
 

 

 

OBJAVA ZA MEDIJE 

/za objavu odmah/ 

 

Zoološki vrt grada Zagreba u iščekivanju polamilijuntog posjetitelja ove godine: 

Otvoren Polarni advent u Divljem srcu grada 
 
 Tijekom vikenda posjetitelje će u obilaske Vrta voditi edukatori kostimirani u vilenjake. Novi 
kalendar Zoološkog vrta otkriva priče nekih životinja koje su u Vrtu bile na oporavku ili su uključene u 
programe istraživanja i zaštite 
 

Zagreb, 1. prosinca 2019. – Polarni advent u Divljem srcu grada duh najveselijih blagdana u godini 
spaja s edukacijom o životinjskom svijetu. 

Program koji traje do 6. siječnja 2020. godine, u prvom je redu namijenjen obiteljima s djecom i 
zaljubljenicima u životinje, ali i svima drugima koji ovo razdoblje žele provesti u miru i ugodi. U Zoološkom vrtu 
grada Zagreba posjetitelje vikendima očekuju prigodni sadržaji poput dječjih koncerata, mađioničarskih i 
kazališnih predstava, edukativni postav Život na sjeveru te posebna gastronomska ponuda. Na katu restorana 
Kod morskog lava smješten je čarobno uređen dom Djeda Božićnjaka. 

Od ponedjeljka do četvrtka Vrt je otvoren od 9 do 16 sati, a petkom, subotom i nedjeljom radi 
produljeno – do 20 sati. 

„Naš Polarni advent drugačiji je od onoga što možete doživjeti u središtima europskih metropola. Svrha 
svega što radimo, je poticanje građana na zaštitu životinja i njihovih staništa. Zato će naši edukatori, 
kostimirani u vilenjake, tijekom adventskih vikenda posjetitelje voditi u posebne obilaske vrta – po danu u Zoo 
avanture, a navečer u Mrak ture. I bez njihova vodstva šetnja Vrtom sada je posebno iskustvo. Šetnice koje vas 
vode kraj nastambi, stvaranih u proteklih gotovo stotinu godinu, raskošno su osvijetljene. Iako nam ove godine 
na ruku nisu išli kišni vikendi, pogotovo tijekom proljeća, posljednjih mjeseci bilježimo odličnu posjećenost. 
Advent bi nam mogao ispuniti dugo očekivanu želju – dosezanje petsto tisuća posjetitelja godišnje“, kazao je 
Damir Skok, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba, na otvorenju Polarnog adventa u Divljem srcu 
grada. Najavio je kako do kraja godine posjetitelje očekuju još neka iznenađenja – otvaranje nekoliko nastambi 
sa životinjama koje će se prvi put moći vidjeti u hrvatskoj metropoli. 

Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba, na Polarni je advent posebno pozvao najmlađe. 
Sav posao Zoološkog vrta grada Zagreba nije vidljiv posjetiteljima. Zato kalendar Zoološkog vrta za 

2020. godinu otkriva CARE, program Vrta koji obuhvaća projekte zaštite prirode, istraživanja i edukaciju. Neke 

su to od glavnih funkcija suvremenih zooloških vrtova. Na nekim projektima zaštite životinjskih vrsta Zoološki 

vrt grada Zagreba surađuje s Europskim udruženjem zooloških vrtova i akvarija, a neke radi samostalno. 

Bez sudjelovanja Zoološkog vrta grada Zagreba u oporavcima risa Martina, medvjedića Matije i dabra 

Štefeka te rada na istraživanjima životinja među kojima su čovječja ribica, dinarski voluhar i riječna kornjača, 

životinjski svijet Hrvatske danas ne bi bio isti. Sve što se radi u sklopu programa CARE, usmjereno je boljoj 

sutrašnjici ne samo životinja i okoliša, nego i ljudi. 
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