Een dag in volle natuur met uw klas
aan de poort van de Ardennen

Monde sauvage
Zoo safari Parc

School Groepen 2020

www.mondesauvage.be

Het Zoo Safari Parc

Ontdek de natuur en de biodiversiteit in
ons park met al zijn groene hoekjes.
Wees aandachtig
voor de diverse
conservatieprojecten
voor bedreigde
diersoorten.

Deze lente genoten we weer van vele
geboortes bij onze families dieren.
Kom met uw eigen ogen en die van uw
leerlingen deze wonderen van de natuur aanschouwen !
Foto : Europese eland (Alces alces)

Nieuw !

Een uitbreiding van onze Zuid-Amerikaans sector,
over een totaaloppervlakte van bijna 3 hectaren,
voor onze nieuwe bewoners : de reuzenmiereneters

De Zuid-Amerikaanse sector met de
tapirs, nandoes, de neusberen, de
flamingo’s, de lama’s en de capibara’s

Pedagogisch Parcours * :
- Uitleg over het belang van dierentuinen en hun functie in de
conservatie van en het onderzoek naar bedreigde diersoorten, niet
alleen hier maar ook in hun natuurlijke leefmilieus over de hele
wereld
- Uitleg over verschillende organisaties die bestaan om onze
biodiversiteit te beschermen en met wie we samenwerken
- Kijk zeker uit naar onze «Wist u dat?» en «Moderne bedreigingen»
panelen doorheen het park
* inbegrepen in uw groepsprijs
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De wandeling in volle
natuur
Ijsberen

Bruine beren

Zuid-Amerikaanse Zeeleeuwen

Kraagbeer

Poolwolven

Humboldt pinguins

Amerikaanse bisons

Wasberen

Stinkdier

De primaten
van het Monde Sauvage

Woordje van de dierenarts

Op onze apeneilanden kan je onze naaste verwanten, de chimpansees en
de orang-oetans aanschouwen. Maar ook vind je verre neven doorheen
het park, zoals de karakteristieke lemuren van Madagascar, of de kleine
penseelaapjes en tamarins. Het is een prettig spektakel om onze grote
familie chimpansees met al hun kleine deugnieten te zien ravotten. Zoals
je kan zien op de foto, kunnen ook wij mensen soms iets leren van hen, in
hun zorgzame omgang met elkaar.

Masala, onze grote
orang-oetan man

Orang-oetans

Orang-oetans en makaak,
oog in oog

Orang-oetans
Chimpansees

Makaak

Ouistitis

Tamarin
Gibbons

Vari noir et blanc

Ringstaartmaki’s

Bonte maki vari’s

Leerrijke voorstelling
bij de Papegaaien

Duur : 20 min
Inbegrepen in de prijs van uw groepsticket

Leerrijke voorstelling
bij de Zeeleeuwen

Duur : 20 min
Inbegrepen in de prijs van uw groepsticket

Leerrijke voorstelling
bij de Roofvogels

Duur : 30 min
Inbegrepen in de prijs van uw groepsticket

Uw rit met het kleine
treintje doorheen de
Afrikaanse kuddes in onze

Safari

Duur : 50 min
Inbegrepen in de prijs
van uw groepsticket

De grote Roofdieren

De Oase en zijn leerrijke
expositie over de

Woestijnen

Le Dromadaire / De Dromedaris
Camelus Dromaderius
Ordre : Cétartiodactyles
Orde : Evenhoevigen
Famille : Camélidés
Familie : Camelidae

Taille / Grootte

Poids / Gewicht

2 > 2,5 m

400 > 900 kg

Régime / Voedsel Habitat / Habitat

La bosse du dromadaire
n’est pas une réserve d’eau !

Non, le dromadaire ne se
trouve pas qu’en Afrique !

En fait il s’agit plutôt d’une réserve
de graisse dans laquelle il peut
puiser son énérgie quand il en a
besoin ! Il est cependant capable de
boire jusqu’à 100 l d’eau en une
seule fois .

On en trouve également en Asie et
même en Australie où il a été
introduit dans les zones arides.

De bult van een dromedaris
is geen waterreservoir!

Men vindt hem in Azië en zelfs in
Australië waar hij uitgezet werd in de
dorre zones.

Het is een soort vetreserve waar hij
energie kan uit putten wanneer hij
die nodig heeft!
Hij kan evenwel in één keer tot 100
liter water drinken.

Nee, de dromedaris vindt
men niet in Afrika!

De Kinderboerderij,

waar de kindjes de handen uit de
mouwen kunnen steken

Speeltuinen en
Picknickplaatsen

Fauna en flora in het Park

We werken actief
aan het behoud
van bedreigde
soorten en we
nodigen al onze bezoekers en alle kinderen uit om ons te steunen in projecten voor het overleven van bedreigde soorten in hun natuurlijke omgeving.

Mooie uitstapjes
scholen en groene
ruimtes

Monde sauvage
Zoo safari Parc

Fange de Deigné, 3
4920 - Aywaille
Tel : +32 (0)4 360 90 70
Fax : +32 (0)4 360 91 08
Mail : reservation@mondesauvage.be
www.mondesauvage.be

