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#chronimyGINĄCEgatunki

Podczas zwiedzania Warszawskiego ZOO na tabliczkach z opisami zwierząt można
zobaczyć nietypowe, tajemnicze skróty: EX, EW, CR, EN, VU, NT, LC. Cóż takiego one oznaczają?

W

ymienione wyżej
skróty to kategorie określające stopień zagrożenia
wyginięciem
danego gatunku zgromadzone w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony
Przyrody (IUCN). Co konkretnie oznaczają te skróty
i jakich zwierząt dotyczą? Zobaczcie sami.

EX

wymarłe (extinct), oznaczane znakiem †. Kategoria odnosi się do gatunków
zwierząt, dla których
wymarły wszystkie
osobniki i dotyczy to skali
globalnej.
Przykład:
Mamuty.
Wyginęły 8 – 10
tys. lat p.n.e.
najprawdopodobniej w wyniku kombinacji trzech czynników – zmian klimatycznych,
niezidentyfikowanej epidemii
i działalności człowieka (polowania). Najbliższymi, żyjącymi
kuzynami mamutów są słonie
indyjskie.

EW

wymarłe na wolności (extinct in the
wild) – wymarłe w stanie dzikim, co oznacza, że pojedyncze
okazy, czy nawet populacje,
mogą żyć jeszcze w hodowlach
i ogrodach zoologicznych.

Przykład: Oryksy
szablorogie.
Ich
liczebność
dramatycznie
ograniczyło
osuszenie
Sahary, które miało miejsce między VII
a IV w. p.n.e. i związane z tym zmiany środowiskowe. Nie bez znaczenia
były także intensywne polowania, na początku XX wieku, w celu pozyskania mięsa

i rogów. Obecnie w rezerwatach
i ośrodkach realizujących różne
programy hodowlane żyje kilkanaście tysięcy tych zwierząt.
Dzięki temu gatunek będzie
mógł być reintrodukowany
w swojej ojczyźnie.
Stado oryksów w Warszawskim ZOO stale się powiększa.
W marcu 2019 r. przyszła na
świat urocza oryksówna Krysia.

CR

krytycznie
zagrożone wyginięciem
(critically endangered) – najbardziej zagrożone gatunki.

Oryks szablorogi

Oryx dammah – Scimitar-horned Oryx – Сахарский
орикс

NAJMNIEJSZEJ
TROSKI

BLISKI
ZAGROŻENIA

NARAŻONY

ZAGROŻONY

KRYTYCZNIE
ZAGROŻONY

LC

NT

VU

CR

Near threatened

Vulnerable

EN

Least concern

EEP

Endangered

Critically endangered

WYMARŁY
NA WOLNOŚCI

EW

Extinct in the wild

EX

Ciemne znaczenia na głowie
zapewniają ochronę przed
poparzeniem słonecznym.
Black markings on the
forehead and down the
length of the nose, provide
protec�on against sunburn.

DŁUGOŚĆ ŻYCIA
LIFESPAN

do 20 lat
up to 20 years

ROZMNAŻANIE
REPRODUCTION

ciąża trwa 8-8,5 miesiąca,
rodzi 1 młode
durra�on of pregnancy is 8-8,5
months, gives birth to 1 young

ŚRODOWISKO
HABITAT

pustynie, półpustynie, stepy
desert, semi-desert, steppe

Czy wiesz, że...

Biała SIERŚĆ ( biały kolor
odbija promienie
słoneczne), rudo-brązowa
szyja i klatka piersiowa.
The COAT is white (white
colour reflects the sun's
rays) with a red-brown
chest.

Extinct

DIETA / DIET

PL

Długie, cienkie, symetryczne ROGI,
zakrzywione do tyłu, mogą osiągać
długość od 1,0 do 1,2 m (zarówno u
samców, jak i u samic).
The HORNS are long, thin,
and symmetrical; they curve
backwards and can reach 1.0
to 1.2 m (on both the males
and the females).

WYMARŁY

Gatunek objęty Europejskim Programem Ochrony Zwierząt
Zagrożonych Wyginięciem

obszar występowania
area of distribu�on

Przykład: Goryle zachodnie
nizinne. Są one krytycznie
zagrożone z uwagi na postępujące wycinanie lasów tropikalnych, które stanowią ich
naturalne środowisko, kłusownictwo oraz za sprawą wirusa ebola, na
który są podatne.
W Warszawskim
ZOO mieszkają trzy charyzmatyczne
gorylowe
samce: Azizi,
Bwana i Viking.

jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia oryksy miały status
gatunku krytycznie zagrożonego wyginięciem, zaś w 2000 r.
całkowicie zniknęły z naturalnego środowiska? Od kilku lat
prowadzony jest program reintrodukcji tych zwierząt na terenie
Czadu. Stada hodowlane znajdują się m.in. w Tunezji, Maroku i
Senegalu.

Duże, rozłożyste KOPYTA są
dobrze przystosowane do
chodzenia po sypkim piasku.
The large, spreading HOOVES are
well adapted to allow these
antelopes to walk on the sand.

100 - 120 cm

ENG

180 - 200 kg

Did you know, that...

at the end of the last century, the oryks had a status of cri�caly
endangered species, and in 2000 they completely disappeared
from the natural environment? There is now a global cap�ve
breeding program for the scimitar oryx. Breeding herds are
located in Tunisia, Morocco and Senegal. For a few years,
selected individuals have been released into the wild in Chad

Tablica informacyjna z naszego ZOO stojąca przy wybiegu oryksa szablorogiego. W lewym rogu, pod nazwą zwierzęcia znajdują się kategorie zagrożenia z Czerwonej Księgi IUCN z zaznaczeniem grupy do jakiej zwierzę należy.
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VU

narażone na wyginięcie (vulnerable) – gatunki, które mogą wymrzeć stosunkowo niedługo, choć nie
tak szybko jak zagrożone.
Przykład: Niedźwiedzie
polarne. Białe niedźwiedzie giną z uwagi na
globalne
ocieplenie
klimatu, przez które
w dramatyczny sposób kurczy się naturalne środowisko
tych zwierząt. Topnienie pokrywy lodowej zmniejsza przestrzeń do polowań
na foki, które są ich
głównym pożywieniem. Duże znaczenie
w spadku liczebności
populacji niedźwiedzi
mają też polowania.
Przedstawicielami tego gatunku
w Warszawskim
ZOO są bliźniacy Gregor
i Aleut, których ulubionym przysmakiem jest
majonez.

NT

bliskie zagrożenia (near
threatened) – gatunki
bliskie zaliczenia do poprzedniej
kategorii (VU), ale jeszcze niekwalifikujące się do niej.
Przykład: Żółwie błotne. Zasięg
ich występowania obejmuje całą
Europę,
zachodnią
Azję i północną
Afrykę. Niestety w wielu
krajach już
wyginął.
W Polskiej
Czerwonej Księdze
gatunek ten
ma kategorię
EN, gdyż na terenie Polski żółw błotny jest coraz
rzadszy i występuje wyspowo,
więc bez czynnej ochrony nie ma
szans na przetrwanie.
Warszawskie ZOO bierze czynny
udział w jego ochronie.
Głównym zagrożeniem dla żółwi
błotnych
jest

LC
osuszanie terenów i utrata naturalnych siedlisk w wyniku urbanizacji.

LC

najmniejszej troski
(least concern) – gatunki niespełniające kryteriów
kwalifikujących do którejś z kategorii zagrożenia lub bliskiego
zagrożenia.
Przykład: Piżmowoły. Dawniej
gatunek zagrożony wyginięciem
z uwagi na prowadzone w prze-

Dla naszego Rambo
zima to wymarzona
pora roku

Fot. WARSZAWSKIE ZOO

zagrożone wyginięciem
(endangered) – przypisuje się im wysokie ryzyko wymarcia w niedalekiej przyszłości.
Przykład: Lemury katta. Są one
przedstawicielami
gatunku endemicznego,
czyli takiego,
który
występ u j e
tylko
w jednym
miejscu na
Ziemi, w tym
przypadku na Madagaskarze. Niestety, wskutek intensywnego wycinania lasów, oryginalny zasięg
terenów porośniętych puszczą,
która stanowi naturalne środowisko lemurów, zmniejszył się
aż o 90%.
W lemurowym stadzie Warszawskiego ZOO wbrew stereotypom
nie rządzi król Julian, ale królowa
Emilka, która wyznacza swoim poddanym rytm dnia.

szłości intensywne polowania.
W wyniku podjęcia działań
ochronnych liczebność
populacji piżmowołów wzrasta
i obecnie
jest szacowana na
poziomie
ponad
100 tys.
osobników.
W Warszawskim ZOO mieszka
piżmowół o imieniu Rambo – właściciel jednej z najbardziej
oryginalnych fryzur
wśród mieszkańców naszego
ogrodu.
Aleut i Gregor
podczas zabawy

VU

Fot. WARSZAWSKIE ZOO

EN
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Karta pracy
Sprawdź swoją wiedzę i odpowiedz na pytania:
1) Wymień minimum 3 mieszkańców Warszawskiego ZOO, którzy cieszą się z nadejścia zimy.
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
2) Jakiego koloru są włosy niedźwiedzia polanego i dlaczego są właśnie takie?
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
3) W Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem, które z nich potrafią się tak odzywać na co dzień?
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
4) Wymień zwierzęta, które można było zobaczyć w stajence w Betlejem.
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
5) Tradycyjną rybą goszczącą na naszym wigilijnym stole jest karp. Których kuzynów karpia możesz spotkać w Warszawskim ZOO?
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..

Na osoby, które podczas eventu „ZOO gwiazdka z gwiazdami” (20.12.2019 r. w godz. 10.00-14.00 w Ptaszarni)
zgłoszą się z prawidłowymi odpowiedziami, czekają NAGRODY!
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„Kurier ZOO”
Wydawca: Miejski Ogród
Zoologiczny w Warszawie
Adres redakcji: ul. Ratuszowa 1/3
03-425 Warszawa
Telefon: 22 619 40 41
e-mail: kurier.zoo@zoo.waw.pl
www.zoo.waw.pl

Najsłynniejsze skaczące torbacze z Australii.
Ptaszniki lub tarantule – ośmionogie bezkręgowce.
Największy ssak lądowy na świecie (kat. VU - narażony na wyginięcie).
Z czerwonym brzuszkiem, przylatuje do karmnika.
Samiec pszczoły miodnej.
Zwierzę krytycznie zagrożone wyginięciem, zabijane przez kłusowników w celu pozyskania jego rogu.
Morski bohater filmu „Szczęki”.
Parchata żaba :) w Polsce każda pod ochroną.
…. czarna – jadowity wąż z Afryki.

Redakcja: Żaneta Antosiewicz,
Agata Borucka, Joanna Piotrowska,
Anna Tadra, Ewa Ziółkowska
Korekta: Anna Karczewska, Joanna
Knapik, Anna Węgrzynowicz
Skład i łamanie: WOLONTARIAT
WARSZAWSKIEGO ZOO
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Jesteście ciekawi, jak mieszkańcy Warszawskiego ZOO
spędzają świąteczny czas? Zapytaliśmy opiekunów o to:
- jakimi prezentami obdarowują zwierzęta?
- co w Wigilijny wieczór zwierzaki „mówią”?
- czego opiekunowie życzą swoim podopiecznym?

Jak zwierzęta
spędzają święta?

Sekcja Hipopotamiarnia i Akwarium Morskie - Hipopotam nilowy
Pelagia
KATARZYNA ZDULSKA
Pelagia otrzymuje na wigilijną kolację wigilijne siano, a na deser swój

Piranie dostaną
tradycyjnego,
wigilijnego karpia...

ulubiony przysmak, czyli świeżego
ogórka.
„Mówi”, że najważniejsi są dla niej
oddani i pełni zaangażowania
opiekunowie, których głowy będą
pełne pomysłów, aby jak najlepiej
się nią opiekować.
Naszej wspaniałej hipopotamicy
życzymy zdrowia i szczypty cierpliwości do rozrabiaki Hugona,
z którym dzieli basen.

...a pingwiny
tradycyjnego
śledzika.

Fot. WARSZAWSKIE ZOO (2)

Sekcja Akwarium Piranie
GRZEGORZ SPAŁEK
Nasze ulubione
piranie na co dzień
zadawalają się owocami morza. Dlatego od
święta dostają prezent –
tradycyjnego karpia,
a gdy już poświętują, „mówią”
do nas: CHCEMY JESZCZE!
My zaś w odpowiedzi, z okazji
Świąt życzymy im następnych
świątecznych prezentów, bo po
Świętach znowu skromna codzienność. Z życzeniami dobrych Świąt
Sekcja Akwarium.

Sekcja Ptaki – Pingwiny przylądkowe (Tońce)
MICHAŁ JABŁOŃSKI
W święta każdy pingwin otrzymuje
specjalnie dobranego dużego śledzia z witaminami i z solą, podanego bezpośrednio do dzioba.
Nasze tońce w ten wyjątkowy wigilijny wieczór życzą nam wszystkiego najlepszego i zdrowia, abyśmy
mogli jak najdłużej i najlepiej się
nimi opiekować.

Każdemu z naszych podopiecznych
życzymy wszystkiego najlepszego,
ogromnego apetytu na śledziki
i oczywiście duuużo ślicznych,
puchatych pingwiniątek.
Sekcja Ssaków Niekopytnych
– Małpy człekokształtne - Szympans Frodo
KATARZYNA WEJCHERT, ANGELIKA ŁACHACZ, WOJCIECH
Nasz najmłodszy rozrabiaka na
Święta otrzyma kocyk
w kolorze seledynowym, ponieważ w takim będzie się najlepiej
prezentował, nowego pluszaka,
gdyż wszystkie stare odeszły
w zapomnienie oraz smakołyki,

Fot. WARSZAWSKIE ZOO (3)

Frodo dostanie kocyk
i pluszaki

Katarzyna Zdulska:
Pelagio, życzę ci dużo zdrowia
i cierpliwości do tego
rozrabiaki Hugona.

KURIER ZOO
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Sekcja Ssaków Niekopytnych –
Małpy człekokształtne - Goryle
zachodnie nizinne: Azizi, Bwana
i Viking
MONIKA KOSTRZEWA, PIOTR
JASEK, MACIEJ KAPUSTA
W Święta dla naszych goryli
ubieramy dużą choinkę, pod
którą kładziemy prezenty zapakowane w kolorowy papier, kocyki, piłki oraz pudełka ze smakołykami. Nasze chłopaki „mówią”
nam: dziękujemy, że jesteście...,
a teraz dajcie już te prezenty!
Azulkowi, Bwanie i Vikusiowi
życzymy przede wszystkim zdrowia i tego, żeby się nie zmieniali,
bo dla nas każdy dzień z nimi jest
wyjątkowy i niepowtarzalny.
Sekcja Ssaków Niekopytnych –
Małpy - Lemury katta: królowa
Emilka i jej stado
LAURA TURADEK
Lemury w tym roku były prawie
bardzo grzeczne, więc dostaną
kolorowe prezenciki z ekstra smakołykami w środku i pachnącą
zieloną choinkę.
W Wigilię powiedzą: „Gdzie są
schowane pozostałe prezenty
z pychotkami? Byliśmy baaaardzo
grzeczni, yyyy, przynajmniej staraliśmy się być.”
Emilko, życzymy Tobie i Twoim
poddanym zrzucenia zbędnych
gramów i słoneczka przez okrągły
rok, bo wiemy jak bardzo lubicie
ciepełko.
Sekcja Ssaków Niekopytnych –
Małpy - Kapucynki żółtobrzuche
LAURA TURADEK, ANNA, WOJCIECH, ZBIGNIEW, GRZEGORZ
Kapucynki z okazji Świąt dostaną
nową super huśtawkę ze skrzynki
z kolorowymi ruchomymi gadżetami i parę innych zabawek.

„Mówią” nam: „Dziękujemy, że
jesteście i mówicie wszystkim
„ZOOstaw nie dokarmiaj!”, bo z nas
straszne łakomczuchy i zdarza się,
że jemy niezdrowe rzeczy, które
dają nam zwiedzający. Potem
niestety chorujemy, a wy martwice
się o nas... A! No i więcej nowych
zabawek!”
Kochane kapucynki, życzymy
Wam, nie tylko na Święta, mnóstwa miłości w stadzie, żebyście
rozrabiały z nami jak najdłużej...
i niech nasi goście więcej was nie
dokarmiają, bo jak was brzuszki
bolą, to bardzo to przeżywamy.
Sekcja Ssaków Niekopytnych
– Drapieżniki – Tygrysica sumatrzańska Ratu
JANUSZ RAK
Bardzo się cieszę, że mogę opiekować się takim wyjątkowym zwierzakiem. Ratu w świątecznym
prezencie znajdzie pluszowego
bałwanka do zabawy, choinkę
i surową rybę, którą uwielbia.
Tygrysica „mówi”, że bardzo
mnie lubi i cieszy się, że jestem jej opiekunem i o nią
dbam.
Życzę Ratu dużo zdrowia oraz
by jej kuzynów, którzy są krytycznie zagrożeni wyginięciem,
było w naturze coraz więcej.

Dwójka w Wigilię raczej
nie będzie pościć

Sekcja Wiwarium – Herpetarium
– Krokodylica kubańska Dwójka
MATEUSZ KUBAK
Na święta Dwójka dostaje wymarzony prezent, czyli spory kawałek
świeżej wołowiny - jej ulubione
danie.
W Wigilijny
wieczór
mówi

mi, że tak naprawdę to mnie lubi,
a całe to straszenie na co dzień
to tylko po to, by wśród zwiedzających zachować opinię groźnej
bestii. No i jeszcze, że może udałoby się w przyszłym roku przemycić
dla niej więcej mięska, a mniej
„niesmacznych ryb”.
Życzę jej, żeby wiosna przyszła
w nowym roku jak najszybciej oraz
żeby lato było słoneczne i długie,
bo doskonale wiem, że grzanie się
na słońcu to właśnie to, co krokodyle kochają najbardziej.

Janusz Rak:
Ratu, dużo zdrowia
i oby was – tygrysów
sumatrzańskich
– było coraz więcej.

Mieciu, wołaj
towarzystwo!
Idzie tort...

Laura Turadek:
Emilko, dużo słoneczka.
Dla ciebie i wszystkich
twoich poddanych.

Sekcja Wiwarium – Bezkręgowce – Karaczany madagaskarskie:
Mietek i jego ekipa
MARTA KORCZAK
Nasze karaczany z Mietkiem na
czele dostają wielki tort z ich przysmaków: bananów, mango i melona, do tego tace pełne pysznych
chrupek i innych pyszności - tak
żeby łącznie, jak to na Wigilię, było
12 potraw.
Trudno stwierdzić, co „mówią” bo
są małe i przekrzykują się nawzajem. Jest ich kilkaset, więc trudno
zrozumieć, ale można wychwycić
coś o tym, że chcą jeszcze więcej
jedzenia.
Życzę tym, które są skryte, więcej
śmiałości, żeby się nie wstydziły
pokazywać, a całej reszcie licznego
potomstwa i udanych wylinek.

Fot. WARSZAWSKIE ZOO (4)

które zawsze poprawiają mu
humor.
Frodziak „powie nam”: „Cześć!
Chciałbym sobie życzyć więcej
wspaniałych zabaw z Wami,
biegania w berka z przeszkodami, rozpieszczania oraz duuużo
smakołyków. Wam natomiast
życzę cierpliwości do naszej
gromadki oraz aby wasza miłość
do nas nigdy nie słabła.”
Frodziaku nasz kochany, życzymy Tobie, abyś wyrósł na
pięknego, zdrowego samca,
pełnego rozwagi i mądrości,
potrafiącego się jednak wciąż
bawić i korzystać z każdego
pięknego dnia.
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Fot. WARSZAWSKIE ZOO (4)
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Czy trzy panie już
ładnie dziękują za
świąteczne prezenty?

Sekcja Wiwarium – Bezkręgowce
– Ptasznik Śliwka
MARCIN SIEWIERSKI
Moim ulubionym podopiecznym
jest pająk - ptasznik o wdzięcznym
imieniu Śliwka.
Na Święta w prezencie dostanie ode
mnie smakowitą, tłustą szarańczę.
Dodatkowo zasadzę w jej terrarium
jakąś nową roślinkę.
W Wigilię Śliwka
podziękuje mi za
cały rok opieki.
Życzę naszej
gwieździe, która
popularności się
nie boi, kolejnych spektakularnych sukcesów w karierze
medialnej.

Magdalena Smolińska:
Niech się wam tu dłuuuugo żyje,
tak jak dłuuuuugie macie szyje...
Żyrafiarnia z Sekcji Ssaków Kopytnych – Żyrafy Rothschilda: Justyna, Anastasia, Malawi
MAGDALENA SMOLIŃSKA
Wielkimi krokami nadchodzą już
święta,
jak więc spędzają je nasze zwierzęta?
i antylopy oraz żyrafy
w końcu wychodzą ze swojej „szafy”.
W radio muzyki świątecznej słuchają,
i różne dobroci od nas dostają.
Nie są to bombki, lampki, choinki,
by nie wystraszyć żadnej dziewczynki
By uszczęśliwić nasze zwierzaki,
damy im różne, przepyszne przysmaki.
Dostaną wszystko co świeże i zdrowe,
swe ulubione kuleczki ziołowe,
siatkę po brzegi lucerną wypchaną,
i z wierzby liściarkę także dostaną.
specjalny granulat na bazie akacji,
i dużo gałęzi do degustacji.
Mamy nadzieję, że nasze zwierzęta
będą udane miały te święta.

A w wigilijny wieczór, dzięki swym
głosowym strunom
będą mogły coś powiedzieć swoim
opiekunom,
że im z nami dobrze, i że są szczęśliwe
i że będą grzeczne oraz mniej
płochliwe,
że dziękują za opiekę, jaką ich
obdarzamy
i warunki życiowe, które im stwarzamy
No a my - opiekunowie, w tym klimacie przedświątecznym,
ślemy najlepsze życzenia naszym
drogim podopiecznym:
żyjcie długo i szczęśliwie, niech Wam
zdrowie dopisuje,
a relacja nasza z Wami, niech się
nigdy nie zepsuje
by współpraca między nami była długa
i owocna,
a więź przy tym wytworzona, niezawodna oraz mocna...

Marcin Siewierski:
Śliweczko spełniaj się
medialnie. Bądź nadal
gwiazdą.

Słonica Erna będzie cieszyła
się z nowej derki
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Słoniarnia i nosorożce z Sekcji
Ssaków Kopytnych - Nosorożec
indyjski Shikari
ZESPÓŁ SŁONIARNI
I NOSOROŻCÓW
Shikari była bardzo grzeczna,
więc na Święta otrzyma
nowy paśnik na wybiegu,
z którego będzie wygodniej jeść
siano.
W wigilijny wieczór powie
„Widziałam, że Erna chodzi
w pięknej derce, mi również się
taka marzy, a także chciałabym
żeby po moim wybiegu chodziły
największe azjatyckie antylopy
- nilgau’y!”

Naszej Szyszuni (tak pieszczotliwie
nazywamy Shikari) życzymy jeszcze
piękniejszego wybiegu, z wieloma
wzbogaceniami i zabawkami.
Słoniarnia i nosorożce z Sekcji
Ssaków Kopytnych - Słoń afrykański Erna
ZESPÓŁ SŁONIARNI
I NOSOROŻCÓW
W prezencie dla Erny szykujemy
zestaw ekskluzywnych derek.
W Wigilię powie nam: „Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości
moje stado się powiększy.”
Życzymy naszej żelaznej damie
długiego życia w zdrowiu
i cierpliwości do młodszych
członków stada.

Edek:
Życze sobie i kolegom
troszkę odpoczynku...
...i już tęsknię za uczniami
Fot. WARSZAWSKIE ZOO (3)

Słoniarnia i nosorożce z Sekcji
Ssaków Kopytnych - Góralek
skalny Tusker
ZESPÓŁ SŁONIARNI
I NOSOROŻCÓW
Tusker i całe jego stado otrzymają
na święta nowe koszyczki do wylegiwania się całymi dniami oraz
dodatkowe tunele, w które można
wsypywać pyszniutki granulat.
W Święta Tusker „mówi”: „Chciałbym, aby moje stado zawsze było
w komplecie - zdrowe, szczęśliwe
i co roku pełne młodych!”
Życzymy Tuskerowi, żeby jego syn
wyrósł na dorodnego samca, który
założy nowe stado.
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Góralki będą mogły
wylegiwać się w
nowych koszyczkach

Zwierzaki
dydaktyczne – Edek i jego ekipa

Fot. JACEK PRZYBYSZ

DZIAŁ DYDAKTYCZNO-POPULARYZATORSKI
Zwierzaki edukacyjne - papuga Edek, jaszczurki, węże, żółwie, ślimaki, patyczaki, straszyki, wije i edukacyjne karaczany cieszą się przede wszystkim
z tego, że mają przerwę w zajęciach edukacyjnych! Prezentem świątecznym
jest dla nich święty spokój i z pewnością go dostaną - na prawie dwa tygodnie.
Pod koniec ferii świątecznych zwierzaki zatęsknią za dziećmi, bo przecież zdają
sobie sprawę, jak ważna jest ich praca na polu edukacji i to, że codziennie niosą
przesłanie o konieczności ochrony przyrody, zagrożonych gatunków i dbania
o naturalne środowisko.
A czego życzą im pracownicy Działu Dydaktycznego?
Aby ich żyjący w naturze krewni mogli żyć spokojnie bez obaw, że zniszczymy
ich naturalne środowisko i że będą musieli się z niego wynieść. Zaś bezpośrednio
naszym podopiecznym życzymy miłych, grzecznych, cichych i delikatnych uczestników zajęć edukacyjnych, dla których bezpośredni kontakt z żywymi zwierzętami
będzie jedynym w swoim rodzaju niezapomnianym i cennym
doświadczeniem.

Zespół Słoniarni
i Nosorożców:
Pociechy z potomstwa, pięknego
wybiegu, i cierpliwości...
Shikari dostanie
nowiutki paśnik.

Jacek
Przybysz

Piotr
Piekarczyk

Patryk
Pyciński

Ania
Fijałkowska

Mariusz
Kaliński
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