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(Orange, Calif.) – Một con báo đốm nhỏ là điều mới nhất được thêm vào 
trong cuộc triển lãm Động Vật Có Vú Lớn trại Thảo Cẩm Viên OC, cùng 
chung với 4 loại mèo loại lớn trong khu vực mới của thảo cầm viên. 
 
Mickey, tên của một con báo đốm tám tháng tuổi, đến Thảo Cầm Viên 
Quận Cam từ Thảo Cầm Viên Hoang Dã Thế Giới tại Arizona chỉ vài tháng 
sau khi anh của Mickey, tên Ziggy mở màn trong khu vực sinh thái mới tại 
thảo cầm viên rộng hai mẫu. 
 
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Donald P. Wagner phát biểu: 
“ Chúng tôi lấy làm xúc động chào mừng Mickey, con báo mới nhất, đến 
Thảo Cầm Viên OC, Thảo Cầm Viên OC tiếp tục cung cấp một kinh nghiệm 
độc nhất, thưởng thức thú vị  và chi phí nhẹ nhàng chấp nhận được cho 
những gia đình. Kể từ khi khai trương Triển Lãm Loài Động Vật Có Vú Lớn 
hồi đầu năm nay, Thảo Cầm Viên OC đã thu hút một số kỷ lục du khách, 
nơi mọi người mọi lứa tuổi có thể nhìn thấy các loài thú thật gần và học hỏi 
về đời sống hoang dã địa phương.”  
 
Kể từ khi khai trương hồi tháng Năm, Triển Lãm Loài Động Vật Có Vú Lớn 
đánh dấu một dự án nới rộng lớn nhất trong lịch sử của thảo cầm viên cung 
cấp nơi cư ngụ cho 5 con mèo loại lớn trong một môi trường thoải mái, hầu 
như thiên nhiên. Khu vực cũng bao gồm những bức tường đá nhân tạo, nơi 
chốn leo trèo, một thác nước và một số các khu vực để công chúng có thể 
nhìn thấy các con mèo lớn thật gần.  
 
Hồi đầu năm nay, thảo cầm viên đã chào đón hai con mèo rừng nhỏ, mồ 
côi chị em cho cuộc triển lãm, cùng với một con mèo rừng đực nhỏ bị 
thương và một con báo trưởng thành. 
 
Được xếp vào loại động vật có nguy cơ bị diệt chủng bởi Cơ Quan Bảo Vệ 
các Loài Cá và Thú Rừng Liên Bang, các loài báo sinh sống tại các khu 
vực bao gồm miền tây nam Arizona và New Mexico, miền nam của nước 
Argentina và đông bắc nước Ba Tây. 
 
Mickey, cùng với những con mèo lớn khác, sẽ được trình bày cho công 
chúng thưởng lãm từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 10 giờ sáng đến 3:30 chiều., 
và thứ Bảy và Chủ Nhật từ 10 giờ sáng đến 4:30 chiều. Vé vào cửa tại Thảo 
Cầm Viên OC là $2.00 cho mỗi người từ 3 tuổi trở lên, từ 2 tuổi trở xuống 
miễn phí. 
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# # # # 
Thông Tin về Cơ Quan Quản Trị Công Viên OC 
 
Cơ Quan Quản Trị Công Viên OC quản trị gần 60,000 mẫu đất công viên, 
các cơ sở lịch sử và duyên hải và khoảng không gian cho Quận Cam như 
một phần tài nguyên của cộng đồng OC. http://www.ocparks.com  
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