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Ähtäri Zoon kevät täynnä elämää
Ähtärin eläinpuiston kevät on täynnä uutta elämää. Villisikapariskunta on saanut seitsemän
porsasta, hirviemo Usva on saanut kaksoset ja Kotieläintilalla piikkiöläiset
maatiaiskananpojat juuri kuoriutuneet. Vuoden ensimmäiset metsäpeuran vasat ovat
syntyneet ja ne ovat aikanaan osa käynnissä olevaa LIFE –hanketta, jossa metsäpeuroja
palautetaan luontoon. Karhut ja ahmat ovat olleet hereillä jo jonkin aikaa. Myös viimeinen
talvihorrostaja, kyy, on palannut omaan terraarioonsa.
Eläinpuistossa eläimiä ja poikasia voi käydä tarkkailemassa melko läheltäkin, mutta
luonnossa yksinään havaittu eläinlapsi kannattaa jättää rauhaan.
– Etenkin ihmisasutuksen läheisyydessä yksinään havaittu poikanen herättää usein ihmetystä. Monille
eläimille on kuitenkin täysin normaalia jättää jälkikasvu yksin odottelemaan pidemmäksikin aikaa,
muistuttaa Ähtärin eläinpuiston eläinlääkäri Heini Niinimäki.

Sähköiset palvelut uudistuneet
Eläinpuistoreitin varrella asiakasta palvelee interaktiivinen mobiipalvelu, joka toimii kaikissa
mobiililaitteissa ja esittelee puistokierroksen eläimiä ja luontoa. Eläinpuiston lipunmyynnissä on
opaste palvelun käyttöön ottoon. Myös www.ahtarizoo.fi –sivut ovat uudistuneet. Ne tarjoavat
enemmän tietoutta suojelutyöstä ja eri eläinlajeista, kuten vuoden alussa eläinpuistoon tulleista
pandoista. Sivuilla oleva majoitusverkkokauppa on päivitetty entistä käyttäjäystävällisemmäksi.
– Kasvavaan kävijämäärään on varauduttu henkilöstöä kouluttamalla ja lisäämällä sähköisiä palveluita,
kertoo eläinpuiston toimitusjohtaja Jonna Pietilä. Pandojen tulon myötä eläinpuiston kävijämäärä on
kasvanut aiemmista vuosista ja tähän mennessä vierailijoita on käynyt jo yli 35 000.

Tavoitteena uhanalaisten eläinten ylläpito ja opetustyö
Vesikko on hyvä esimerkki Suomen luonnosta jo kadonneesta lajista, joka on kuitenkin saatu
lisääntymään ensimmäisenä Ähtärin eläinpuistossa. Puistossa hyvin viihtyvän Vesku vesikon 4 v.
syntymäpäivää vietettiin alkuviikosta.
Perustamisesta lähtien Ähtärin eläinpuiston tavoite on ollut rakentaa eläimille tilavat ja luonnolliset
elinolosuhteet. Kansainvälinen eläinsuojelutyö on tärkeä osa eläintarhojen toimintaa, tavoite on
uhanalaisten eläinten ylläpito ja niiden perimän vaaliminen. Eläintarhojen yhteistyön avulla on
pystytty ylläpitämään suuri määrä lajeja, jotka olisivat muuten jo kuolleet sukupuuttoon.
Ähtärin eläinpuisto seuraa koulujen opetussuunnitelmaa, joka painottaa opetuksen
monimuotoisuutta. Puisto tarjoaa mahdollisuuden oppia eläimistä ja luonnon kiertokulusta kaikin
aistein oman kokemuksen ja opastuksen kautta. Eläinpuisto tarjoaa asiakkailleen vilkkaimpaan
luokkaretki- ja leirikouluaikaan ilmaisia eläinopastuksia niin Pandatalossa kuin eläinpuistonkin
puolella. Eläinopastukset sisältyvät pääsylipun hintaan myös koko kesän ajan aina 12.8. saakka.
Opastusten aikataulut kohteittain: http://www.ahtarizoo.fi/index.php/fi/elainopastukset
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