
 
 

 

Pressinbjudan 2013-07-08 

 

VAD? Närkontakt 2013 – Dagläger för nyfikna barn i Skånes Djurpark  

NÄR? 10 juli kl 9.30-16.00 

 

Sommarlovskul för barn 7-13 år. Är ni intresserade av att komma och besöka 

daglägret?  

 

Kontakta Carl Bratt, e-post carl@skanesdjurpark.se, tel 0702-1496 48  

senast den 10/7 kl 9. 

 
I fredags var det premiär för Skånes Djurparks dagläger – Närkontakt 2013 – för barn i  
åldern 7-13 år. Carl Bratt, djursamordnare och ansvarig för daglägret, har skapat ett program 
där djurmöten varvas med kunskap. Närkontakt går av stapeln den 5/7, 10/7, 8/8 och 12/8. 
 
Barnen följer med djurvårdarna, är med och sköter om djuren – matar och vattnar, men får 
även tid att gosa med till exempel getter, kor och älgen Dallas.  För de våghalsiga väntar 
även ett besök i terrariet med grodor, ormar, ödlor och andra mysiga kräldjur.  
 
Det blir också ett rovfågelbesök – Alfred, vår djurvårdare och falkenerare tar med sig parkens 
unga slaguggla. Barnen får också lära sig spåra vilda djur i naturen genom viltspåret. Här 
kan man hitta dagsfärskt bajs, päls och matrester. Men vem är det som varit här? 
 
– Att gömma frukt för djuren som de sedan letar reda på är alltid jättekul, säger Carl Bratt. 
Barnen har själva fått förbereda mat och leksaker till djuren i förmiddagens beriknings-
verkstad. 
 
Dagen avslutas med smyckestillverkning. Barnen skapar ett eget smycke av horn som hittats 
i Viltspåret från dov- eller kronhjort. 
 
Hålltider 
 
09.00-09.45 Samling i entrén och allmän djurparksinformation 
09.45 Berikningsverkstad därefter promenad mot älgarna 
 På vägen matas/berikas t ex kronhjort, dovhjort, ren, mysk och vincent 
 Möte med djurvårdarna 
 Lassotävling i vid hjortdjuren 
11.00-11.20 Hornmöte 
11.20-12.00 Möt vildsvinen och fjällrävarna 
 (gruppen delas upp i två mindre grupper, barnen turas om att gå in till 
 vildsvinen och fjällrävarna) 
12.00 Lunch på Björnberget 
12.30 Alfred, djurvårdare tar in björnhonan Esther i idet. Barnen besöker  
  björnhägnet och som berikas. 
13.00 Björnmatning 
 
      Forts. 
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 Järvarna bjuds på ”glass” d v s djupfryst kött, som de gillar. 
 Skattjakt i Viltspåret 
15.00 Sälmatning. Barnen får tillträde till sälhägnet under matningen. 
15.15 Smycketillverkning vid gården/kryp&krälmys/besök på barnzoo 
 Smycken tillverkas av upphittade hornbitar 
 Alfred berättar om rovfåglarna och låter barnen hälsa på slaguggleungen,  
  med smeknamnet Lillefis. 
16.00 Glass och fika 
16.30 Slut 
 
 
 
 

 


