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Loomaaed tähistab reedel 78. sünnipäeva
Sel reedel, 25. augustil tähistab Tallinna loomaaed 78. sünnipäeva. Päev on täidetud loodushariduslike
tegevustega ning teatavaks tehakse väikese ninasarviku nimi. Pidupäeva puhul pääseb loomaaeda 2eurose sooduspiletiga.
Päeva tähtsaim sündmus leiab aset keskpäeval ninasarvikuaediku juures: avalikustatakse tänavu 3.
juunil loomaaias ilmavalgust näinud väikese ninasarviku nimi. Sealsamas kuulutatakse välja ka
Loomaaia Aasta Sõbra tiitli pälvinud loomaaia tubli toetaja ning austatakse Tallinna loomaaia teenekaid
töötajaid.
Kell 12.30-16.00 on loomaaia territooriumil avatud 6 temaatilist infopunkti, kus loomaaia asukatest
saab kuulata põnevaid lugusid, samuti on kõigil huvilistel võimalik loomaaia töötajatele küsimusi
esitada. Lisaks kommenteerib Aleksei Turovski ninasarvikute, Sudaani maasarviku ja hüljeste toitmist.
Keskkonnahariduskeskuses jagatakse infot huviringide kohta, avatud on eluslooduse klass ning fuajees
saab näha Eesti kujurite skulptuurinäitust ja sügisnäitust. Tuulikuplatsil võtab aga koha sisse
Päästeamet, et tutvustada päästja elukutset, töövahendeid ning ohutusalast käitumisviisi.
Loomaaia kassad on avatud 9–18, laste loomaaeda saab külastada 10-19, loomaaed suletakse kell 20.
Rohkem infot loomaaia kodulehel: http://tallinnzoo.ee/78-sunnipaeva/
Kava:
Keskkonnahariduskeskuses
10.00-16.00 fuajees huviringide infolaud ja registreerimine
Fuajees on avatud sügisnäitus ja Eesti kujurite skulptuurinäitus
Auditooriumis nonstop videoprogramm loomaaia loomadest ja loomaaednike tegemistest
10.00-16.00 on avatud eluslooduse klass: kõneldakse lemmikloomadest ja vaadatakse looduskooli
õppevahendeid
Ninasarviku aediku juures kell 12.00
Antakse üle Tallinna loomaaia teenetemärk
Kuulutatakse välja Loomaaia Aasta Sõber 2017
Avalikustatakse väikese ninasarviku nimi
Laulavad Bel Canto laste laulustuudio mudilased Kaie Külasepa juhatusel
Aleksei Turovski kommenteerib loomade söötmist
11.40 Ninasarvikud (ninasarviku aediku juures)
12.30 Sudaani maasarvik (aediku juures troopikamaja vastas)
13.00 Hülged
Temaatilised infopunktid (eesti ja vene keeles) 12.30-16.00
Tiigrikohviku juures kuuleb jutte kiskjatest
Hülgetiigi juures või vihma korral šimpansite galeriis kõneldakse Läänemere suurimast loivalisest,
uudistatakse inimese lähimat sugulast ja teisigi troopiliste alade väljapaistvaid esindajaid
Kotkad ja kakud kullimäel, toimub viktoriin
Ninasarvikuaediku ääres kõneldakse ninasarvikutest

Keskkonnarikastamise töökoda elevandimaja lähistel: EKA suvekooli tudengid meisterdavad
mänguasju elevantidele, tutvustatakse keskkonnarikastamist ja elevante
Ameerika piisonite juures jutustatakse piisonitest, aga ka Sise-Aasia asukatest
Tuulikuplatsil
10-16 tutvustada Päästeamet päästja elukutset, töövahendeid ning ohutusalast käitumisviisi

