Besök i Parken Zoo
i Eskilstuna
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Vi som älskar katter är naturligtvis också fascinerade
av de stora kattdjuren. En lördag i september besökte
medlemmar i Västerås Kattklubb och MellanSvenska
Kattklubben Parken Zoo i Eskilstuna för att få guidning
bland djurparkens katter.
Efter parkens ordinarie stängning var vi ett trettiotal kattfantaster från
VRK och MSK, som fick en intressant specialguidning av parkens
Marie de Colli. Hon hade mycket intressant att berätta om parkens alla
katter och om anledningen till att de hålls i parken.
Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för bevarande av
de olika kattdjuren, eftersom många av dem har minskat i antal och flera
är utrotningshotade i sina naturliga miljöer. Man hoppas naturligtvis
på avkommor, som så småningom kan gå i avel i andra djurparker, och
i förlängningen bli utplacerade som fria djur. Marie nämnde att man
bland de olika djurparkerna – både i Sverige och utomlands – ibland
byter avelsdjur. Hela tiden försöker man att använda obesläktade – så
gott det går – avelspartners. Det betyder att det europeiska samarbetet
är viktigt.

I Parken Zoo finns bland annat
trädleopard, amurleopard, sandkatt, tiger, lejon och den snabbaste
av dem alla – gepard. Geparden
kan på korta sträckor komma upp
i en hastighet av mer än 100 km/
timmen. Den minsta katten i parken
är sandkatten. Den är mindre än
våra tamkatter och lever i sandoch stenöken i norra Afrika och
sydvästra Asien. Den kan bli upp
till 13 år och går dräktig ungefär
lika länge som våra vanliga tamkatter.

Förutom att själva guidningen var trevlig, så är det ju alldeles utmärkt
att våra klubbar kan samarbeta genom olika aktiviteter. VRK och MSK
fortsätter sitt samarbete under våren 2020. Då med en gemensam internationell kategoriutställning, med möjlighet till två certifikat per dag.
Utställningssamarbetet betyder att det blir mindre jobb för respektive
klubb och dessutom lite trevlig samvaro på köpet.
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