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Gillar ni
våra djur?
Nu kan ni visa
det också!

Att ”gilla” något av våra djur (se paket nedan) är ett utmärkt sätt att exponera ert företag: samtidigt som ni bidrar till en verksamhet inriktad på
att bevara och sprida information om olika djurarter kommer ert företagsnamn att bli förknippat med miljöhänsyn i en harmonisk miljö av sammanlagt flera hundra tusen besökare under de kommande åren.
”Där djuren har bästa platsen” är ett motto som
förpliktigar. Vår ambition är att du som besökare
och våra djur ska kunna mötas på lika villkor. Varje
år satsar vi på nya generösa hägn och anläggningar
åt djuren, samtidigt som vi inreder, bygger och
planterar åt våra besökare. Ystad Djurpark deltar
också i flera projekt för bevarandet av hotade arter
– vi är extra stolta över våra Ringsvanslemurer, som
ingår i ett avelssamarbete med Skansen-Akvariet.
Vi har full aktivitet även under vinterhalvåret, då vi
bedriver undervisning på gymnasienivå inom Djurvårdsprogrammet.

Sebra

Equus burchelli chapmani, Equus burchelli boehmi
Klass: Däggdjur
Ordning: Uddatåiga hovdjur
Familj: Hästdjur
ViKt: 300 kg
manKhöjd: 140 cm
Föda: Gräs, rötter, frukt
miljö: Savann

utbredningsOmråde:

Här på Ystad djurpark har vi Chapmansebra och Grants
sebra, som är underarter till Vanlig sebra (eller Stäppsebra). Sebran lever på grässlätter och savann i östra
och södra Afrika. Djuren bildar vanligtvis mindre flockar, men under torrtiden kan man se tusentals individer
tillsammans.
Under parningstiden kan hingstar ha vilda slagsmål,
medan ston ofta är vänliga mot varandra. Under parningstiden är hingstarna ganska bråkiga även med
stona. Stona blir könsmogna vid ungefär två års ålder
och får ett föl per år.

Våra sebror:
Sebrahingsten heter Zeb, och de fyra stona är:
Randy, Jacket, Drottning och Råsmarie.
Fölet Rune föddes av Rosmarie i maj 2003.

Varför är sebror randiga? Varje individ har sitt
eget unika mönster och detta hjälper troligen djuren att
känna igen varandra. De kan också ha betydelse för temperaturregleringen, eller har kanske förmåga att förvirra
rovdjur och skrämma bort flugor.

The Zebra (here Chapman zebra and Grant’s zebra) lives in
grassy areas and savannah in eastern and southern Africa.
Zebras usually live in small groups, but herds of 1,000 individuals can be
seen during dry periods. The stripes (which are unique for each individual)
probably help Zebras to recognise each other.

Fodervärdar för Sebrorna:
logotyp
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logotyp
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Exempel på hur exponeringen av ert företags
logotyp på våra artskyltar ute i parken kan se ut.

Våra paket
Lilla Gillapaketet, 4 000 kr/år

Stora Gillapaketet, 7 000 kr/år

❥❥ Gilla en av våra djurarter.

❥❥ Gilla en av våra djurarter.

❥❥ Er logotyp placerad bredvid informationsskylten
för djuret.

❥❥ Er logotyp placerad bredvid informationsskylten
för djuret.

❥❥ Er logotyp och länk på vår hemsida under fliken
”Vi gillar”.

❥❥ Er logotyp och länk på vår hemsida under fliken
”Vi gillar”.

❥❥ 5 fribiljetter.

❥❥ Entré, rundvisning, fika och föredrag av parkens
zoolog för upp till 20 personer (kväll eller dagtid).

❥❥ Intyg.

Ring 0411-710 17 eller maila
info@ystaddjurpark.se
för beställning eller mer
information!

❥❥ 5 extra fribiljetter.
❥❥ Intyg.

Ystad Djurpark är en expanderande djurpark med mängder av exotiska djur, men också
terrarium, lantraser och serveringar. Vi har även en badanläggning med stor uppvärmd
pool och barnpool. Besökarantalet har ökat stadigt: vi räknar med att under 2013 ha över
70.000 besökare och att inom en 3-års period nå 100.000 besökare per år. Ystad Djurpark
är medlem i Svenska Djurparksföreningen.
Mer information om oss finns på www.ystaddjurpark.se. Vi finns även på facebook
(www.facebook.com/ystaddjurpark), youtube (www.youtube.com/ystaddjurpark)
och med som ett av flera lokala företag på www.visitystadosterlen.se
Dessutom finns vi med i appen Österlen i Handen.

