ä

m"lA PAm
BigcatsRescue

Vážené pani učiteľky a milĺ žiaci,

ďakujeme, že ste si na adopciu vybrali nášho samca ťavy, Kamila.
Kamil k nám prišiel z cirkusu z nevhodných a stresujúcich
podmienok, kde zostali žiaľ jeho rodičia. Aspoň jeho sme zachránili a
môže sa tešiť z pohybu a slobody. V Malkia Parku konečne zažíva
sladkú slobodu, kde ho zahŕňame láskou a tou najlepšou
starostlivosťou.

Kamil je ťava dvojhrbá, ktoráje v prírode na pokraji vyhynutia.
Posied-né vol'ne žijúc-e-j edinóe prežívajú v počte niekol'ko stoviek
kusov v púšti Gobi najuhozápade Mongolska.
Ťavaje mimoriadne nenáročná, uspokojĺ sa s výživne veľmi

chudobným krmivom a v hospodárení s vodou je mimoriadne
efektĺvna. Hrby slúžia na vytváranie tukových zásob -zdroja
metabolickej vody. Mýtus o tom, že ťava nosí v hrboch zásoby vody
je preto nepravdivý.
Nášho Kamila nájdete v zadnom výbehu pre kopytnĺky, kde sa
skamarátil s našimi bizónmi. Je vel'mi srandovné sledovať ako sem
tam obhrýza bizónie rohy v domnení, že ide o mrkvičku. :)

My Vám ešte raz ďakujeme za Váš finančný príspevok, ktorý nám
pomôže pri j eho každodennej starostlivosti.

S pozdravom,
Tím Malkia parku
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Biooatsnescue

Vážené pani učiteľlq7 a milĺ žiaci,

ďakujeme, že ste si na adopciu vybrali našich vlkov čiemych.
Vlci sa do našej starostlivosti dostali zo zoo, kde boli premnožení.
Žiaľ, ak by sme sa ich neujali hrozila by im smrť, a preto u nás našli
nový domov.

Nájdete u nás troch vlkov čiemych, ktorĺ obývajú spoločný výbeh
s tromi vlkmi dravými. Vlk čiemy žije v Sevemej Amerike v oblasti
Alijašky a Yukonu, okrem tundrovitej oblasti na pobreží Arktídy. Je to
v súčasnej dobe pravdepodobne najväčší vlk v Sevemej Amerike.
Počas rokov boli vlci hnaní l'uďmi a v mnohých oblastiach boli
dokonca úplne vyhubenĺ. Ľudia si často neuvedomujú cenu zvierat
a práve vlk patrĺ medzi pomeme dosť nedocenené zvieratá. Napriek
tomu, že ho ľudia považujú za hrozbu, keďže i v rozprávkach
vystupuje prevažne áko negatívna postava, opak je pravdou. Vlci sú
vel'mi plachí a ľudí sa boja viac ako oni ich.
Ak našich vlkov chcete pozorovať, vyzbrojte sa trpezlivosťou a keď
budete potichu, učite sa vám radi ukážu.

Ďakujeme Vám ešte raz za Váš finančný príspevok, ktorý nám

pomôže pri ich každodemej starostlivosti.

S pozdravom,

Tím Malkia parku

