Korkeasaaren johtokunnan vierailu Ranskan Beauvalin ja Douén eläintarhoissa 3.6.5.2012
Ohjelma
Lähtö torstai 3.5.2012 AY873 Helsinki-Pariisi (klo 16.05–18.10)
Majoittuminen Pariisi
Perjantai 4.5.2012
Pariisi-Tours TAG (juna) 09.00, saapuminen Beauvalin eläintarhaan klo 12.30
Majoittuminen Beauvalin eläintarhahotellissa, lounas
Ohjattu kierros Beauvalin biopuistossa klo 13.30–16.30
Seminaaritilaisuus Korkeasaaren eläintarhan ja Beauvalin biopuiston suunnittelusta sekä
muutosprosessista eläintarhasta biopuistoksi. Ohjelman vetävät Korkeasaaren johtaja Jukka
Salo ja Beauvalin eläintarhan intendentti Eric Bairrão Ruivo.
Päivällinen, Beauval Bioparc Restaurant (Beauvalin isännöimä)
Kierros Beauvalin trooppisissa rakennuksissa, tutustuminen pandaohjelmaan.
Bussikuljetus Beauval-Doué klo 14.30 – 17.00, majoittuminen
Lauantai 5.5.
Vierailu Douén biopuistossa klo 09-15.
Seminaari Douén johtaja Pierre Gayn johdolla klo 15–18: Korkeasaaren ja Douén
yhteistyöhjelma, kokemukset Douén trooppisten tilojen rakentamisesta.
Majoittuminen
Sunnuntai 6.5.
Kierros Douén aviaariossa klo 09-12.
Juna Tours-Pariisi klo 12.30–15.00
Pariisi-Helsinki AY 874 klo 19.00–22.55
Kustannukset (per hlö)
Lennot Helsinki-Pariisi-Helsinki 254,Juna Pariisi-Tours-Pariisi 140,Majoitus Beauval (1 yö), Doué la Fontaine (2 yötä), yht. 220€
Päivärahat
Bioparc Beauval

Beauvalin eläintarha on Korkeasaaren pitkäaikainen kumppani ja laitoksen asiantuntijoita
konsultoitiin Korkeasaaren yleissuunnitelma 2012–2022 –hankkeen yhteydessä vuosina 20102011. Beauval on Korkeasaaren kokoinen (26ha) ja sitä pidetään Ranskan johtavana
yleiseläintarhana. Korkeasaari on yhteistyössä Beauvalin tarhan kanssa myös Euroopan
eläintarha- ja akvaarioliiton EAZAn neuvoston jäsenyyden kautta.
Beauvalin vierailun yhteydessä läpikäydään seuraava ohjelma:
Beauvalin kokemukset uhanalaisten lajien suojeluun tähtäävän säätiön perustamisesta ja
toiminnan organisoinnissa.
Markkinoinnin ja yleisöpalvelun kehittäminen. Beauval on eurooppalaisten eläintarhojen
eturintamassa innovatiivisen markkinoinnin (verkkomarkkinointi, ryhmäpalvelut, oheistuotteiden
markkinointistrategiat) kehittämisessä. Korkeasaari panostaa vuoden 2012 toiminnassa
voimakkaasti markkinoinnin kehittämisen ”Kutsuva saari” markkinointikokonaisuuden puitteissa
(käynnissä vuodesta 2009).
Korkeasaaren yleissuunnitelman Australia-talon suunnitelma ja lajisto-ohjelma on eläintarhassa
laadittavana vuonna 2012 yhdessä HKR:n projektiryhmän kanssa. Korkeasaari tulee
koordinoimaan lajistosuunnitelmaa yhteistyössä Beauvalin kanssa. Matkan yhteydessä sovitaan
laitosten välillä Australia-hanketta koskeva lajisto-ohjelma sekä läpikäydään vuosien 2012-2014
suunnittelu- ja koulutusyhteistyö Korkeasaaren Australia hankkeen kanssa. Beauvalilla on
ainoana eläintarhana Euroopassa useita Australian lajistoon kuuluvia uhanalaisia lajeja (mm.
puukengurut, koala).
Korkeasaaren tavoin Beauval on keskeinen eurooppalainen eläintarha isojen uhanalaisten
kissapetojen suojelussa ja tarhauksessa. Matkan yhteydessä käydään läpi yhteistyöaloite
eräiden uusien Korkeasaaren ohjelmaan tulevien kissapetojen tarhauksesta. Vierailun aikana
tutustutaan myös Beauvalin pandaohjelmaan.
Yhteystiedot:
Zooparc Beauval
St. Aignan, Ranska (Loire)
www.zoobeauval.com
Tél : +33 (0)2 54 75 74 26
Fax : +33 (0)2 54 75 74 30
Bioparc Doué
Bioparc Doué on Ranskan Doué la Fontainessa sijaitseva eläintarha, joka on ollut
Korkeasaaren pitkäaikainen yhteistyökumppani erityisesti uhanalaisten lintujen suojelussa ja
tarhauksessa. Tarhassa on laaja lintutarhakokonaisuus, jonne on sijoitettu mm. Korkeasaaren
hyasinttiarojen jälkeläisiä.
Vierailun yhteydessä käydään Douén tarhan johtoryhmän kanssa läpi vastaavan asiat kuin
Beauvalin tarhan kanssa. Doué on avannut uuden Etelä-Amerikka –näyttelyn; vastaava
kokonaisuus on myös Korkeasaaressa suunnitteilla osana yleissuunnitelman toteutusta.
Korkeasaari tulee hankkimaan yhdessä Douén tarhan kanssa perunpingviinien ryhmän sekä
tulee toimimaan yhteistyössä uhanalaisten vikunjojen tarhauksesa (hankinta syksyllä 2012).
Vierailua tullaan hyödyntämään myös laatimalla tarhojen välinen yhteistyösopimus.

Yhteystiedot:
BIOPARC
Doué la Fontaine
103, rue de Cholet
49700 Doué la Fontaine
Phone: +33 (0)2 41 59 18 58
Fax: +33 (0)2 41 59 25 86

