
Gyv ūnai

Filadelfijos zoologijos 
sode gyvena aligatorius 

ir vėžlys, kuriems jau 
daugiau nei 100 metų!

ĮDOMU!

Skaičiukų jūra
Kaip jau minėjome, Filadelfijos 
zoologijos sodas yra vienas iš 
didžiausių pasaulyje – jame 
gyvena beveik 1300 gyvūnų! 
Daug šių gyvūnų rūšių yra 

labai retos arba nykstančios, 
tad zoologijos sodą aplanko 
apie 1,2 milijono lankytojų!

Pirmasis Amerikoje
Filadelfijos zoologijos sodas 

žymus ne tik tuo, kad yra 
vienas iš didžiausių pasaulyje, 
bet ir dėl to, kad jis – pirmasis 

zoologijos sodas Amerikoje. 
Oficiali šio zoologijos sodo 
įkūrimo data yra 1874 m. 

liepos 1 d.

Jei esi gyvūnų mylėtoja, tavo 
gyvenimo tikslas turėtų būti bent 

kartą apsilankyti Filadelfijos 
zoologijos sode. Juk ten tikras 

laukinių gyvūnų rojus!
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Gyvūnėlių rojus!
#Filadelfijos zoologijos sodas



KONKURSAS!
Kada buvo įkurtas Filadelfijos zoologijos muziejus?
a. 1993 m.
b. 1874 m.
c. 1899 m.

PRIZAI!

Atsakymą įrašyk į kuponą 30 p. arba atsiųsk SMS žinute tel. numeriu 1567: rašyk super, atsakymą, savo vardą, pavardę ir adresą. Žinutės kaina 0,29 Eur.

„Su P.E.R.“ 
rinkinys

Kons-
trukto-
rius
PLUS
PLUS

Paliesk gyvūnus
Filadelfijos zoologijos sodas 

siūlo ir „KidsZoo“ ekspoziciją po 
atviru dangumi! Į zoologijos sodą 
atvykę vaikai gali džiaugtis virš 
galvos skraidančiais spalvingais 

paukščiais, vaikščioti tarp gyvūnų, 
juos glostyti ir kopti laipiojimo 

sienele!

Gyvūnai 360° kampu
Zoo360 – Filadelfijos zoologijos 

sodo išradimas, kuris leidžia 
apžiūrėti gyvūnus iš visų pusių! 

Šiame zoologijos sode gyvūnams 
sukurti specialūs takai, kuriais 

jie laisvai vaikščioja visiems virš 
galvų, o lankytojai gali apžiūrėti 

gyvūnus taip, kaip kitur dar 
niekada nebuvo matę!

Ginkime gyvūnus!
Šis zoologijos sodas yra nuostabus 

ne tik todėl, kad suteikia namus 
beveik 1300 gyvūnų, bet ir dėl to, kad 

juos gina! Filadelfijos zoologijos 
sode saugomos nykstančios rūšys 

ir lankytojai skatinami elgtis 
atsakingiau!

Gyvūnėlių rojus!
#Filadelfijos zoologijos sodas

Naujojoje Zelandijoje esantis 
Orano laukinių gyvūnų zoologijos 

sodas yra išskirtinis. Jame 
žmonės uždaromi į narvus, o liūtai 

vaikšto aplink laisvėje! Skamba 
baisiai, bet labai įdomiai!

Ar žinojai?


