ryb w 20 gatunkach i ponad 25
gatunków bezkr´gowców. W bliskiej przysz∏oÊci planujemy jeszcze uzupe∏nienie istniejàcego akwarium
o 2 kolejne zbiorniki i mamy nadziej´, ˝e b´dà tu
mog∏y znale˝ç dom tak˝e atrakcyjne koniki morskie.
www.zoo-ostrava.cz
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Sowy w nowych
wolierach
W roku 2005 uroczyÊcie otwarto nowe woliery dla
sów. Woliery sà przeznaczone do hodowli pó∏nocnych
gatunków sów a konkretnie Ênie˝nych, puszczyka
uralskiego i puszczyka szarnego. Woliery oferujà
zwierz´tom wyra˝nie lepsze warunki i wraz z roÊlinnoÊcià w zoo i interaktywnymi elementami edukacyjnymi odpowiadajà sposobowi prezentacji
zwierzàt w nowoczesnych ogrodach zoologicznych.

Chiny w Ostrawie
W kilku ostatnich latach na obszarze zoo powstajà
ekspozycje botaniczne odpowiednio uzupe∏niajàce
Êwiat zwierzàt. Dowodem na to jest nowy „Ogród
chiƒski“. Poza systemem jeziorek, kaskad wodnych,
pi´knych zakàtków roÊlinnych i innych elementów
sztuki ogrodniczej, zwiedzajàcy mogà tu podziwiaç
tak˝e tracze bielaczki, mandarynki i bociany czarne.
Ciekawostkà ogrodu jest tak˝e to, ˝e chodzi o pierwszà
„przejÊciowà“ ekspozycj´ w historii zoo w Ostrawie.
Ch´tnie kontynuowalibyÊmy budowanie ekspozycji
„przejÊciowych“, tzn. takich, do których zwiedzajàcy
mo˝e wchodziç bezpoÊrednio do miejsc gdzie hodowane
sà zwierz´ta. Jest to oczywiÊcie mo˝liwe, tylko w przypadku tych zwierzàt, które z jednej strony nie sà dla
cz∏owieka niebezpieczne a z drugiej, pobyt odwiedzajàcych na wybiegu w niczym im nie przeszkadza.

4

Kucyki i osły także
się doczekały
Podczas stosunkowo d∏ugiej historii hodowli tych
domowych nieparzystokopytnych, w zoo ostrawskim
by∏o tylko kilka krótszych odcinków, gdzie mogli je
podziwiaç tak˝e zwiedzajàcy. Wi´kszoÊç czasu zwierz´ta sp´dza∏y na wybiegach na terenach gospodarczych, gdzie zwyk∏y zwiedzajàcy nie mia∏ wst´pu
i s∏u˝y∏y dla celów kó∏ka je˝dzieckiego i okresowych
przeja˝d˝ek organizowanych dla dzieci i zwiedzajàcych. Dopiero niedawno uda∏o si´ uzyskaç potrzebne Êrodki i te interesujàce zwierz´ta mog∏y staç
si´ cz´Êcià trasy dla zwiedzajàcych. Obok kucyków
szetlandzkich, zwiedzajàcy mogà oglàdaç tak˝e os∏y
domowe wraz z ciekawà rasà pochodzàcà z wschodniej cz´Êci W´gier, której przedstawiciele majà niebieskie oczy i bia∏e ubarwienie.

SPECJALNY DODATEK DLA SZKÓŁ
Niniejszy dodatek jest przeznaczony dla nauczycieli, wychowawców, prowadzàcych kó∏ka zainteresowaƒ i innych zainteresowanych. Jako, ˝e Zoo Ostrawa spe∏niajàc swe
pos∏anie jest tak˝e instytucjà edukacyjnà, na jego obszarze znajdziecie szereg elementów kszta∏càcych i interaktywnych ukierunkowanych na ciekawostki ze Êwiata
zwierzàt oraz ochron´ przyrody, co korzystnie uzupe∏nia i rozszerza nauk´ przyrody, ekologii, geografii... Na licznych tablicach informacyjnych sà teksty tak˝e w j´zyku
polskim, tabliczki i podpisy zwierzàt okreÊlajàce tak˝e polskà nazw´ zwierz´cia. Stopniowo tak˝e wszelkie tabliczki informacyjne b´dà zawiera∏y teksty w j´zyku polskim.
Wycieczkom szkolnym i grupom dzieci oferujemy mo˝liwoÊç skorzystania z quizu tak˝e w polskiej wersji j´zykowej, który dzieci samodzielnie wype∏niajà na terenie zoo.
Quiz jest przeznaczony szczególnie dla uczniów od lat 10 i jest do dyspozycji za darmo przy wejÊciu do zoo.
Przyk∏ad zadania z quizu

ZADANIE NR 1) Zwierzęta kopytne
Napiszcie pod obrazkami zwierzàt kopytnych czy majà na g∏owie rogi czy poro˝e i spróbujcie je dorysowaç – rysowaç mo˝ecie na przyk∏adzie zwierzàt na wybiegach:

jeleƒ

koza

nosoro˝ec

˝yrafa

ZADANIE NR 2) Ptaki
Ze wzgl´du na sposób zdobywania pokarmu ptaki majà ró˝ne dzioby.
Dopasujcie danemu gatunkowi ptaka kszta∏t dzioba i do czego jest on u˝ywany:

orze∏

flaming

bocian

papuga

Jako sitko
do przecedzania wody

Jako p´seta
do wybierania pokarmu
z p∏ytkiej wody

Do ∏uskania
i rozdziobywania twardych
owoców i nasion

Do ∏apania
i porcjowania zdobyczy

ZADANIE NR 3) Naczelne
U niektórych gatunków naczelnych samiec wyra˝nie ró˝ni si´ od samicy (np. ubarwieniem lub wielkoÊcià). Znajd˝cie, które to sà zwierz´ta i czym samiec ró˝ni si´
od samicy (uzupe∏nijcie tabelk´):
Gatunek naczelnych

www.zoo-ostrava.cz

Znaki samca

Znaki samicy
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Sępy w nowej wolierze
S´py p∏owe nale˝à do jednych z najwi´kszych
drapie˝ników a jednoczeÊnie tak˝e do tych najgro˝niejszych na kontynencie europejskim. Dlatego te˝, ostrawskie zoo zdecydowa∏o intensywnie poÊwi´ciç si´ ich
hodowli i z czasem do∏àczyç je do bie˝àcych projektów
ogrodu, których celem jest powrót tego wspania∏ego
ptaka do kilku miejsc jego bytowania w Europie.
AbyÊmy mogli ten cel osiàgnàç, zdecydowano o postawieniu ogromnej woliery, która oferuje s´pom wyra˝nie
lepsze warunki ˝ycia i gniazdowania ni˝ dotychczas. Po
przebudowie woliera ma a˝ 8 metrów wysokoÊci a jej
cz´Êcià jest tak˝e sztuczna ska∏a.

Panda mała i inne zwierzęta
Chyba najbardziej znaczàcà nowoÊcià hodowlanà roku 2007 jest samica pandy
ma∏ej, która sta∏a si´ mieszkankà nowo przygotowanego wybiegu nied˝wiedzia
brunatnego. Ju˝ przez d∏u˝szy czas staramy si´ o uzyskanie pary tych pi´knych
i atrakcyjnych zwierzàt, dla których planujemy wybudowaç ca∏kiem nowà
ekspozycj´ w miejscu niedawno usuni´tych starych ptasich wolier, przy g∏ównej
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trasie dla zwiedzajàcych. Nowa ekspozycja pand wraz z usytuowanym obok
wybiegiem dla jeleni milu oraz przygotowywanà ekspozycjà ˝urawi bia∏oszyich
(tak˝e nowy gatunek), stworzy okreÊlony komplet przyrodniczy Chin. Z kolejnych
nowoÊci królestwa ssaków mo˝na wymieniç m∏odà i obiecujàcà par´ lwów indyjskich oraz par´ ma∏piatek – lemurów coronatus.

Nowe słonie z Belfastu
W dniu 12.11.2004, w obecnoÊci znaczàcych goÊci, uroczyÊcie otwarto nowy
pawilon s∏oni. W ten sposób, po 13 letniej przerwie, nawiàzano do tradycji hodowli
tych ogromnych ssaków w Zoo Ostrawa. Ostrawskie Zoo w latach 1956 - 1991 hodowa∏o stopniowo trzech przedstawicieli s∏oni sklasyfikowanych w rz´dzie Proboscidea – samca s∏onia indyjskiego Pepika (1956 - 1964), samca s∏onia afrykaƒskiego
Petra (1965 - 1968) i samic´ s∏onia indyjskiego Soni´ (1967 - 1991). Wszystkie
s∏onie by∏y hodowane w Stromowce we wczeÊniejszym pawilonie, który udost´pniono w lecie 1962, wybiegi zewn´trzne zosta∏y dokoƒczone rok pó˝niej. W chwili
obecnej ten obiekt swoimi parametrami technicznymi i bezpieczeƒstwa nie odpowiada normom hodowli s∏oni, i dlatego hoduje si´ tutaj tylko starà par´ nosoro˝ców t´ponosych. Pierwszymi mieszkaƒcami nowego pawilonu od jego otwarcia,
sà dwie s∏onice z Zoo w Amsterdamie (Sueela i Jumbo). W zesz∏ym roku powinny
przybyç kolejne dwie samice z Zoo w BelfaÊcie. Nowy pawilon s∏oni odpowiada
Êcis∏ym standardom dot. podobnych zabudowaƒ i spe∏nia potrzeby biologiczne
hodowanych zwierzàt wg aktualnych wytycznych hodowlanych, jednoczeÊnie
jednak jest ekspozycjà na wysokim poziomie i spe∏nia funkcje edukacyjne. Stanem
docelowym jest hodowla jednego samca i kilku samic s∏onia indyjskiego (Elephas
maximus) z dostatecznà iloÊcià miejsca do hodowli m∏odych. Cz´Êcià nowego
pawilonu jest tak˝e ekspozycja „Puszczy indyjskiej“ przeznaczona dla mniejszych
zwierzàt i zaplecza socjalne dla odwiedzajàcych, z toaletami dla niepe∏nosprawnych oraz pokojem dla matki z dzieckiem (tzw. babyroom).

Zoo w Ostrawie przyjazne dla niepełnosprawnych
Zoo Ostrawa powsta∏o w latach 50-tych i 60-tych ubieg∏ego stulecia a wi´c
w okresie gdy nigdzie nie brano pod uwag´ warunków wst´pu dla osób niepe∏nosprawnych. Naszym celem jest jednak˝e w maksymalnie najszerszej mierze
udost´pnienie obszaru zoo dla osób niepe∏nosprawnych. W latach poprzednich
udost´pniono pawilony, które dla osób na wózkach by∏y szczególnie trudno
dost´pne, np. pawilon ma∏p (wewn´trzna klatka schodowa posiada k∏adk´
wyrównujàcà), pawilon kotowatych a tak˝e sklep zoo. Wszystkie nowe budowy sà
zaplanowane z uwzgl´dnieniem osób niepe∏nosprawnych (nowy pawilon s∏oni jest
www.zoo-ostrava.cz

ca∏kowicie „bez barier“, wraz z WC). Stopniowo udost´pniamy tak˝e miejsca
widokowe przy wybiegach dla zwierzàt oraz botanicznej cz´Êci ogrodu, miejsca
zabezpieczajàce przed deszczem, bufety itp.
Przybli˝ajàc zoo osobom niepe∏nosprawnym, w czerwcu 2006 zrekonstruowaliÊmy dzieci´ce zoo. Ta ulubiona wÊród dzieci ekspozycja ze zwierz´tami
domowymi przesz∏a znacznà przemian´, której g∏ównà ideà by∏o udost´pnienie
wst´pu do dzieci´cego zoo w∏aÊnie dzieciom niepe∏nosprawnym, szczególnie tym
na wózkach inwalidzkich.
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