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TRIỂN LÃM LOÀI THÚ VẬT CÓ VÚ LỚN 

MỚI TẠI THẢO CẦM VIÊN QUẬN CAM 

(Quận Cam, Calif.) – Một cuộc triển lãm các loài thú vật có vú lớn mới tại Thảo Cầm 
Viên Quận Cam thuộc Công Viên Khu Vực Irvine sẽ mở cửa cho công chúng vào 
ngày 13 tháng Năm sẽ đánh dấu sự ra mắt của bốn loại thú mới. 

Hai mẫu đất môi trường thiên nhiên mới thể hiện cho dự án nới rộng lớn nhất trong 
lịch sử thảo cầm viên. Đây sẽ là nơi cư trú cho một con mèo rừng trưởng thành, ba 
con mèo rừng con mồ côi và một con bào trưởng thành. 

Giám Sát Viên Địa Hạt 3, Quận Cam Donald P. Wagner phát biểu: “ Thảo Cầm Viên 
Quận Cam đã làm phong phú cộng đồng chúng ta từ nhiều năm qua, chỉ tốn có $2 
cho vé vào cửa mỗi người, du khách có thể ngắm xem phong cảnh môi trường thiên 
nhiên và tìm hiểu các loài động vật hoang dã địa phương từ quá khứ đến hiện tại. 
Việc nới rộng hiện nay trình bày các thú vật mới được cứu sống, đó là điều mọi người 
mọi lứa tuổi đều có thể thưởng thức – Tôi đang mong đợi sẽ được viếng thăm cuộc 
triển lãm cùng với gia đình vào mùa Xuân này." 

Việc nới rộng, một phần của Kế Hoạch Phát Triển Tổng Thể Thảo Cầm Viên 2013, 
được phác họa để cho du khách có thể nhìn thấy thật gần bên trong đời sống của 
thú vật, trong khi vẫn tạo được một môi trường sinh thái thiên nhiên và thoải mái cho 
những con mèo rừng lớn. Khu vực bao gồm các bức tường đá nhân tạo, chỗ để leo 
trèo, một thác nước và một chiếc cầu để cho các con mèo rừng có thể vượt ngang. 

Các thú vật được định cư tại khu nhà thiên nhiên bao gồm một con mèo rừng trưởng 
thành đã từng được đưa đến thảo cầm viên khi mồ côi từ bé năm 2011. Ba con mèo 
rừng con mới cũng sẽ trú ngụ trong một nơi thật uyển chuyển, có thể được bố trí 
thành bốn khu vực riêng biệt hay thông thương với nhau. 

Hai con mèo rừng con, một cặp chị em cái, được tìm thấy khi còn rất sơ sinh, dường 
như đã bị bỏ rơi hay bị mồ côi gần Thoausand Oaks, Calif. văn phòng của công viên 
tháng Mười một năm 2021.  Một con mèo rừng con khác, giống đực  hiện nay độ 
khoảng 8 tháng, được tìm thấy sau khi bị cán bởi một chiếc xe gần Monterey, Calif., 
cũng vào khoảng tháng Mười Một 2021. 

Thảo Cầm Viên đã chữa trị  vết thương nặng của con mèo rừng đực và các con mèo 
rừng cái con bị thiếu dinh dưỡng. Các loại mèo rừng thông thường hay gắn liền với 
mẹ và bắt đầu thực tập săn bắt vào khoảng từ một đến hai năm. Vì hãy còn quá nhỏ, 
ba con mèo rừng con này sẽ không thể nào sống sót trong hoang dã và phải ở lại 
Thảo Cầm Viên Quận Cam. 

Con báo đen mới, vào khoảng hai tuổi, lần đầu tiên cũng được ra mắt trong môi 
trường thiên nhiên. Được liệt kê vào danh sách có nguy cơ bị diệt chủng bởi Cơ Quan 



Đặc Trách Ngư Sản và Thú Rừng Hoa Kỳ, nơi loài báo cư ngụ bao gồm sa mạc tây 
nam Arizona và New Mexico, nam của nước Argentina và Bắc của nước Ba Tây. Con 
báo hiện nay nhập cư tại Thảo Cầm Viên Quận Cam đến từ Thảo Cầm Viên Động Vật 
Hoang Dã Thế Giới tại Arizona. 

 
Thảo Cầm Viên Quận Cam sẽ chào mừng môi trường thiên nhiên mới và đón tiếp các 
cư dân mới của Thảo Cầm Viên vào ngày 13 tháng Năm từ 10 giờ sáng đến 3:30 
chiều và ngày 14 tháng Năm từ 10 giờ sáng đến 4:30 chiều. Trong suốt thời gian mở 
cửa cuối tuần, những cuộc trình diễn đặc biệt, các sinh hoạt và các đại sứ của loài vật 
sẽ có sẵn tại thảo cầm viên. Thảo cầm viên sẽ nhận các đề nghị đặt tên tận mặt cho 
cặp chị em mèo rừng cái đến Thảo Cầm Viên Quận Cam mà chưa có tên. Nhân viên 
giữ thú sẽ giới hạn tên đề nghị để công chúng có thể bỏ phiếu tên mà họ thích trong 
những tuần lễ sắp đến. Chi tiết sẽ đăng tải trên mạng OCParks.com và trên các kênh 
mạng xã hội của Công Viên OC Parks. 

Thảo Cầm Viên Quận Cam khởi thủy từ năm 1905 khi loài chồn đỏ được ra mắt tại 
Công Viên Irvine Regional Park, và một số các thú nhỏ chọn lọc được thêm vào năm 
1920. Thảo cầm viên tân thời hiện nay được chính thức mở cửa vào năm 1985. Cuối 
năm 2019, thảo cầm viên ra mắt lần đầu tiên cơ sở một dãy gian hàng ngay cổng vào 
và tầng nhà vệ sinh, một cải tiến đầu tiên được phác họa trong Kế Hoạch Phát Triển 
Tổng Thể. 
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Cơ Quan Quản Trị Công Viên Quận Cam 

Cơ Quan Quản Trị Công Viên Quận Cam đặc trách gần 60,000 mẫu công viên. Các cơ 
sở lịch sử và duyên hải và khoảng không gian trống của Quận Cam như một phần trực 
Thuộc Cơ Quan Quản Trị Tài Nguyên Cộng Đồng Quận Cam.  

http://www.ocparks.com 

http://www.ocparks.com/
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