Zoologico Kiryugaoka
No dia 1º de Abril de 1953 (Showa28) foi
inaugurado
o
"Parque
e
Zoológico
KIRYUGAOKA" na cidade de Kiryu. Filiando-se
à Associação Nacional de Zoológicos e
Aquários e começou como o único zoológico
público na província.

Desde a era Taisho, depois do local ser inaugurado como zoológico e administrado
pelo município, vários tipos de animais foram expostos à apreciação no parque
Kiryugaoka. O parque localiza-se em uma pequena montanha há 30 minutos da
estação JR Kiryu. Dentro do zoológico há um pequeno aquário, com poucas espécies
de animais, no entanto, você pode encontrar algumas espécies raras. Alguns parques
circundam o zoologico, tais como: O Azumayama, Suidoyama e outros... Tornan-se
radiantes e alegres na época em que florescem as cerejeiras.
Após a abertura do zoológico, as instalações continuam sendo melhoradas. O número de
animais reprodutores também aumentou e se tornou o número atual. Em 1º de abril de
2018, comemorou-se o 64º aniversário desde a cerimônia de abertura oficial. Você pode
desfrutar de uma bela caminhada cercado pela natrureza com muitas árvores e arbustros
tais como: cerejeiras e azáleas no parque, e muitos pássaros e animais silvestres que estão
no esplendoroso verde que se espalha por todo local.
Desde 1 de abril de 2018, o número de animais abrigados pelo parque é de 175 mamíferos
de 20 espécies, 225 aves de 33 espécies, 19 répteis de 10 especies, 15 anfíbios de 2
especies, 200 peixes de 45 espécies, 67 invertebrados de 6 especies, totalizando 701
animais de 116 especies. Além disso, existe uma área chamada Kodomo Doubutsu Kona
onde você pode ter contato com os animais. Venha visitar com seus filho!!

Pedido do Zoológico
1) Não dê comida aos animais (alimentos como doces, grama, folhas).
2) Por favor, leve o seu lixo para casa.
3) Não é permitido a entrada de animais de estimação. (Exceto Pessoas com cão guia)
4) É proibido fumar no parque. (há dois locais que é permitido fumar)
5) Se você estiver indo de ônibus ou para uma excursão, por favor, reserve o
estacionamento com antecedência. (Número: 0277-22-7580)
Informações sobre o Zoológico de Kiryugaoka:
endereço: 〒376-0056 Gunma-ken Miyamoto-cho de Kiryu-shi 3- 8-13
Telefone: 0277-22-4442
entrada: grátis
Horário: 9:00 às 16:30
Aberto todos os dias do ano
Pontos Turísticos Próximos
Zoológico Kiryugaoka
Kiryu-shi
Kiryu Meijikan
Gunma Kenritsu Konchu no Mori

