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2. srpna 2014
DEN V PAVILONU EXOTÁRIA

Kalendáø
akcí
akcí
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st ípky
ze

10. srpna 2014
MEZINÁRODNÍ DEN LVŮ
17. srpna 2014
MEZINÁRODNÍ DEN
SLONŮ
23. srpna 2014
MEZINÁRODNÍ
DEN ORANGUTANŮ
30. srpna 2014
POHÁDKOVÁ ZOO

PRAVIDELNÉ PŘEDVÁDÌCÍ AKCE
Cvièení:

Krmení:

lachtana

(denně kromě ètvrtka, hodiny: 10:30; 15:30; 17:30)
slonù (denně, hodiny: 14:30)

tuleňù

(denně kromě úterý, hodiny: 10:00; 15:45)
piraň (so + ne + sv., hodiny: 12:00)

a enrichment u orangutanù

(denně, hodiny: 10:15)

Ostatní:

jízda na ponících (denně, hodiny: 13:00 - 17:00)
komentované krmení žiraf a nosorožce
medový strom pro malajské medvědy

OTEVÍRACÍ DOBA:
LETNÍ:
1. 4. 31.10.
ZIMNÍ:
1. 11. 31. 3.

procházka slonù po zoo

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU

(so + ne + sv., hodiny: 14:00)

(so + ne + sv., hodiny: 12:30)

(denně, hodiny: 12:00  podle poèasí s tolerancí 30 minut)

www.zoousti.cz

8 18 hodin
9 16 hodin

st ípky ze zoo

Dětská høitě v zoo

Nový obyvatel zoo

Na rùzných místech areálu zoo
byla v letoním roce vybudována
nová høitě pro děti, dalí se jetě
pøipravují. Jako první vzniklo pro
nejmení návtěvníky høitě plné
veselých zvíøecích figur, které je
situováno nad pavilon elem
u velkého trpaslíka. Bylo
slavnostně otevøeno u pøíležitosti
Mezinárodního dne dětí v sobotu
31. května 2014. Poté dolo
na opravu klouzaèek
a laminátových maket zvíøat nad
Trpaslièím hrádkem, toto místo bylo doplněno o dalí herní prvky. Slavnostní otevøení 
sobota 26. èervence 2014. Do konce sezóny jsou pøipravena jetě dalí dvě místa
věnovaná dětem, jedno je pøímo u restaurace Koliba a druhé se týká rozíøení Dětské
zoo. Vechny atrakce jsou financováni statutárním městem Ústí nad Labem v rámci
projektu Město dětem. U této pøíležitosti byla vyhláena i soutěž o hodnotné ceny, jako
je kupø. zahranièní zájezd pro dvě osoby apod.

V s o b o t u 19 . è e r ve n c e
pøicestovala do zoo mladá
samice lva konžského, která se
n a ro d i l a 9 . ø í j n a 2 012
v portugalské Zoo Lisabon.
Dlouhou cestu pøeèkala bez
problémù a vyputění
z t ra n s p o r t n í b e d n y by l o
o t á z ko u n ě ko l i ka m i n u t .
Na nové prostøedí i na sklo
oddělující expozici
od návtěvníkù reagovala
vyrovnaně, což naznaèuje, že
pùjde o klidné a pohodové
zvíøe. Ze své domovské zoo si nepøivezla žádné jméno, takže záhy po pøíjezdu bylo
vybráno krátké a výstižné Kivu, podle konžského jezera. Kivu by měla spolu s ústeckým
párem Leonem a Ronjou vytvoøit malou lví smeèku, což bude vyžadovat jednak èas,
jednak trpělivost. Zvíøata si na sebe zpoèátku zvykají pouze pøes møíže, støídají se
v expozicích, aby si navykla na jiný pach, a až po nějaké době mohou být spojena
dohromady. Tak jako v pøírodě si musí ujasnit vzájemné vztahy a postavení v hierarchii
smeèky, což bude nejdùležitějí u obou samic.

Nová mláïata
V měsíci èervenci se v zoo
narodila dalí mláïata,
jednalo se větinou
o kopytníky. Nejvzácnějím
odchovem byla dalí dvě
m l á ï a t a j e l e n ù
bělohubých, která doplnila
tøi èervnové odchovy, takže
ústecká zoo je největím
evropským chovatelem
tohoto vzácného druhu.
Mláïata alpak se také
rozrostla o dalí dva pøírùstky
 edivou samièku
a hnědobílého sameèka. V Dětské zoo pøibyly ètyøi oveèky kamerunské
a v nedalekém výběhu sikù vietnamských lze zahlédnout dalí rezavé kolouky
s bílými puntíky. Jedinou výjimkou nepatøící mezi kopytníky jsou mláïata surikat, což
jsou zvědavé elmièky pocházející z Afriky. Návtěvníci je mohou sledovat v nové
expozici u pavilonu elem, kde se surikaty rychle zabydlely. Činorodě si zaèaly hloubit
v písku pod kameny nory, kde také druhá ze samic pøivedla na svět ètveøici mláïat.
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Zvíøata v akci
Ústecká zoo vyhlásila na prázdniny
fotografickou soutěž Zvíøata v akci, které se
mohou zúèastnit vichni návtěvníci.
Probíhá od 1. èervence do 24. srpna,
pøièemž vyhláení a ocenění vítězù se
uskuteèní v sobotu 30. srpna pøi akci
Pohádková zoo. Podmínky soutěže jsou
velice jednoduché  fotografie musí být
poøízena v ústecké zoo, úèastnit se mohou
pouze amatértí fotografové, jeden
soutěžící mùže zaslat max. tøi snímky,
pøièemž jeden snímek má max. velikost 5
MB. Soutěž je vyhláena pro dvě kategorie
 do 15 let a nad 15 let, takže anci mají
i mladí návtěvníci, kteøí mnohdy jetě nemají tolik zkueností. Nejlepí snímky, tøi
z každé kategorie, bude vybírat odborná porota. Výherci budou samozøejmě
o výsledcích vèas informováni a vítězné fotografie budou od soboty 30. srpna
vystaveny v pavilonu exotária, aby si je mohli prohlédnout i ostatní návtěvníci zoo.
více na www.zoousti.cz
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