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Kolmården, Nordens största djurpark, är ett av Sveriges populäraste resmål och omfattar djurpark samt Vildmarkshotellet. Kolmården har ett 70-tal olika djurarter och 

driver en rad olika forsknings- och bevarandeprojekt. Djurparken är även en utbildningsresurs för Sveriges skolor. Kolmården är medlem i Svenska Djurparksfören-

ingen samt de internationella branschorganisationerna EAZA och WAZA. 2016 hade parken totalt ca 600 anställda under säsong och besöktes av drygt 700 000 

gäster.  

Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, 

Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland.  
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Sveriges första takinkalv född på Kolmården  
Takinkalven	Nanook	som	föddes	en	tidig	morgon	i	februari	är	den	första	av	sitt	slag	att	födas	i	
Sverige	och	ett	genombrott	för	djurparkens	deltagande	i	bevarandet	av	den	hotade	arten.			

2014 flyttade tre takins in på Kolmården som en del av ett avelssamarbete mellan djurparker i Europa. Förhoppningen 
var att de två honorna Aisha och Dahlia skulle fatta tycke för tjuren Hobbit, vilket också skedde. Efter en 7 månader 
lång dräktighet såg Aishas lilla tjurkalv dagens ljus i snön på Kolmården.  

– Vi är otroligt glada att Aisha som förstföderska har tagit så väl hand om Nanook. Han är ett mycket 
välkommet tillskott till vår takingrupp och till den europeiska populationen, säger Cassandra Hansson, 
djurvårdare på Kolmårdens djurpark.  
 
Vid födseln vägde Nanook 7 kg och ställde sig snabbt upp för att dia. De första dagarna höll han sig tätt intill sin 
mamma men snart därefter gav han sig ut på upptäcktsfärd över stockar och upp på klippor. Tack vare djurvårdarnas 
goda relation till djuren gavs möjligheten att tidigt kunna göra en undersökning av den nyfödda. Allt såg bra ut och 
Nanook växer nu för varje dag som går.  
 
FAKTA OM TAKIN 
Takin lever i det vilda på upp till  4000 meters höjd längs Himalayas bergssluttningar och hotas av skogsskövling och 
jakt. IUCN (Internationella naturvårdsunionen) klassar arten som sårbar och de senaste inventeringarna pekar på att de 
minskar i antal.  Kolmårdens takins ingår i den europeiska stamboken för djurarter inom Europeiska 
djurparksföreningen EAZA vilken syftar till att upprätthålla en genetiskt frisk population. 

För mer information 
Kontakta gärna Helena Axelsson, Informationsansvarig Kolmården 010-708 7537 helena.axelsson@kolmarden.com 

För fler bilder 
http://kolmarden.com/mediabank 

 


