Dārgie draugi,
Pagājis kārtējais gads ar plāniem un cerībām. Ar cerībām, ka sāksim
būvēt jauno Ziloņu māju, cerībām, ka varēsim uzprojektēt iecerēto
Āfrikas savannas ekspozīciju, ka nīlzirgu mītnei varēsim uzlikt jaunu
jumtu, ar cerībām, ka spēsim paveikt vēl daudz mūsu vecajam, labajam
zoodārzam ļoti vajadzīgu darbu.
2008. gadā piepildījies viens no mūsu mērķiem – ar pašu ieņēmumiem
esam spējuši segt vairāk nekā pusi zoodārza budžeta. Varētu teikt –
esam kļuvuši par miljonāriem, jo pašu ieņēmumi 2008. gadā krietni
pārsniedza miljonu latu, un tas ir visa mūsu kolektīva panākums. Varam
sev uzdot jautājumu – vai tiešām zoodārzs izskatās tik labi un spējam
piedāvāt tik daudz, ka apmeklētājs pie mums turpina nākt. Acīmredzot
tā ir, par ko vēlreiz jāpateicas visiem zoodārza darbiniekiem un jāsaka
paldies visiem apmeklētājiem, kuri mūs atzīst.
Tāpat kā Latvijas valsts, zoodārzs pārdzīvojis dažādus laikus un
dažādas varas. Mūsu nākošais mērķis būtu sasniegt tādu apmeklētāju
skaitu, kāds zoodārzam bija 20. gs. 80. gadu beigās, proti, aptuveni
700 000 apmeklētāju gadā. Daudzi teiks – bet tolaik zoodārza biļete
maksāja 20 kapeikas nevis 3–4 latus kā pašlaik. Tā bija, bet arī tramvaja
biļete tolaik maksāja 3 kapeikas nevis 50 santīmus, aptuveni tādā pašā
proporcijā lētākas bija kino biļetes un tāpat – daudzi citi izdevumi.
Jāatceras, ka 80. gadu “zelta laikos” Latvija joprojām bija atvērta

Foto: Māris Lielkalns
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strādniekiem un jaunatnei no visas Padomju Savienības, kas ieradās
kūrortos un pionieru nometnēs Rīgas Jūrmalā, un šie viesi veidoja
arī lielu zoodārza apmeklētāju daļu vasaras mēnešos. Savukārt šajos
laikos mums jācenšas ieguldīt daudz darba un izdomas, lai zoodārzam
piesaistītu apmeklētājus, to skaitā tūristus no kaimiņvalstīm. Jācer,
ka tūristu piesaistīšana tiks risināta arī valsts līmenī, jo ārzemju viesu
pieplūdums ir ļoti nepieciešams ne vien zoodārzam, bet arī daudzās citās
biznesa sfērās.
No finansu viedokļa 2008. gadu esam beiguši labi un 2009. gadu sākam
bez parādiem. Lai mēs tāpat varētu sagaidīt arī 2010. gadu, šogad mums
jāstrādā ļoti saprātīgi. Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī,
pats galvenais, kas mums jāievēro ikkatrā jomā, ir ekonomija un racionāla
saimniekošana. Ja mēs – viss zoodārza kolektīvs – to spēsim, tad zoodārzs
joprojām darbosies kā līdz šim. Cerēsim, ka mūsu apmeklētājs mūs
nepametīs un ka zoodārzs spēs attīstīties arī šajos grūtajos apstākļos.
Vēlu visiem veiksmi, labu veselību un izturību, lai pārvarētu šos ne visai
vieglos laikus, mūsu vecā, labā zoodārza labā.

Rolands Greiziņš
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza
valdes priekšsēdētājs

The year of 2008 was the
twentieth anniversary since Riga
Zoo started the reintroduction of
European Tree Frog Hyla arborea
in Latvia. As a result, a healthy
wild population of Tree Frog is
established in Kurzeme, Western
Latvia. The project was initiated
and led by Juris Zvirgzds.
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2008. gadā apritēja 20 gadi,
kopš Rīgas zoodārza speciālisti
sāka Eiropas kokvardes Hyla
arborea reintrodukcijas
projektu Latvijā. Projekta
rezultāts ir veselīga kokvaržu
savvaļas populācija Kurzemē.
Projekta iniciators un vadītājs
bija Juris Zvirgzds.

Finansu pārskats
RNZD ieņēmumi un izdevumi 2008. gadā
Ieņēmumi kopā (Ls)
LR Vides ministrija
Rīgas dome
RNZD pašu ieņēmumi

2 335 682
372 395
704 487
1 240 672

• No tā ieejas biļetes
Dažādi ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi kopā (Ls)
Atalgojums un sociālie maksājumi
Komandējumi un darbinieku apmācība

1 099 841
18 128
2 335 682
1 247 971
8 926

Pakalpojumu apmaksa

124 611

Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra un barības iegāde

655 372

• No tā barības iegāde

207 809

Grāmatas un žurnāli

1 170

Biedru naudas (EAZA, ISIS)

3 642

Kapitālie izdevumi

293 990

• No tiem rekonstrukcijas un renovācijas darbi:

105 112

• Kazu kalna rekonstrukcija
• Dzeloņcūku mītnes rekonstrukcija
• Siltumtrase galdniecībā
• Pagalma labiekārtošana ārpilsētas bāzē “Cīruļi”
• Veterinārās ambulances ar karantīnu projekts
• Ekspozīcijas “Āfrikas savanna” skiču projekts
Apgūtas pašvaldību investīcijas

Kopā (Ls)

52 800

Foto: Sergejs Čičagovs

•T.sk. Veterinārās ambulances ar karantīnu projekts

Zebru mītne pēc pārbūves
Zebra exhibit after the reconstruction.
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Sponsori
Apmeklētāju skaits 1999.–2008. gadā
Attendance, 1999–2008

• Rasma Aistrauts – privāta ziedotāja
• SIA “Beaphar Latvija” – pandu aizbildņi
• “Darts Gard” – zoodārza sadarbības partneris
• SIA “Gaita” – zebru aizbildņi
• SIA “GIGI” – kamieļu aizbildņi

365014
342975
310416
281723

• Ričards un Dominiks Jeresjko – surikatu a. izbildņi
• SIA “Kebabs Fix” – kamieļu aizbildņi

278225
277403
270184
263562

• SIA “Latvijā audzētu dārzeņu loģistika” – zoodārza
atbalstītājs

247790
225853

• AS “Latvijas Krājbanka” – zoodārza sadarbības
partneris
• SIA “Latvijas Mobilais telefons” – žirafu
transporta atbalstītājs

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

• Latvijas vides aizsardzības fonds – zoodārza
projektu atbalstītājs
• SIA “Nelda” – lāču aizbildņi
• AS “Parex Banka” – zoodārza sadarbības p
. artneris
• SIA “Preiss Būve” – žirafu aizbildņi
• AS “Rīgas piena kombināts” – ziemeļbriežu
aizbildņi
• SIA “Saulkalne S” – zoodārza sadarbības
partneris
• AS “SEB banka” – zoodārza sadarbības partneris

Foto: Sergejs Čičagovs

• “STRIG poligrāfija” – zoodārza atbalstītājs
• SIA “Tulkojumu birojs Skrivanek Latvija” –
pūču aizbildņi
• Ventspils pilsētas dome – roņu aizbildņi
• SIA “Vinnis” – lāču aizbildņi

Kazu kalns pēc pārbūves 2008. gadā.
Goat Hill, reopened to public in 2008.
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Jaunā Indijas dzeloņcūku ekspozīcija.
The new exhibit for Indian Crested Porcupines.

Foto: Sergejs Čičagovs

Foto: Māris Lielkalns

Bantengu mītne pēc pārbūves.
Banteng exhibit after the reconstruction.

Saikne ar sabiedrību
Izglītības un informācijas nodaļas prioritāte ir vides izglītības un saziņas darbs. To veicam, gan vadot
ekskursijas un mācību nodarbības, gan organizējot izglītojošus pasākumus zoodārzā un izbraukumos, gan
nodrošinot interešu izglītības pulciņu darbu. Pilnveidojam zoodārza informatīvo noformējumu, sagatavojot informatīvos stendus, sugu plāksnītes un norādes, kā arī izstrādājam iespieddarbu un reklāmu maketus.
Pastāvīgi papildinām datu un informācijas bāzi gan par zoodārza dzīvniekiem, gan darbiniekiem un zoodārza vēsturi. Lielu uzmanību veltām sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem, kā arī līdzdarbojamies reklāmas
pasākumos. Tas nodrošina zoodārza publicitāti un uztur pastāvīgu sabiedrības interesi.

Izglītības darbs zoodārzā

Foto: Māris Lielkalns

2008. gadā novadījām 130 ekskursijas un 18 mācību nodarbības. Nodarbību un ekskursiju kvalitatīvai
norisei sagatavojām astoņas jaunas darba lapas, kas palīdzēja nodrošināt dalībnieku aktīvu darbošanos
un dzīvnieku pētīšanu. Lai veicinātu zoodārza piedāvājuma integrēšanu vides un dabas zinību programmās, kopā ar skolu valžu speciālistiem novadījām semināru skolotājiem. Joprojām saglabājusies interese
par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi “Projektu nedēļas” ietvaros, populārākās tēmas bija Rīgas
zoodārza attīstība un Latvijas abinieki.
Jaunas mācību nodarbību metodikas aprobēšanā un zoodārza pasākumu norisē nozīmīgu ieguldījumu
deva skolēnu interešu pulciņa “Zoodārza Takuzinis” dalībnieki.
Pateicamies kolēģiem. Gan skolēnu mācību nodarbībās, gan pasākumu laikā apmeklētājiem bija iespēja
tieši kontaktēties ar dzīvniekiem. Lielu paldies sakām nodaļu vadītājiem un dzīvnieku kopējiem par izdomu un entuziasmu, pilnveidojot dzīvnieku publiskās barošanas demonstrācijas. Jau ceturto gadu vasaras
sezonā aicinājām apmeklētājus vērot dzīvnieku barošanu septiņās vietās – pie flamingiem, kazuāriem, nīlzirgiem, pelikāniem un jūraskraukļiem, Katas lemuriem, surikatiem un krēpjvilkiem. Karstās un saulainās
vasaras dienās organizējām dušu meža cūku saimei. Kā arvien, vislielāko apmeklētāju uzmanību piesaistīja
roņu Puikas un Ezes uzstāšanās.
Ar pieradināto dzīvnieku grupu viesojāmies 65 auditorijās skolās, pirmsskolas iestādēs un izglītojošos
pasākumos. Jau par tradīciju kļuvusi Rīgas zoodārza dalība izstādē “Balttour” Ķīpsalas izstāžu centrā. Rīgas
zoodārza izglītības un sabiedrisko attiecību veidošanas darba pieredzi prezentējām arī semināros un lekcijās ārpus zoodārza, t.sk. VITILA rīkotajos semināros.

Jaunas sugas ierašanās
zoodārzā – Latvijas
Zaļā punkta pūķis
Krāmendorfs.
Waste dragon of
Latvijas Zaļais punkts
(Green Dot Latvia), a
new species for the
zoo. The campaign
on environmentally
friendly waste
management.
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2008. gadā organizējām deviņus pasākumus.
Daudzi no tiem Rīgas zoodārzā kļuvuši par tradīciju
un tiek īstenoti, pateicoties uzticamiem un atsaucīgiem sadarbības partneriem.
Februārī – Tropu mēnesī jau sesto gadu apmeklētājiem piedāvājām interesantas ekskursijas un
aizraujošas tikšanās ar Tropu mājas iemītniekiem.
Šogad stāstījām par dzīvnieku pielāgošanās dzīves videi. EAZA 2008. gadu izsludināja par Abinieku
gadu, tādēļ īpašu uzmanību veltījām abiniekiem –
vardēm, krupjiem, tritoniem un cecīlijām. Tropu
mēneša laikā apmeklētāji varēja iepazīties ar ikdienā neeksponētiem abinieku sugu pārstāvjiem –
Spānijas ribtritoniem un ūdens cecīlijām. Abinieku
nodaļa sadarbībā ar Rīgas Purvciema amatu skolas audzēkņiem organizēja abinieku tērpu parādi,
motivējot apmeklētājus parakstīt petīciju ar aicinājumu saglabāt vardes un citus abiniekus.
Roņiem šogad veltījām sevišķu uzmanību. Latvijas Dabas muzejs pelēko roni pasludināja par 2008.
gada dzīvnieku. Jau janvāra vidū iepazīstinājām
sabiedrību ar aktivitātēm, kuras paredzētas Roņu
gada ietvaros. Februārī svinējām ronēna piedzimšanas svētkus, bet martā, sadarbībā ar Ventspils domes sabiedrisko attiecību speciālistiem un Ventspils domes deputāti Ilzi Buņķi, devām tam vārdu
Puzis. 31. martā svinējām 10 gadu “darba jubileju”
Puža vecākiem. Augustā, pateicoties Jūras spēku
Krasta apsardzes komandas atsaucībai, notika ope-

Pelēkais ronis – Latvijas 2008. gada dzīvnieks (Latvijas Dabas muzeja
nominācija).
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Grey Seal, the Animal of the Year of 2008 in Latvia (nominated by Natural
History Museum of Latvia).

Foto: Māris Lielkalns

Pasākumi un sadarbības partneri

Rehabilitēto ronēnu izlaišana jūrā.
The release of the rehabilitated Grey Seal pups to the sea.

rācija “Ronis” – izaudzēto roņu atlaišana jūrā. Visi šie
svarīgie notikumi tika bagātīgi atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos. Zoodārza roņu aprūpi jau otro gadu
atbalsta Ventspils dome. Īpaši vērtīga šī palīdzība ir
Latvijas piekrastē izskaloto ronēnu mākslīgās izbarošanas laikā.
Vienpadsmito gadu pēc kārtas zoodārzā notika
Putnu dienas. Šoreiz jau martā dabas draugs Ingmārs Līdaka aicināja uz būrīšu tīrīšanas “paraugnodarbību”, bet Putnu dienu pasākuma ietvaros 5. un
6. aprīlī zoodārzā divas dienas darbojās putnu būrīšu naglošanas “Dzeņa darbnīca”. Katrs apmeklētājs
varēja iemācīties izgatavot pareizas konstrukcijas
mājvietas sīkajiem dobumperētājiem putniem, kā
arī mājas strazdiem, pūcēm un gaigalām. Putnu
dienas jau vairākus gadus finansiāli atbalsta Dabas
aizsardzības pārvalde, tās speciālisti līdzdarbojas
pasākumā un arī rūpējas par pūču būru izvietošanu
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā. Šogad
bija vērojama tik liela apmeklētāju atsaucība kā
nekad, dažam pat nācās stāvēt rindā pēc āmura un
būru sagatavēm. Pasākumu kuplināja arī Latvijas
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja kokgrebēji un kalēji.
Šogad Dzeņa darbnīca devās arī ārpus zoodārza –
12. aprīlī palīdzot “Dziesmotās talkas” laikā “apbūrot” zoodārza kaimiņu Mežaparku.

Rīgas zoodārzā jau kopš 2003. gada maija notiek dzīvnieku ģimeņu sveikšana Ģimeņu dienās kopā ar
AS “Rīgas Piena kombināts” un Lāsēnu. Apmeklētājiem bija iespēja kopā ar Lāsēnu viesoties pie zoodārza dzīvnieku mammām, doties sagatavotā maršrutā un meklēt Japānas dzērves, melnos lemurus, ronēnu Puzi, ziemeļbriežu ģimeni un meža cūku sivēnus, apzīmogot ģimeņu ceļa lapu un saņemt pārsteiguma balvas. Arī šogad atsaucāmies uz Bērnu un ģimenes lietu ministrijas lūgumu un šajās dienās – 17. un
18. maijā – ģimenes varēja zoodārzu apmeklēt par pazeminātu maksu.
1. jūlijā jau astoto gadu kopā ar uzticīgo zoodārza draugu, Latvijas spēkavīru Raimondu Bergmani organizējām Galapagu bruņrupuču svēršanu. Šogad palīdzēja arī spēkavīri Agris Kazeļņiks un Raivis Vidzis.
2008. gadā kā īpašs pasākums jāatzīmē arī trešās žirafes Usmi ierašanās. Žirafu pastaigas lielajā aplokā,
mielošanās ar zaru slotiņām, sienu un zāli izraisīja lielu interesi, par ko liecināja apmeklētāju ilgā uzturēšanās skatu laukumā un kavēšanās uz tuvējiem soliņiem.
2008. gada 11. un 12. oktobrī svinējām zoodārza 96 gadu jubileju un sagādājām dāvanas gan sev, gan
apmeklētājiem. Pierādot sava vārda saistību ar dzīvnieka pasauli, vairāk kā 1841 apmeklētājs dāvanā saņēma ievērojamas ieejas biļešu atlaides. Kopumā pasēs un autovadītāja apliecībās saskaitījām 56 sugu putnu,
43 sugu zīdītāju, 17 dažādu zivju un 18 kukaiņu, kā arī zirnekļu, pūķu un dažādus citus dzīvnieku pasaules
pārstāvju nosaukumus. Visčaklāk zoodārzu apmeklēja Gulbji, Baloži, Vilki un Lāči. 16 apmeklētājiem dzīvnieka nosaukums bija gan vārdā, gan uzvārdā.
Daudzas organizācijas aizvien biežāk izvēlas zoodārzu par pasākuma vai semināra, svinību vai produkta
prezentācijas vietu. 27. janvārī projekts “Pēdas” zoodārzā organizēja akciju “Pret globālo sasilšanu”. 31. maijā
notika SIA “Zaļā josta” konkursa “Šķiro pats un māci citus” noslēguma pasākums. No 10. septembra Latvijas
Zaļā punkta gigantiskais pūķis Krāmendorfs apmeties uz dzīvi zoodārza vidū pie vēsturiskās Pērtiķu mājas,
kuru nu rotā informatīvi izglītojoši stendi gan par Pērtiķu mājas bijušajiem iemītniekiem, gan atkritumu
šķirošanas nozīmi. 20. septembrī notika žurnāla “Zīlīte” 50. dzimšanas dienas svinības, un apmeklētājiem
bija iespēja darboties vairākās radošās darbnīcās. 31. oktobrī notika mazumtirdzniecības tīkla “Maxima”
organizētais trešais Latvijas ķirbju čempionāta fināla pasākums.
Atbalstījām Latvijas Dabas muzeja rīkoto fotokonkursu “Mans putns”, kā arī Rīgas domes Vides departamenta rīkoto konkursu “Ceļā uz labiekārtotu skolu”.

Foto: Māris Lielkalns

Vārda došanas svētki zoodārzā dzimušajam ronēnam Puzim. Piedalās ronēna krustmāte, Ventspils domes deputāte Ilze Buņķe.
Name giving to zoo born Grey Seal pup Puzis, with participation of Ilze Buņķe from Ventspils Municipality.
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Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem

Foto: Elīna Gulbe

Zoodārza apmeklētība un vides izglītības iespējas atkarīgas no publicitātes, tāpēc darbam ar žurnālistiem
un plašsaziņas līdzekļiem ikdienā veltījām daudz laika un uzmanības.
2008. gadā uz 200 plašsaziņas līdzekļu adresēm nosūtījām 25 preses relīzes par vairāk kā 30 pasākumiem
un notikumiem, kā arī nosūtījām vairāk kā 400 fotoattēlu. Katram pasākumam vai preses konferencei
gatavojām informācijas kopsavilkumus, tā atvieglojot žurnālistiem darbu un cenšoties panākt precīzu
notikumu izklāstu publikācijās un raidījumu sižetos. Televīziju ziņu dienestiem regulāri piedāvājām
aktuālus videomateriālus.
Joprojām turpinām sadarbību ar ilggadīgiem partneriem. Zooloģiskā dārza atbalsta biedrības
priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka jau 16 gadus vada Latvijas Televīzijas raidījumu “Dabas grāmata”. Andrejs
Briņģis veidoja sižetus raidījumam “Kas te? Es te?”. Māris Lielkalns gatavoja tēmas TV5 raidījumam “Mans
mīļais draugs”.
Regulāra sadarbība turpinās ar vairākiem preses izdevumiem. Daiga Leimane gatavoja ikmēneša
publikācijas žurnālam “Zīlīte”, kā arī kopā ar Elvīru Hrščenoviču publicēja Mežaparka attīstības biedrības
avīzē rakstus par vēstures notikumiem zoodārzā. Māris Lielkalns gatavoja rakstus preses izdevumam
“Latvijas Avīze”, žurnāliem “Marta” un “Spicīte”. Ilgstoša sadarbība turpinās ar žurnālistiem V. Semjonovu
(regulāras publikācijas “7 секретов”), V. Aleksandrovu (žurnāli “Ieva”, “Astes”, “MMD”) un žurnāla “Vides
Vēstis” redaktori A. Toomu.
Ilgus gadus patiesi zoodārza draugi ir Latvijas Radio “Punktiņš, punktiņš, komatiņš” un “Домская
площадь” (veidotāja Marina Kosteņecka), “Zaļais Vilnis” (žurnāliste Anitra Tooma) un “Greizie rati” ( Vidvuds
Medenis).
Tikai pateicoties žurnālistu atsaucībai un ieinteresētībai, sabiedrība uzzina par Rīgas zoodārza jaunumiem,
par priecīgiem un bēdīgiem notikumiem, par labvēļiem un atbalstītājiem, par rekordiem, jaunpienācējiem
un projām braucējiem. Tādēļ sirsnīgi pateicamies par zoodārza ziņu izplatīšanu ziņu aģentūrām BNS un
LETA. Paldies biežākajiem viesiem no televīzijām “1 Балтийский”, LTV1 un LTV7, LTV “Panorāma”, LNT “900
sekundes”, TV3 ziņu dienestam “Bez tabu” un “Tautas balss”, TV5, Latvijas Radio, Radio SWH, “Kristīgais
Radio”, preses izdevumiem “Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai”, “Diena”, “Latvijas Avīze”, “Mājas viesis”, “Rīgas
Balss”, “Vakara ziņas”, “Mūsmājas”, “Вести сегодня”, “Телеграф”, “Час”, “Суббота” u.c.
Zoodārza publicitāti nodrošinājām arī tiešās reklāmas veidā. 2008. gadā sagatavots 21 reklāmas makets.
29. augustā atvērām zoodārza interneta lapas jauno versiju (www.rigazoo.lv).

Purvciema amatu skolas
skolēnu demonstrētā abinieku
tērpu parāde Tropu mēneša
ietvaros.
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The Amphibian Fashion Show
within the Month of Tropics,
prepared by the students of
Crafts School of Purvciems,
Riga.

Informatīvais un izglītojošais noformējums
2008. gadā turpinājām zoodārza informatīvo noformēšanu. Atjaunojām un nomainījām 110 sugu
plāksnītes iekštelpās un, pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstam, izgatavojām 108 jauna
dizaina sugu plāksnītes āra aplokiem. Izgatavojām 22 izglītojošus stendus, sagatavojām 46 jaunumu un
citas informatīvās plāksnītes, t.sk. arī uzrakstus vēlamās apmeklētāju uzvedības veicināšanai, atjaunojām
un nomainījām novecojušos materiālus, nodrošinājām pasākumu informatīvo noformējumu.
Veicām izmaiņas maketā “Zooplāns”, “Ieejas biļešu cenas”, izveidojām pārvietojamo stendu “Tropu
dienas” un “Kā es augu”, papildinājām stendu “Bruņrupuči un spēkavīrs”, sagatavojām kartes, bukleta un
tenta maketus zoodārza ārpilsētas bāzei “Cīruļi”.
Lai veiktu iepriekšminēto, ļoti svarīgs ir it kā neredzamais, bet nepārtrauktais darbs, vācot, sistematizējot,
analizējot un pilnveidojot zoodārza videotēkas, fotoarhīva, informatīvo, metodisko materiālu un vēsturisko
datu bāzi.
Pateicamies visām zoodārza nodaļām gan par atbalstu mūsu ikdienas darbos, gan palīdzību kvalitatīvā
pasākumu norisē, gan kolēģiem, kuri paralēli saviem darba pienākumiem uzņēmās kļūt par mēdiju
zvaigznēm. Paldies!

Mazumtirdzniecības tīkla
“Maxima” organizētā trešā Latvijas
ķirbju čempionāta fināls zoodārzā,
šoreiz – piedaloties spēkavīram
Raimondam Bergmanim.

Foto: Māris Lielkalns

The final of the Third Pumpkin
Championship of Latvia, organized
by Maxima and participated by
Raimonds Bergmanis, the famous
Latvian weightlifter.
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Education and public relations
The activities of the Department of Education and Information include guided tours at the zoo (130 tours
were conducted in 2008), thematic classes for schoolchildren at the Education Centre of the zoo (18), lectures
with live animals in schools etc. (65), and many other tasks associated with zoo education function and public
relations. Eight new issues of worksheets were published. 25 press releases were sent to the mass media. With
support of Latvian Environmental Protection Fund, more than 100 species labels of new design were printed.
During summer 2008, keeper talks were continued at the zoo already for the fourth year. Visitors were offered
to see feeding demonstrations of flamingoes, cassowaries, hippopotamuses, pelicans and cormorants, lemurs,
meerkats and maned wolves, the show of trained seals, and in sunny summer days also the shower and mud
bath of Wild Boars.
During 2008, nine different public events were conducted at the zoo. During February, the Month of Tropics
took place in Tropical House already for the sixth year. This year the main highlights were amphibian diversity,
ecology and conservation. The Bird Day was conducted in cooperation with the Nature Protection Board for the
eleventh consecutive year since the renewal of this tradition at the zoo. Visitors were offered a possibility to join
the nest box workshop during 5–6 April, and attendance was notable this year. The Family Day events took place
in May for the sixth year with support of AS Rīgas Piena kombināts. On 1 July, the weighing of Indefatigable
Island Tortoises occurred for the eight year, as always, with the help of the famous Latvian weightlifter Raimonds
Bergmanis.
Several events at the zoo were conducted in association of the Year of Grey Seal (as nominated by Natural
History Museum of Latvia). In February a seal pup was born in the zoo, and events included name giving to the
young, 10 years ‘work anniversary’ for its parents (both adult Grey Seals were brought to the zoo in March 1998
as stranded pups), and, in August, rehabilitated seal young of this year were released to the sea. All of this was
done in collaboration of Riga Zoo’s seal supporters, Ventspils Municipality.
On 11–12 October visitors received a present from the zoo in its 96th anniversary – admission fee discounts
for people with animal names in their name or surname. 1841 visitors with ‘animal names’ attended the zoo,
including 16 people who enjoyed free entrance, having animal names both in their name and surname.
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Dzīvnieku kolekcija
2008. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā ir 423 sugu 2432 dzīvnieki (kopējā dzīvnieku skaitā neiekļaujot bezmugurkaulniekus).
Kolekciju papildināja 20 jaunas sugas. Gatavojamies vietējo skudru eksponēšanai, Insektārija “fondos”
mīt tumšo koksnes skudru Camponotus herculeanus, melno mežskudru Formica fusca un rudo dzēlējskudru Myrmica rubra saimes. Pirmo reizi Rīgas zoodārzā ir arī lapu kukaiņi Phyllium siccifolium, zarkukaiņi Peruphasma schultei, pāvacu rajas Potamotrygon motoro, spļāvējzivis Toxotes jaculatrix, sarkankāju bruņrupuči
Geochelone carbonaria, Darvina nandu Pterocnemia pennata, Geldi kalitriksi Callimico goeldii, zooloģiskajās
kolekcijās un savvaļā ļoti retās Filipīnu mākoņžurkas Phloeomys pallidus un Amerikas mazākās briežu sugas
Čīles pudu Pudu puda pārstāvis Rūdolfs, kas 24. decembrī atlidoja no Parīzes zoodārza.
114 sugu dzīvnieki vairojās, 2008. gadā piedzima vai izšķīlās 1260 mazuļi. Kā katru gadu, veiksmīgi attīstījās abinieki un sauszemes bezmugurkaulnieki – Rīgas zoodārza speciālisti ir atzīti šo dzīvnieku grupu eksperti EAZA kolēģu vidū. Vairojās arī daudzu retu un apdraudētu sugu putni un zīdītāji (Pasaules Sarkanajā
grāmatā un dažādās ciltsgrāmatās iekļauto sugu sarakstu sk. 78. lpp) – Moluku kakadu, Japānas dzērves,
melnie lemuri, katas lemuri, Bolīvijas naktspērtiķi, lidvāveres, krēpjvilki, feneklapsas, brūnie lāči, ziemeļu
lūši, pelēkie roņi, līdzenumu tapīri, kiangi, takini, vītņragu kazas un pirmo reizi Rīgas zoodārzā – meža
ziemeļbrieži.
Kaut gan kopējais dzīvnieku skaits kolekcijā salīdzinājumā ar 2007. gadu ir mazāks, jo abinieku un zivju
grupas skaitliski samazinājušās, rāpuļu, putnu un zīdītāju Rīgas zoodārzā kļuvis vairāk. 2008. gadā 71 sugas
260 dzīvnieki tika nosūtīti, bet 30 sugu 84 dzīvnieki – saņemti; sadarbojāmies ar 56 zoodārziem un eksotisko dzīvnieku kolekcijām 19 dažādās valstīs.
Rīgas zoodārza speciālisti turpina palīdzēt nelaimē nokļuvušiem vietējiem savvaļas dzīvniekiem, kā arī
uz laiku izmitina konfiscētos un saimniekiem apnikušos eksotiskos mīļdzīvniekus (pilnu sarakstu sk. 76. lpp.).
Eiropas ūdele Mustela lutreola novikovi Hījumā salā Igaunijā. Kritiski apdraudētās sugas reintrodukciju veic Tallinas zoodārzā
izveidotais fonds “Lutreola”. 2008. gadā reintrodukcijā tika iekļautas arī divas Rīgas zoodārzā dzimušās ūdeles.

Foto: Tiit Maran

European Mink in Hiiumaa, Estonia. The conservation project of this critically endangered species is conducted by the Foundation ‘Lutreola’
based at Tallinn Zoo. In 2008, two female European Minks born in Riga Zoo were sent to the Foundation ‘Lutreola’ for release into wild.
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Dzīvnieku kolekcija 2008. gadā

Bezmugurkaulnieki / Invertebrates
Zivis / Fish
Abinieki / Amphibians
Rāpuļi / Reptiles
Putni / Birds
Zīdītāji / Mammals
Kopā / Total

Kolekcija 31.12.2008.
Status as to 31.12.2008.
Sugas
Dzīvnieki
Species
Individuals
64
72
780
48
645
65
230
84
368
90
409
423
2432

Vairošanās 2008. gadā
Breeding in 2008
Sugas
Mazuļi
Species
Young
43
14
352
13
724
5
25
13
62
26
97
114
1260

Bezmugurkaulnieki

Foto: Elīna Gulbe

Gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija 64 bezmugurkaulnieku sugas; 43 no tām 2008. gadā vairojās.
Insektārija kolekcijā ir dažādi sauszemes posmkāji – galvenokārt lielās tropu sugas. Šogad ekspozīcijā
Tropu mājā apmeklētājiem sākām rādīt vairākas jaunas sugas.
Milzu tūkstoškājus Archispirostreptus sp. nomainījām ar citu sugu – Telodeinopus aoutii, kura ļoti labi
dzīvo mūsu apstākļos un vairojas pat ekspozīcijas terārijā, kas savukārt apmeklētājiem dod iespēju redzēt
tūkstoškājus lielā skaitā un dažādās attīstības stadijās.
Vienā terārijā sākām eksponēt divas laupītājblakšu sugas – Platymeris biguttata un pagājušogad kolekcijā saņemto, radniecīgu formu Platymeris sp. “Mombo”.
Pavasarī no Tallinas zoodārza saņēmām jaunas, ļoti krāšņas un interesantas kukaiņu sugas un pasugas –
lapu kukaiņus Phyllium siccifolium, Peru endēmos zarkukaiņus Peruphasma schultei, un divas rožvaboļu
pasugas Smaragdesthes africana oertzeni un S. a. smaragdina. Visi šie kukaiņi ļoti ātri un veiksmīgi savairojās, un jau šovasar tos sākām demonstrēt apmeklētājiem ekspozīcijā Tropu mājā.
Veiksmīgi attīstījās 2007. gadā atjaunotā lapgriežskudru Atta cephalotes saime. Skudras aktīvi strādā
visā dienas garumā, iepriecinot apmeklētājus. Jaunā saime pašlaik jau aizpildījusi visus četrus ligzdas dārziņus.
Kritiski apdraudēto Fregates dižmelnuļu Polposipus herculeanus (EEP) populācijas apjomu 2008. gadā
uzturējām ap 130 vabolēm. Otrās paaudzes vaboles tagad demonstrējam Tropu mājas ekspozīcijā, bet
trešās paaudzes vaboles vairojas Insektārija telpās. 2008. gadā izšķīlās jau ceturtā paaudze un gada pašās
beigās – arī piektā vaboļu paaudze.

Lapu kukaiņi Phyllium siccifolium.
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Phyllium siccifolium, a new leaf insect
species for the zoo.

Foto: Elīna Gulbe

Turpinām darbu Latvijas vietējo skudru eksponēšanas metodes izveidē. Pašlaik sekojam melno
skudru Lasius niger ligzdu attīstībai pēc ziemošanas
un apstākļos, kad ziemošana netiek veikta. Esam
izveidojuši arī trīs citu vietējo skudru sugu saimes –
Camponotus herculeanus, Formica fusca un Myrmica
rubra.
Kā pastāvīga ekspozīcija tagad apskatāma Abinieku nodaļas izveidotā partulu un ahātgliemežu
ekspozīcija Terārijā. Šī ir pirmā ekspozīcija mūsu
zoodārzā, kur apmeklētāji var ielūkoties “aizkulisēs”, dzīvniekus vērojot laboratorijas apstākļos. Tieši šādi partulas tiek audzētas zoodārzos, kuri piedalās šo kritiski apdraudēto gliemežu starptautiskajā
saglabāšanas programmā (EEP).
Insektārijā turpinām kukaiņu vairošanu zoodārza
dzīvnieku barībai – siseņus (Locusta migratoria) un
prusakus (Gromphadorrhina portentosa, Shelfordella tartara, Blaptica dubia) audzējam karantīnas telpās vecajā Ziloņu mājā. 2008. gadā zoodārza dzīvnieku barošanai izsniedzām ap 75 kg kukaiņu.

Zarkukaiņi Peruphasma schultei.
Peruphasma schultei, a new phasmid species for the zoo.

Foto: lona Roma

Entomologs Aleksandrs Napolovs un Ilona Roma
2008. gadā piedalījās degunspindeles Cephenemyia
trompe izpētes projektā Latvijas teritorijā.
Attēlā – kukaiņu lamatas pētījumu vietā. Tā kā pētāmā
spindeļu suga parazitē uz ziemeļbriežiem, Aleksandrs
Napolovs izgatavoja ziemeļbrieža maketu. “Elpas”
simulācijai tika izveidota sistēma, kas pa maketa
“nāsīm” izdala ogļskābo gāzi. Kukaiņu pievilināšanai
izmantoja ziemeļbriežu urīnu.
Jūnijā Aleksandrs Napolovs kopā ar kolēģiem
no Daugavpils Universitātes Sistemātiskās
bioloģijas institūta piedalījās arī ekspedīcijā
Krievijas dienvidaustrumos, veicot entomofaunas
inventarizāciju Hankas un Usurijskas dabas rezervātos.
In 2008 zoo’s entomologist Aleksandrs Napolovs and
Ilona Roma took part in a field study of Reindeer Nose
Bot Fly Cephenemyia trompe in Latvia.
Pictured: insect trap used in study on the presumable
site. Reindeer urine was used as olfactory bait, and a lifesize model of Reindeer was produced to serve as lure. A
system was installed inside the model to produce carbon
dioxide simulating model’s ‘breath’ through its ‘nostrils’.
In June of 2008 Aleksandrs Napolovs, together with
colleagues from Institute of Systematic Biology,
Daugavpils University, took part in an entomofauna
inventory in nature reserves of Khanka Lake and
Ussuriisk, Southeastern Russia.
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Zivis

Foto: Elīna Gulbe

Gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija 72 zivju sugas.
Zivju kolekcija papildinājās ar skaistākajām Toxotidae pārstāvēm – spļāvējzivīm Toxotes jaculatrix. Šo
zivju balti sudrabaino ķermeni rotā lieli, melni plankumi, bet astes spura ir dzeltena. Dabā tās sastopamas
mangrovju audzēs Indijas un Austrālijas piekrastē. Spļāvējzivīm ir interesants barības iegūšanas veids – tās
“izspļauj” gaisā ūdens strūkliņu, notriec kukaiņus un pēc tam savāc tos no ūdens virsmas. Tās spēj nomedīt
kukaiņus, kas lido pat 1–1,5 m augstumā virs ūdens. Pagaidām šīs zivis apmeklētājiem nav redzamas, bet
plānojam izveidot ekspozīciju.
2008. gadā apmeklētājiem sākām rādīt Dienvidamerikas un Centrālamerikas upju iemītnieces pāvacu
rajas Potamotrygon motoro. Šīm zivīm pie astes dzeloņa atrodas dziedzeris, kas satur paralizējošu indi.
Mūsu rajas gan ir miermīlīgas un nemēģina dzeloni likt lietā pat tad, kad tiek ķertas ar tīkliņu. Pāvacu rajas
atgādina skaistus paklājiņus ar actiņām un astīti. Paklājiņi, protams, ir jākopj, tādēļ nepieciešamas smalkas
smiltis, kurās laiku pa laikam ierokas un notīra savu ķermenīti. Barošanās ziņā mūsu rajas ir ļoti izvēlīgas un
neatzīst garneles, kas pārējām zivīm ir delikatese. Vislabāk ēd trīsuļodu kāpurus un saldūdens zivju gabaliņus, negribīgi – arī kalmāru.
Lai ekspozīcijas akvārijs būtu aizpildīts, rajām nācās samierināties ar kaimiņiem – uaru Uaru amphiacanthoides – vēl vienu Amazones baseina sugu – lielām, skaistām zivīm, kas var sasniegt 30 cm garumu.
Jauna suga ekspozīcijā ir arī Maroni akaras Chleithracara maronii, suga no Franču Gviānas, kas akvārijos
reti sastopama. Šo zivju ķermenis ir elegantā smilškrāsā, pāri acīm melna svītra, pie muguras spuras tumšs
plankums. Šīs ir vienas miermīlīgākajām cihlīdām, kas pie tam akvārijā nerok bedres un nebojā augus.
Akaras ir gādīgi vecāki, pāris rūpējas par mazuļiem pat līdz sešu mēnešu vecumam.
Apmeklētāji ekspozīcijā var apskatīt arī starainos burusamus Pterygoplichthys multiradiatus. 2008. gadā
kā dāvinājumu saņēmām lieliskus burusamus, kas bija sasnieguši 27 cm garumu un bija par lielu savu iepriekšējo īpašnieku akvārijam. Zoodārzā šie sami palīdz rūpēties par tīrību akvārijos, jo, būdami aļģēdāji,
efektīvi notīra apaugušos augus un saknes.
2008. gadā vairojās 14 zivju sugas, t.sk. Sumatras barbes Puntius tetrazona, sarainie ancistrsami Hemiancistrus dolichopterus, Madagaskaras bedocijas Bedotia geayi, trīssvītru varavīksnes zivis Melanotaenia trifasciata, zilās akaras Aequidens coeruleopunctatus, citronhromji Labidochromis caeruleus un Čipokas hromji
Melanochromis chipokae.

Pāvacu raja
Potamotrygon
motoro.
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Orangespot
Freshwater
Stingray, a new
species to the zoo.

Foto: Elīna Gulbe

Milzu racējvarde Pyxicephalus adspersus.
African Bullfrog

Foto: Sergejs Čičagovs

Lielo tritonu Triturus cristatus kāpurs.
Crested Newt larva

Bruņgalvas krupis Bufo galeatus.
Gamboja Toad

Foto: Sergejs Čičagovs

Abinieku nodaļai šis bija darbiem un notikumiem
bagāts gads. Kopš gada sākuma nepārtraukti norisinājās kolekcijas atbrīvošana no hitrīdiju sēņu infekcijas, kas iepriekšējos gados radīja lielus zaudējumus gan pieaugušo dzīvnieku vidū, gan jo īpaši
jaunajiem dzīvniekiem. Sēnītes apkarošanai sākām
izmantot Latvijā izstrādāto augu aizsardzības līdzekli “Fitoekol”, kurš ir efektīvs pret radniecīgām,
uz augiem parazitējošām sēnītēm. Gada laikā esam
izstrādājuši metodiku šī līdzekļa pielietošanai abinieku ārstēšanā. Šī metode pagaidām ir unikāla, un
preparāts ir daudz lētāks par citiem līdz šim zināmajiem hitrīdiju ārstēšanai izmantotajiem līdzekļiem.
Abinieku nodaļas karantīnas telpā apstrādāti vairāki
simti dzīvnieku, dezinficēti vairāk kā 100 terāriju un
to iekārtojums.
Dzīvnieku ārstēšanā ieguldītā darba rezultātā izdevies veiksmīgi pavairot rekordlielu sugu skaitu.
Plankumainās rāpotājvardes Kassina maculata
Rīgā vairojās pirmo reizi. Īpaši iepriecina, ka pēc vairāku gadu pārtraukuma mazuļi atkal aug zilajiem
dendrobatiem Dendrobates azureus un sārtajām
tomātvardēm Dyscophus guineti. Tas ļauj cerēt, ka
drīzumā izdosies šīs pievilcīgās sugas atkal rādīt
Tropu mājas ekspozīcijā. Pēc daudzu gadu darba
izdevies panākt, ka sūnu kārpvaržu Theloderma
corticale pēcnācēju vidū ir samērā liels skaits mātīšu
(iepriekšējos gados bija aptuveni 1 mātīte uz 100
tēviņiem). Darbs ar kārpvardēm vēl jāturpina, lai noskaidrotu, kādi faktori ietekmē dzimumu proporciju
pēcnācēju vidū.
Uzsākts darbs, lai noskaidrotu, kas ietekmē ikru,
kurkuļu un mazuļu izdzīvotību dažādām abinieku
sugām, vairojot tās nebrīvē. Labākie rezultāti pagaidām sasniegti ar raupjo airvardi Rhacophorus
appendiculatus. Pilnveidojot audzēšanas metodiku, 95% no iznērstajiem ikriem izšķīlās un kurkuļi
sasniedza metamorfozi (agrāk 30–40%). Šis darbs
jāturpina arī turpmāk, lai padarītu dzīvnieku audzēšanu efektīvāku.
Sākta kolekcijas abinieku iezīmēšana, izmantojot
elastomēru, kā arī dzīvnieku individuālo digitālo attēlu kartotēkas veidošana. Iespēja atšķirt individuālus dzīvniekus un dzīvnieku grupas jau tagad ļauj
daudz veiksmīgāk sekot abinieku attīstībai, izdarīt
secinājumus un uzlabot dzīvnieku turēšanas, eksponēšanas un audzēšanas apstākļus.
Abinieku kolekcija papildinājusies ar jaunu
sugu – Āfrikas milzu racējvardēm Pyxicephalus
adspersus, kas jau tuvākajā laikā būs redzama Tropu

Foto: Sergejs Čičagovs

Abinieki

Sarkanvēdera ugunskrupju Bombina bombina attīstība.
European Fire-bellied Toads during development.
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Foto: Elīna Gulbe

mājas ekspozīcijā. Kopš vasaras vidus Tropu mājā aplūkojamas arī sarkanacu kokvardes Agalychnis callidryas, kuras zoodārzā sekmīgi vairojas no 2007. gada.
No Džersijas zoodārza apmaiņā pret saviem dzīvniekiem saņēmām zilos dendrobatus un zeltainās
indesvardes Phyllobates terribilis. Savukārt no Rīgas zoodārzā izaudzētajiem abiniekiem 332 dzīvnieki aizceļoja uz jaunām mājām citās kolekcijās.
2008. gads bija bagāts arī apmeklētājiem paredzēto pasākumu ziņā. Tropu mēnesī apmeklētājus iepazīstinājām ar visām trim abinieku kārtām – bezkāju, astainajiem un bezastainajiem abiniekiem, iekārtojot
pagaidu ekspozīciju ar raibajām niedrvardēm, Spānijas ribtritoniem un ūdens cecīlijām. Piemērotas vietas trūkums pagaidām diemžēl neļauj izveidot pastāvīgu šo dzīvnieku ekspozīciju. Tropu mēneša ietvaros
notika arī abinieku tēmai veltīta tērpu skate. Par šo pasākumu mēs sirsnīgi pateicamies Rīgas Purvciema
amatu skolas skolotājiem un audzēkņiem!
Ar zoodārza meistaru palīdzību esam atjaunojuši Latvijas abinieku un rāpuļu ekspozīciju, kā arī paveikts
lielākais eksotisko abinieku ekspozīcijas remonts kopš Tropu mājas atklāšanas. Pārveidoti un uzlaboti arī
daudzi vecie terāriji abinieku audzētavas telpās. Tādējādi nobeigumam tuvojas dzīvnieku mītņu un darba
apstākļu uzlabošana nodaļā, cik tas pašlaik iespējams pašu spēkiem un bez lieliem finansiāliem ieguldījumiem.
Latvijas abinieku un rāpuļu ekspozīcija 2008. gadā darbojās jau 15. sezonu. Šogad pirmo reizi ekspozīcijā varēja novērot pilnu vairošanās ciklu lielajiem tritoniem Triturus cristatus – pārošanos, ikru slēpšanu,
ietinot augu lapās, un kāpuru attīstību līdz pat metamorfozei.
Ļoti labi ekspozīcijas terārijā iejutās sarkanvēdera ugunskrupji Bombina bombina, kurus kā mazuļus
2006. gadā saņēmām no Latgales zoodārza. Līdz pat oktobrim tie demonstrēja savu dziesmu gan apmeklētājiem, gan kursu un semināru dalībniekiem. Ugunskrupji arī vairākas reizes nārstoja, bet ne visi ikri attīstījās. Labākā nārsta kurkuļi tika audzēti, izmantojot uzlabotu metodi, rezultātā izauga un metamorfozi
izgāja pilnīgi visi kurkuļi. Pašlaik turpina augt 45 ugunskrupīši.
Nārstoja arī smilšu krupji Bufo calamita un kokvardes Hyla arborea, bet ikri diemžēl neattīstījās. Neveiksmi cieta purva varžu Rana arvalis mazuļu audzēšana.
Diemžēl abinieku vairošanu sarežģī dzīvās barības trūkums. Lai arī sešu sugu barības kukaiņus Abinieku
nodaļā audzējam paši, kā arī vasaras sezonā kukaiņus barībai ķeram savvaļā, tomēr ļoti lielā mērā esam
atkarīgi no piegādātajiem barības kukaiņiem, kas ne vienmēr ir pietiekamā daudzumā un sortimentā.

Plankumainās
rāpotājvardes
Kassina maculata.
Spotted Running Frogs.
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The most important event organized by Amphibian
Department in 2008 was the seminar ‘Amphibian
husbandry in captivity’. The seminar was conducted in
Russian and participated by 13 amphibian specialists
from Finland, Lithuania, Russia and Ukraine, and also
attended by colleagues from Latgale Zoo, Latvia, and
private amphibian breeders from Lithuania. Seminar
lasted 10 days and included 13 lectures, six workshops
and several discussions. Participants were also
thoroughly introduced to Riga Zoo’s amphibian keeping
practices. Lecture and workshop themes covered all
aspects of amphibian keeping in captivity with focus on
husbandry, technical aspects of terraristics, veterinary
care, individual identification and marking of animals,
various breeding methods, etc. The seminar was chaired
by Ilze Dunce, lectures and seminar progress included
involvement of Riga Zoo’s Insectarium, Terrarium,
Aquarium, Education and Information Department, and
Gardening Department staff, as well as the colleagues
from Latgale Zoo. The seminar proved to be successful.
The seminar participants continue to communicate
with our Amphibian Department and already work on
improvement or new projects with amphibian collections
and exhibits in their zoos.

Foto: Elīna Gulbe
Foto: Jevgēņijs Ribaltovskis
Foto: Elīna Gulbe

Vissvarīgākais notikums Abinieku nodaļā 2008. gadā
bija starptautiskais seminārs “Abinieku turēšana
nebrīvē”, kas tika organizēts krievu valodā, to vadīja Ilze
Dunce. Seminārā piedalījās 13 speciālisti no Krievijas,
Ukrainas, Lietuvas un Somijas, un atsevišķās dienās
semināru apmeklēja arī kolēģi no Latgales zoodārza un
privāti audzētāji no Lietuvas. 10 dienu laikā Abinieku
nodaļas darbinieki nolasīja semināra dalībniekiem
13 lekcijas, novadīja sešas praktiskās nodarbības un
vairākas diskusijas, tā vispusīgi iepazīstinot viesus ar
mūsu zoodārza pieredzi abinieku turēšanā. Pasākuma
veiksmīga norise nebūtu iespējama bez zoodārza
vadības atbalsta un Insektārija, Terārija un Akvārija,
Informācijas un izglītības nodaļas, Dārza un parka
nodaļas un citu kolēģu entuziasma. Īpašs paldies
jāsaka Latgales zoodārza kolēģiem, kuri ne tikai
ieradās Rīgā, lai vadītu vairākas nodarbības, bet arī
uzņēma dalībniekus Daugavpilī pēdējā semināra
dienā. Par veiksmīgu pasākuma norisi liecina ne tikai
ļoti labās dalībnieku atsauksmes un vēlējumi, lai Rīgā
līdzīgi pasākumi notiktu arī turpmāk, bet arī ziņas, ka
dalībnieki veiksmīgi pielieto iegūtās zināšanas praksē
un vairākos zoodārzos jau top abinieku kolekcijas
un ekspozīcijas. Darbs nav beidzies semināra pēdējā
dienā, jo tagad turpinām sadarboties ar kolēģiem ar
vēstuļu un telefona palīdzību. Paredzēts arī sagatavot
publikācijai semināra rakstu krājumu.

Attēlā: semināra dalībnieki – Vitālijs Aleksejevs (Kaļiņingradas
zoodārzs), Aleksejs Jevsuņins (Tulas eksotārijs), Oļegs Seletkins
(Permas zoodārzs), Alma Pikunene (Kauņas zoodārzs), Igors
Popovs (Pēterburgas zoodārzs), Rasa Siderskene (Kauņas
zoodārzs), Staņislavs Duzs (Odesas okeanārijs), Natālija Samoilova
(Južnosahalinskas zoodārzs), Anete Poļaka (Rīgas zoodārzs),
Ginta Jansone (Rīgas zoodārzs) un Ilze Dunce (semināra vadītāja,
Rīgas zoodārzs). Fotografējoties klāt nebija Jevgeņija Ribaltovska
(Vsevoložskas zoodārzs), kurš daudz ieguldīja semināra
organizēšanā un tā programmas izstrādē.
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Rāpuļi
2008. gadā vairojās piecas rāpuļu sugas, t.sk. lielās bruņķirzakas Gerrhosaurus major (izšķīlās un izauga trīs mazuļi), scinku gekoni Teratoscincus scincus (1 mazulis) un Kubas boačūskas Epicrates angulifer
(4 mazuļi).
Kolekcija papildinājās ar jaunām sugām, t.sk. sarkankāju bruņrupučiem Geochelone carbonaria un za
ļajiem kokpitoniem Morelia viridis, kas gan pagaidām apmeklētājiem nav redzami. Par neplānotu zoodārza iemītnieku kļuva jauns Nīlas krokodils Crocodylus niloticus, kuru 20. jūlijā Olainē noķēra Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dalībnieki. Tagad apmeklētāji krokodilu var apskatīt Tropu mājā.
Tropu mājā pārbūvējām vairākas rāpuļu ekspozīcijas. Apvienojot divus terārijus, iekārtojām plašāku mītni mangrovju varāniem Varanus indicus.
2008. gadā jau 15. sezonu darbojās Latvijas abinieku un rāpuļu ekspozīcija. Gandrīz visi dzīvnieki
veiksmīgi pārziemoja un atgriezās ekspozīcijas terārijos. Problēmas joprojām ir ar pļavas ķirzakām Lacerta
vivipara, kurām tā arī neesam piemeklējuši piemērotus turēšanas un ziemošanas apstākļus. Ziemā ekspozīcijas telpās tika veikts remonts – mainīti plaukti un elektroiekārtas.
Ekspozīcijas terārijā savairojās parastie zalkši Natrix natrix. No deviņām izdētajām olām izšķīlās septiņi
mazuļi. Visi mazie zalktīši tika izlaisti dabā.

Foto: Sergejs Čičagovs

Nīlas krokodils Crocodylus niloticus.
Nile Crocodile.
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Zildzeltenā ara Ara ararauna.
Blue-and-yellow Macaw.

Foto: Māris Lielkalns

2008. gadā Ornitoloģijas nodaļā interesantākie
notikumi saistījās ar papagaiļiem. Līdz šim mums
nebija nācies mākslīgi audzēt lielo papagaiļu mazuļus, bet šogad tas bija nepieciešams divām sugām.
Mazuļu mākslīgo izbarošanu uzņēmās un ar labiem
rezultātiem veica Diāna Eihmane.
Pirmā situācija, kad mazulis bija jāaudzē mākslīgi,
izveidojās Moluku kakadu Cactua moluccensis pārim. Mazuļa čiepstēšanu ligzdas kastē pirmoreiz izdzirdējām 15. janvārī, un pirmajā mēnesī vecākiem
neradās sarežģījumi cāļa aprūpē. Tomēr 18. februārī
no rīta secinājām, ka mazulis klaigā neraksturīgi skaļi. Pārbaudot ligzdas kasti, tajā konstatējām bojā gājušu māti. Mazuli paņēmām mākslīgai audzēšanai,
jo bija šaubas, vai tēviņš spēs mazuli izbarot viens
pats, pie tam cālis bija atpalicis attīstībā (kakadu
mazuļi no vecāku aprūpes ir atkarīgi vairāk nekā trīs
mēnešus). Diānai izdevās jauno kakadu veiksmīgi
izaudzēt. Pēc DNS analīzes noskaidrojās, ka jaunais
putns ir mātīte, līdz ar to nākotnē varēsim izveidot
neradniecīgu pāri ar pie mums 1999. gadā šķīlušos
Moluku kakadu tēviņu.
Diāna izaudzēja arī trīs sarkanastes žako Psittacus erithacus erithacus mazuļus. Vienu no tiem (šķīlušos 2007. gada 13. decembrī) apmēram divu mēnešu vecumā vecāki pārtrauca barot un izstūma no
ligzdas. Abus pārējos jaunos žako (šķīlušos 7. martā)
izņēmām no ligzdas aptuveni mēnesi vecus, kad atklājās, ka tiem attīstījies rahīts. Viens no rahīta gadījumiem bija tik smags, ka nācās lūgt veterinārārsta
Ģirta Drapčes palīdzību. Tika veikta operācija, putna
kāju salaužot un iespējami pareizi saaudzējot. Šāds
eksperiments līdz šim Rīgas zoodārzā nebija veikts,
bet rezultāts bija veiksmīgs – kāja saauga tā, ka
putns kāju varēja lietot, kas pirms operācijas nebija
iespējams.
Pēc četru gadu pārtraukuma sekmīgi vairojās
zildzeltenās aras Ara ararauna – vecāki izaudzēja
mazuli. Interesanti, ka šis pāris nevairojās ekspozīcijā, bet pēc putnu pārvietošanas uz voljeru apmeklētājiem slēgtās telpās olas tika izdētas nedēļas laikā.
Tagad suga atkal ir apmeklētājiem apskatāma –
ekspozīcijā ir izaugušais jaunais aru tēviņš.
Pirmo reizi Rīgas zoodārzā mazulis izšķīlās kuka
burrām Dacelo novaeguineae. Mazuļa čiepstēšanu
ligzdas kastē izdzirdējām 11. februārī. Diemžēl putnēns nodzīvoja tikai divas dienas. Pieņemam, ka tas
gāja bojā nepiemērotas barības dēļ.
Pirmo reizi izšķīlās mazuļi grifu pērļvistām Acryllium vulturinum, pirmais no tiem – 22. septembrī.

Foto: Māris Lielkalns

Putni

Moluku kakadu Cacatua moluccensis mākslīgi audzētais mazulis.
The hand-reared Salmon-crested Cockatoo.
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Visas sešas grifu pērļvistu olas tika inkubētas mākslīgi. Izšķīlās trīs cālēni, un viens no tiem sekmīgi izauga.
Pirmoreiz mazuļi bija arī baltajām pūcēm Nyctea scandiaca, diemžēl vairošanās nebija sekmīga. Abi
20. jūnijā izšķīlušies pūcēni pēc nedēļas pazuda; domājam, ka vainojama cauna.
Nesekmīgs bija arī melno grifu Aegypius monachus šī gada vairošanās mēģinājums. 13. martā tika izdēta
ola, un, lai putniem perēšanas laikā novērstu stresu, apmeklētājiem slēdzām tiešu pieeju voljeram. Vecāki
cītīgi perēja, tomēr 28. martā ola pazuda. Jādomā, ka sarežģījumus radīja laika apstākļi – ligzda tika ieputināta sniegā. Atkārtots dējums šosezon nesekoja.
Divas reizes pazuda pelēko dzērvju Grus grus olas, kas ligzdā katru reizi bija tikai vienu dienu, un domājam, ka vainojamas žurkas. Otro gadu dēja paradīzes dzērves Anthropoides paradisea (pa olai tika izdētas
8. un 13. maijā), tomēr abas olas bija neapaugļotas tāpat kā pērn. Radās šaubas par pāra putnu dzimumu,
tomēr DNS analīzes apstiprināja, ka tie ir pāris. Iespējams, ka tēviņš, kam ir amputēts spārns, nespēj sekmīgi apaugļot mātīti.
Pirmo reizi pēc ilgiem gadiem mūsu Japānas dzērvju Grus japonensis “vecajam pārim” bija neapaugļotas olas (divi dējumi). Šim faktam neatradām izskaidrojumu. Šī pāra putni ir 20 un 22 gadus veci, kas sugai
arvien ir vairošanās vecums. Savukārt Japānas dzērvju “jaunajam pārim” izauga divi dzērvēni (1.1). Citiem
zoodārziem aizvedām pagājušā gadā izaudzētās Japānas dzērves – vienu no “vecā pāra” mazuļiem (1.0)
nosūtījām uz Opoles zoodārzu, bet neradniecīgu pāri (“vecajam pārim” izaugušu tēviņu un “jaunajam pārim” izaugušu jauno mātīti) – uz Štutgartes zoodārzu.
2008. gadā kolekcija papildinājās ar vairāku sugu putniem.
No Hernes vairošanas centra Beļģijā saņēmām Kāpzemes degunragputnu Bucorvus leadbeateri pāri.
Saņemtos putnus novietojām voljerā blakus jau esošajam degunragputnu pārim, un novērojumi liecina,
ka abi pāri stimulē viens otra aktivitātes.
4. jūnijā no Austrijas saņēmām bārdaino grifu Gypaetus barbatus tēviņu. Gaidot iespēju izveidot pāri,
tika pārbūvēta bārdaino grifu mītne, starp blakus esošiem voljeriem izveidojot atbīdāmu starpsienu. Mūsu
kolekcijā jau esošā jaunā mātīte septiņus gadus bija pavadījusi viena. Abus putnus sākotnēji mitinājām
šķirti blakus voljeros, tad 9. jūlijā uzsākām mēģinājumus putnus laist kopā. Pirmie trīs mēģinājumi bija
neveiksmīgi – pēc 5–7 kopā pavadītām dienām putnu starpā sākās konflikti, un abus nācās atkal atdalīt.
21. novembrī grifus salaidām kopā ceturto reizi, un līdz šim tie sadzīvo saticīgi.
1. jūnijā no Igaunijas saņēmām piecus lielo pūkpīļu Somateria mollisssima mollissima mazuļus; visi sekmīgi izauga. 19. decembrī no Lietuvas saņēmām divas baltvaigu zosis Branta leucopsis.
Jauna suga zoodārzā ir Darvina nandu Pterocnemia pennata. 30. septembrī no Zlinas zoodārza saņēmām divas gadu vecas mātītes, un 10. decembrī tām pievienojās pavasarī šķīlies tēviņš no Vupertāles.
Putni sadzīvo ļoti labi.

Grifu pērļvista Acryllium vulturinum.
Vulturine Guineafowl.
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Japānas dzērvju Grus japonensis pāris.
Manchurian Crane pair.

Foto: Elīna Gulbe

Geldi kalitrikss Callimico goeldii.
Goeldi’s Monkey.

Vītņragu kaza Capra falconeri heptneri ar mazuli.
Turkomen Markhor with young.

Foto: Māris Lielkalns

2008. gadā tika pabeigta Kazu kalna rekonstrukcija. Šī apjomīgā ekspozīcija būvdarbu laikā
vairākus gadus bija apmeklētājiem slēgta. Kazu
kalns pārbūvēts divu sugu mitināšanai, paredzot
gan rezerves aplokus, gan mītnes iekštelpās. Mītnes aprīkotas arī ar apsildāmajām dzirdnēm.
Pirmais Kazu kalna iemītnieks bija mūsu vītņra
gu kazu Capra falconeru heptneri grupai neradniecisks jauns tēviņš, kuru 15. augustā saņēmām no
Permas zoodārza. Rudenī jaunajā ekspozīcijā tam
pievienojās sešu mātīšu grupa.
Pēc 35 gadu pārtraukuma mūsu zoodārzā atkal
apskatāmi Buhāras uriāli Ovis vignei bochariensis.
13. septembrī no Kaļiņingradas zoodārza saņemtie
divi tēviņi un 7. novembrī no Tallinas zoodārza saņemtās četras mātītes Kazu kalnā veido divas grupas.
2008. gadā ierīkotas vēl trīs zīdītāju ekspozīcijas.
Viena no Lāču mājas arēnām pārbūvēta, ierīkojot
mītni Indijas dzeloņcūkām Hystrix indica. 18. jūnijā no Magdeburgas zoodārza atvestais dzeloņcūku
tēviņš pagaidām ir jaunās ekspozīcijas vienīgais iemītnieks, bet 2009. gadā plānojam izveidot pāri.
Jauna suga Rīgas zoodārzā ir Geldi kalitrik
si Callimico goeldii. Tēviņu saņēmām no Zodiaka
zoodārziem Nīderlandē 8. martā, divas mātītes –
no Santilanas zoodārza 12. martā. Jūnija sākumā
dzīvniekus sākām pieradināt jaunajai atklātajai vasaras ekspozīcijai pie Ķenguru mājas. Dzīvnieki lēni
pielāgojās jaunajiem apstākļiem, un to adaptēšana
jaunā tipa ekspozīcijā būs jāturpina arī 2009. gada
vasarā.
24. decembrī saņēmām pudu Pudu puda tēviņu
no Parīzes zoodārza. Šī Dienvidamerikas suga ir
viens no mazākajiem briedīšiem pasaulē. Ziemassvētkos atvestais dzīvnieks ieguva Rūdolfa vārdu.
Pašlaik pudu mitinās iekštelpās; jaunajā āra aplokā
apmeklētāji to varēs aplūkot 2009. gada vasarā.
Iespējams, visinteresantākā no jaunajām sugām
ir Filipīnu mākoņžurka Phloeomys pallidus – viens
no pasaules lielākajiem peļveidīgajiem grauzējiem.
22. oktobrī mākoņžurku pāri saņēmām no Jihlavas
zoodārza. Arī mākoņžurkas pagaidām vēl nav apmeklētājiem aplūkojamas, kamēr adaptējas jaunajos apstākļos.
2008. gadā no citiem zoodārziem saņēmām 22
sugu 43 zīdītājdzīvniekus, savukārt uz citām kolekcijām pārvietojām 28 sugu 63 zīdītājdzīvniekus. Gada ievērojamākais dzīvnieku transports
bija trešās Rotšilda žirafes Giraffa camelopardalis

Foto: Sergejs Čičagovs

Zīdītāji

Buhāras uriāls Ovis vignei bochariensis.
Tajikistan Urial Sheep.
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rothschildi atvešana. Divus gadus vecais Usmi, ko saņēmām no Lodzas zoodārza, ātri iejutās žirafu tēviņu
grupā, kurā tagad ir trīs dzīvnieki. Ziņkārīgā, aktīvā Usmi klātbūtne grupā atviegloja ikdienas procedūras
– vasaras sezonas sākumā viņš bija pirmais, kurš uzdrošinājās iepazīties ar āra aploku, un viņa piemēram
sekoja daudz piesardzīgākās pieaugušās žirafes.
Vairāki dzīvnieki tika atvesti neradniecīgu pāru veidošanai, to skaitā – Bolīvijas naktspērtiķu Aotus azarai
boliviensis tēviņš no Frankfurtes zoodārza, mazo loru Nycticebus pygmaeus tēviņš no Poznaņas un mātīte
no Peintonas, mazo pandu Ailurus fulgens fulgens mātīte no Epes (diemžēl gada beigās gāja bojā mūsu
pandu tēviņš Mačo). 16. maijā no Maskavas zoodārza saņēmām jaunu Amūras tīģeru Panthera tigris altaica mātīti. Izveidojām jaunu Patagonijas maru Dolichotis patagonum grupu, saņemot divas neradniecīgas
mātītes no Drēzdenes. Meža ziemeļbriežu Rangifer tarandus fennicus grupu papildinājām ar jaunu mātīti
no Ahtari zoodārza Somijā.
2008. gadā vairojās 26 zīdītāju sugas – piedzima 97 mazuļi.
Viens no gada priecīgākajiem notikumiem Zīdītāju nodaļā bija trīs krēpjvilku Chrysocyon brachyurus
mazuļu (1.2) piedzimšana 8. decembrī. Šis ir pirmā sekmīgā vairošanās pirms sešiem gadiem izveidotajam
krēpjvilku pārim. Pirmā, 2006. gada metiena mazuļi nodzīvoja tikai dažas dienas.
Pirmoreiz mūsu zoodārzā vairojās meža ziemeļbrieži – abām mātītēm dzemdības notika vienā dienā –16. maijā. Tomēr viens no mazuļiem pirmajā dzīves nedēļā gāja bojā iedzimtu patoloģiju dēļ.
Sekmīgi vairojās takini Budorcas taxicolor taxicolor. Pavasarī abus pagājušā gadā dzimušos jaunos takinus nosūtījām uz Edinburgas zoodārzu, bet jūnijā grupā piedzima nākamais mazulis (0.1).
17. martā pirmais mazulis (0.1) piedzima jaunizveidotajam melno lemuru Eulemur macaco macaco pārim.
Bolīvijas naktspērtiķiem piedzima un vecāku aprūpē sekmīgi izauga mazulis. Tas ir vērā ņemams panākums šim gados vecajam pārim (mātītei ir 21, tēviņam – 24 gadi, bet naktspērtiķu vidējais dzīves ilgums nebrīvē ir 15 gadi). Savus iepriekšējos četrus mazuļus pāris nespēja uzaudzināt, jo mātei trūka piena.
2007. gadā dzimušo naktspērtiķu mazuli Nīnu uzaudzējām mākslīgi. Nīnu sākām mitināt sprostiņā vecāku
voljerā, un iespējams, tas vecākiem stimulēja mazuļu aprūpes uzvedību. Kad 8. jūnijā piedzima nākamais
mazulis, mātei bija piens, un pēc tam, kad divas dienas bijām mazuli likuši mātei pie pupa, tālāko mazuļa
aprūpi vecāki veica bez sarežģījumiem.
Turpināja veiksmīgi vairoties feneklapsas Vulpes zerda. 2006. gadā izveidotajam pārim otrajā metienā šī gada 12. maijā piedzima trīs mazuļi (1.2). Divus no izaugušajiem dzīvniekiem nosūtījām uz Lodzas
zoodārzu. Jaunas mājas atrada arī 2007. gadā dzimušās jaunās feneklapsas (2.0) – tās nosūtījām uz Atēnu
zoodārzu Grieķijā un Žirkes zoodārzu Francijā.
Surikatiem Suricata suricatta šogad izauga trīs mazuļi. Plašsaziņas līdzekļu uzmanību ieguva notikums,

Filipīnu mākoņžurku Phloeomys
pallidus mātīte.
Female Slender-tailed Cloud Rat.

Surikatu Suricata suricatta ģimene.
Slender-tailed Meerkat family.
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Foto: Māris Lielkalns
Foto: Māris Lielkalns

Krēpjvilku Chrysocyon brachyurus māte ar mazuļiem.
Female Maned Wolf with pups.

Takinu Budorcas taxicolor taxicolor māte ar mazuli.
Female Mishmi Takin with young.

Foto: Māris Lielkalns

kad 29. septembrī no surikatu voljera tika nozagta
janvārī dzimusī Ulla. Nozagtais dzīvnieks nākošajā
dienā tika nogādāts zoodārzā atpakaļ, taču pieaugušajai mātītei stresa rezultātā notika priekšlaicīgas dzemdības, un no trim šajā metienā piedzimušajiem mazuļiem izdzīvoja tikai viens (Undīne).
21. martā septiņi sivēni atskrēja meža cūku Sus
scrofa pārim. Rīgas zoodārzā meža cūku vairošanās
nebija notikusi 33 gadus. Toties ārpilsētas bāzē “Cīruļi” meža cūkas vairojās jau otro gadu pēc kārtas,
pie tam arī “Cīruļos” šogad piedzima un izauga septiņi sivēni.
8. oktobrī mazulis (0.1) piedzima līdzenumu ta
pīriem Tapirus terrestris.
Daudz cerību saistījām ar tvērējastes žurk
ķenguriem Bettongia penicillata ogilbyi, tomēr
vairošanās nebija veiksmīga. Aprīlī no Olomoucas
zoodārza saņēmām ilgi gaidīto tēviņu. Izveidojām
pāri ar vienu no mūsu kolekcijas žurkķenguru mātītēm, bet septembrī tā gāja bojā ar mazuli somā.
Mēģinājām mazuli izaudzēt mākslīgi, tomēr tas nodzīvoja tikai mēnesi. Tagad pēc pārtraukuma tēviņu esam apvienojuši pārī ar otru mātīti.
Pagājušogad mākslīgi izaudzētā purva valabiju
Wallabia bicolor bicolor mātīte Hanna, kuras māte
nobeidzās laikā, kad mazulis bija vēl atkarīgs no
mātes aprūpes, labi iejutās jauktajā ekspozīcijā
kopā ar valabiju tēviņu un trim rudajiem ķenguriem.
Citiem zoodārziem nosūtījām Rīgā iepriekšējos
gados dzimušos Eiropas ūdeļu Mustela lutreola novikovi mazuļus – 1.0 nosūtījām uz Poznaņu, 0.1 – uz
Kalviaku Francijā, 0.2 – uz Tallinas zoodārzu, kura speciālisti veic šīs pasaules mērogā kritiski apdraudētās
sugas reintrodukcijas projektu Hījumā salā.
24. februārī mazulis piedzima pelēkajiem ro
ņiem Halichoerus grypus. Ventspils pilsētas dome
organizēja vārda došanas akciju, un ronēns ieguva
vārdu Puzis.
Kā ik gadus, pieņēmām un rehabilitējām krastā
izskalotos savvaļas roņu mazuļus. 13. martā – 7. aprīlī saņēmām trīs pogainos roņus Phoca hispida un
septiņus pelēkos roņus Halichoerus grypus. Vienu
pogaino un piecus pelēkos roņus izdevās sekmīgi
izaudzēt. Šogad jūrā atlaidām visus piecus izaudzētos pelēkos ronēnus un Puzi. Šis bija ceturtais
gads, kad mūsu atveseļotie ronēni atlaisti savvaļā
(iepriekš tas tika darīts 2004., 2006. un 2007. gadā).
Visas reizes ronēni tika iezīmēti ar pleznu markām.
Līdz šim neesam saņēmuši nekādas ziņas par mūsu
iezīmētajiem roņiem, kas ļauj cerēt, ka tie ir sekmīgi pielāgojušies dzīvei savvaļā.

Meža ziemeļbriežu Rangifer tarandus fennicus māte ar tikko dzimušu mazuli.
Forest Reindeer female with young.
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Animal collection
At the end of 2008, there were 423 animal species with 2432 specimens in Riga Zoo. 20 new species were
added to the collection. 114 species bred, 1260 young in total were born or hatched in 2008. As during previous
years, the best results were attained with amphibians and terrestrial invertebrates. Breeding successes included
several threatened bird and mammal species as well.
During the year, animal exchanges were made in cooperation with 56 zoos and animal collections from 19
countries. 260 specimens of 71 species were sent to other zoos, 84 specimens of 30 species were received. 20 new
species were added to the animal collection. The total number of animals decreased since amphibian and fish
numbers were reduced. Simultaneously, the number of reptiles, birds and mammals increased.

Invertebrates
At the end of 2008, there were 64 invertebrate species in Riga Zoo’s collection. 43 species bred in 2008.
During this year, several species were introduced to the terrestrial invertebrate exhibit in Tropical House.
Telodeinopus aoutii replaced other millipede species and even bred in the exhibit, thus our visitors could observe
a larger amount of millipedes in various stages of development. We also started to exhibit another form of
assassin bugs, Platymeris sp. ‘Mombo’, together with Platymeris biguttata in the same terrarium. Several new
species were received from Tallinn Zoo – leaf insects Phyllium siccifolium, stick insects Peruphasma schultei,
as well as flower beetles Smaragdesthes africana oertzeni and S. a. smaragdina. All of these insects bred well
and were introduced to the exhibit in Tropical House. The renewed colony of Leaf-cutter Ants Atta cephalotes
developed well.
The population of Fregate Island Palm Beetles Polposipus herculeanus (EEP) was maintained on ca. 130
beetles. The beetles of the 2nd generation are exhibited in Tropical House, but the 3rd generation is kept in
Insectarium off-exhibit premises and bred. In 2008 the 4th generation of beetles emerged, and towards the end
of the year – the 5th generation as well.
We continue to work out the exhibition method for Latvian ant species. Currently we investigate the
development of Lasius niger colonies with hibernation vs. without. In 2008 the colonies of other three species,
Camponotus herculeanus, Formica fusca and Myrmica rubra, were established.
In 2008, the exhibit of Partula snails was created by Department of Amphibians, exhibiting Partula varia as
well as African Giant Land Snails Achatina fulica.
Insectarium Department continued the food insect production. Other zoo animal departments were supplied
by 75 kg of locusts and cockroaches.

Fish
At the end of 2008, there were 72 species in Riga Zoo’s fish collection. 14 species bred. Those included
Sumatran Tiger Barbs Puntius tetrazona, Suckermouth Catfishes Hemiancistrus dolichopterus, Madagascar
Rainbowfishes Bedotia geayi, Banded Rainbowfishes Melanotaenia trifasciata, Bluepoint Flag Cichlids
Aequidens coeruleopunctatus, Bluestreak Hap Cichlids Labidochromis caeruleus, Chipokee Mbuna Cichlids
Melanochromis chipokae, etc.
New species for Riga Zoo included Orangespot Freshwater Stingrays Potamotrygon motoro (received from
Zlin Zoo) and Banded Archerfishes Toxotes jaculatrix. Stingrays were introduced to Aquarium exhibit, housing
them together with another species from the same region, Waroo Uaru amphiacanthodes. Other additions
to fish exhibits included Keyhole Cichlids Cleithracara maronii and Manyray Sailfin Suckermouth Catfishes
Pterygoplichthys multiradiatus, the later serving well in removing the algae from aquarium plants.

Amphibians
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At the end of 2008, there were 48 species of amphibians in Riga Zoo’s collection.
For the Department of Amphibians, the year was abundant with work and events. We continued to clear the
amphibian collection from chytrid infection that during previous years had caused considerable losses among

adult amphibians and especially young specimens. This year we switched to ‘Fitoekol’, an agent manufactured
in Latvia for use in eradication of fungus infections in plants. During the year we worked out the treatment
method, and results are encouraging.
We succeeded in breeding of Spotted Running Frogs Kassina maculata for the first time in Riga Zoo. After
several years we have young of Blue Poison-arrow Frogs Dendrobates azureus and Sambava Tomato Frogs
Dyscophus guineti again, that could make it possible to renew these interesting species in exhibit at Tropical
House. After long years of breeding Tonkin Bug-eyed Frogs Theloderma corticale when there were marked bias
toward males in offspring sex ratio (as high as 99%), this year we managed to rear comparatively high amount
of females. The research has to be continued, as factors that contribute to the overproduction of males are still
not completely clear.
We also started research on factors that influence the survival rate of eggs, tadpoles un young of different
amphibian species. Up to now, the best results are achieved with Rough-armed Tree Frogs Rhacophorus
appendiculatus. With improved rearing techniques, 95% of eggs laid developed successfully up to
metamorphosis (prior to this, the result was only 30–40%).
We started the individual marking of amphibians using elastomer dye, and established a photo archive for
identifying of individual amphibians. That all could be of help for better reference on individual animals when
working out improved keeping, rearing and exhibiting techniques.
African Bullfrogs Pyxicephalus adspersus were added to our amphibian collection. We plan to exhibit
this species in Tropical House. Since this summer we included Red-eyed Tree Frogs Agalychnis callidryas in
the exhibit, as the species bred in Riga Zoo since 2007. 332 amphibians bred in Riga Zoo were sent to other
animal collections. Additional unrelated specimens of Blue Poison-arrow Frogs and Golden Mantellas Mantella
aurantiaca arrived from Durrell Wildlife Conservation Trust.

Reptiles
At the end of 2008, there were 65 species in Riga Zoo’s reptile collection. 5 species bred in 2008, including Great
Plated Lizards Gerrhosaurus major, Frog-eyed Sand Geckos Teratoscincus scincus and Cuban Boas Epicrates
angulifer. Grass Snakes Natrix natrix bred in their terrarium within Latvian Amphibian and Reptile Exhibit (out
from 9 eggs, 7 young hatched and later were released to the wild).
In 2008, several new species were added to the collection, including South American Red-footed tortoises
Geochelone carbonaria and Green Tree Pythons Morelia viridis. An unplanned newcomer was juvenile Nile
Crocodile Crocodylus niloticus, a specimen that was caught by fire-brigade in territory of Latvia when it was
obviously escaped from its owner which kept this reptile at home illegally.

Birds
At the end of 2008, there were 84 bird species in Riga Zoo’s collection. 13 species bred in 2008.
Our staff was busy with hand-rearing of parrot chicks. Such a task was taken for the first time in our zoo. This
year that was needed for two species of parrots, Salmon-crested Cockatoos and Grey Parrots. The first situation
arose when female Salmon-crested Cockatoo Cacatua moluccensis was found dead in the nest. The young was
ca. 1 month old at the time, slightly underdeveloped for the age, and there was a doubt that male would be able
to rise the chick alone. The juvenile was hand-reared successfully by our staff. DNA analysis revealed that the
young cockatoo was a female, and we plan to form a unrelated pair with male cockatoo, hatched in our zoo in
1999.
Our staff hand-reared three Grey Parrot Psittacus erithacus erithacus chicks as well. One of them (hatched
on December, 2008) was rejected by parents at ca. 2 months of age. Two other young (hatched on March) were
taken for hand-rearing at ca. 1 month of age when it was noted that they have started to develop rachitis. One
of rachitis cases was advanced and Dr. Ģirts Drapče was asked to perform a surgery to feet bones. It proved to
be successful as the bird regained the ability to use its feet that was not possible prior the surgery.
Blue-and-yellow Macaws Ara ararauna raised a young themselves. The pair had not bred during previous
four years. This year, after moving the pair to off-exhibit facility, the eggs were laid within a week.
On 11 February, a young of Laughing Kookaburras Dacelo novaeguineae hatched for the first time in Riga
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Zoo. Unfortunately the chick survived only 2 days. Vulturine Guineafowl Acryllium vulturinum bred for the first
time, too. Six eggs were laid and incubated artificially. Three young hatched, one of them grew up successfully.
Snowy Owls Nyctea scandiaca hatched young for the first time. However, the chicks disappeared from the
nest after a week. Most possibly, a wild marten attack was to blame.
The breeding attempt of Cinereous Vultures Aegypius monachus was unsuccessful, too. The egg was laid
on 13 March. In order to prevent stress to the pair, the access of public to the pair’s enclosure was closed. Both
parents shared the incubation, however, on 28 March the egg disappeared. Possibly the disturbing factor was
bad weather with snow. After the loss of the first egg, a replacement clutch did not follow.
The eggs of Common Cranes Grus grus grus were lost twice, with activity of rats being the most possible
factor to blame. The eggs of Stanley Cranes Anthropoides paradisea proved to be infertile as the previous year.
The male has a pinioned wing, and we suspect that it prevents birds from successful mating.
After many years of successful breeding, our older pair of Manchurian Cranes Grus japonensis had two
infertile clutches this year. The cause of this is unknown, as our birds (20 and 22 years of age respectively) still are
within reproductive age for this species. The other Manchurian Crane pair raised two chicks (1.1) successfully.
All Manchurian Cranes raised in our zoo in 2007 were sent to other animal collections. One of young of the older
pair (1.0) went to Opole Zoo, and an unrelated pair – to Stuttgart Zoo.
In 2008, a pair of African Ground Hornbills Bucorvus leadbeateri was obtained from Herne Breeding Centre,
Belgium. A male Bearded Vulture Gypaetus barbatus arrived from Austria. The facility for Bearded Vultures
was reconstructed before to this, to house the birds in adjacent enclosures that are divided by sliding doors.
First three attempts to allow the pair together were not successful as mutual aggression arose after 5–7 days.
However, after the last attempt of joining the pair, up to now both birds live peacefully together.
Five young European Eiders Somateria mollissima were received from Estonia. Two Barnacle Geese Branta
leucopsis arrived from Lithuania. At the end of the year a new bird species was added to Riga Zoo’s collection,
Darwin’s Rhea Pterocnemia pennata. Two immature females arrived from Zlin Zoo, a young male – from
Wuppertal Zoo.

Mammals

Foto: Dace Vītola

At the end of 2008, there were 90 species in Riga Zoo’s mammal collection.
In 2008, the Goat Hill exhibit was reopened to visitors. The exhibit was reconstructed for housing two species
only. The Turkomen Markhor Capra falconeri heptneri group was moved to the new premises, after introducing
an unrelated male received from Perm Zoo, Russia. The second species chosen for the new exhibit, was Tajikistan
Urial Sheep Ovis vignei bochariensis, historically kept in our zoo 35 years ago. Two males were received from
Kaliningrad Zoo, four females – from Tallinn Zoo, and two breeding groups were formed in Goat Hill.
During 2008, another three mammal exhibits were established. After reconstruction of one of old bear pits,
an exhibit was created for Indian Crested Porcupines Hystrix indica. Its first inhabitant, a male, arrived from
Magdeburg Zoo.
A new species for the zoo were Goeldi’s Monkeys Callimico goeldii. Male arrived from Zodiac Zoos, two
females – from Santillana Zoo. In summer we started to introduce the group to the free range exhibit.

26

Pelēko roņu Halichoerus grypus mazulis Puzis mēneša vecumā.
Grey Seal pup Puzis at the age of a month.

Another new species to the zoo was Chilean Pudu Pudu puda – a male was received from Paris Menagerie on
24 December. Visitors will see this newcomer in the new exhibit during the summer season.
In 2008 we received 43 mammals of 22 species, and 63 mammals of 28 species were sent to other animal
collections. The most notable animal transport was the arrival of third Baringo Giraffe Giraffa camelopardalis
rothschildi, a young male Usmi that was transferred from Lodz Zoo. That brought our giraffe male group to
three animals. Possibly, the most intriguing of the new mammal species received in 2008 was a pair of Slendertailed Cloud Rats Phloeomys pallidus.
Several animals were received for forming of new, unrelated pairs. A Douroucouli Aotus azarai boliviensis
male arrived from Frankfurt Zoo, male Lesser Slow Loris Nycticebus pygmaeus was received from Poznan Zoo,
and a female – from Paignton. A female Red Panda Ailurus fulgens fulgens was transferred from Epe Zoo
(unfortunately at the end of the year we lost our male). A young Siberian Tiger Panthera tigris altaica female
was received from Moscow Zoo. A new group of Patagonian Hares Dolichotis patagonum was formed after
the arrival of two females from Dresden Zoo. A young female from Ahtari Zoo was added to our Forest Reindeer
Rangifer tarandus fennicus group.
26 mammal species bred in 2008, 97 young were born. One of most happy events for Department of Mammals
was the birth of three Maned Wolf Chrysocyon brachyurus young (1.2). This was the second litter of our current
Maned Wolf pair (the first birth took place in 2006, but the young did not survive).
Forest Reindeer bred for the first time in Riga Zoo. Both females gave birth on 16 May. Unfortunately one of
young was lost during the first week of life due to inborn pathologies.
In spring we sent two young Mishmi Takins Budorcas taxicolor taxicolor (1.1 CB2007) to Edinburgh Zoo. In
June another young (0.1) was born.
On 17 March the first young (0.1) was born to our new Black Lemur Eulemur macaco macaco pair.
Our old Douroucouli pair (female is 21, male – 24 years of age) brought a surprise by producing another young
and rearing it successfully. This was the fifth birth during last three years (first three young perished during their
3rd–4th day of life and post mortems showed that they were not fed; the young female of 2007 was handreared as its mother did not lactate). In 2008, the young was born on 8 June, and, to our amazement, the female
was able to produce milk. During the first days, we introduced the baby to mother’s nipples and when it was
evident that the nursing behaviour was established, the baby was left under full parents’ care. It seems that one
of factors that lead to enhanced parental care was our gradual introducing of the previous hand-reared infant
to parents’ enclosure (that was done to enhance the successful reintroduction of the juvenile to the group).
Our current pair of Fennec Foxes Vulpes zerda (formed in 2006) produced their second litter of three young
(1.2). Two of these young were sent to Lodz Zoo. The young of previous year (2.0) were transferred to Athens Zoo
and Zoo de Jurques respectively.
Slender-tailed Meerkats Suricata suricatta raised three young. Two young were born on January. An
unpleasant event occurred on 29 September when one of young meerkats was stolen from the exhibit. The
mass media were alerted immediately, and the next morning an anonymous person brought back the animal
to the zoo. Unfortunately, as a result of stress, the adult female miscarried. Only one of three young from this
second litter survived.
Wild Boars Sus scrofa scrofa bred both in Riga Zoo and affiliate “Cīruļi“, both litters amounting 7 young. For
Riga Zoo, it was the first Wild Boar breeding since 33 years ago.
A young female was born to South American Tapirs Tapirus terrestris.
The breeding attempt of Brush Tailed Bettongs Bettongia penicillata ogilbyi was not successful. A long
expected male arrived from Olomouc Zoo on May. A pair was formed with one of females in our collection, but
unfortunately she died with joey in pouch. We tried to hand-rear the young but it died after a month. Currently
the male is put together with the second female.
Several of Riga-bred European Minks Mustela lutreola novikovi were sent to other zoos – 1.0 was transferred
to Poznan, 0.1 to Calviac, and 0.2 – to Foundation Lutreola in Tallinn Zoo.
On 24 February a male pup was born to Grey Seals Halichoerus grypus. As during previous years, we undertook
the rehabilitation of stranded seal pups too. In 2008 altogether seven young Grey Seals and three Ringed Seals
Phoca hispida were brought to the zoo. Five Grey Seals and one Ringed Seals were reared successfully. All Grey
Seal young were released back to the sea. This was already fourth year when rehabilitated seal pups were
released (that was done in 2004, 2006 and 2007 as well). All released seals were marked with fin tags, and we
have not received any information of fatalities to date.
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Ārpilsētas bāze “Cīruļi”
2008. gadā “Cīruļos” viesojās 28 761 apmeklētājs; apmeklētības ziņā šis bija otrais labākais gads “Cīruļu” vēsturē.
Dzīvnieku kolekcijā gads pagāja vairāk uz melnās svītras. Marta sākumā no muguras smadzeņu paralīzes bojā aizgāja divpadsmitgadīgā vilcene Gaisma. Līdz ar to pelēko vilku voljerā iestājās anarhija. Tēviņš
Heimdāls trīs dienu laikā veica vairākus izlaušanās gājienus ārpus voljera, kā dēļ nācās dzīvnieku likvidēt.
No grupas bijām spiesti izņemt arī vilku puiku Dūšīgo. Turpmāk situācija normalizējās, un voljeru turpina
apdzīvot sešas vilcenes – Māsas, no kurām viena izteikti dominē.
Aprīļa beigās sāka slimot un no dažādām kaitēm (urēmija, parazītu invāzija plaušās, spurekļa plīsums)
bojā aizgāja četri meža ziemeļbrieži.
Maija sākumā no sabiedriskās organizācijas “Pasaules Dabas fonds” pārturēšanā pieņēmām 11 sumbrus
no Nīderlandes un Beļģijas. Escherichia coli izraisītās diarejas un tās komplikāciju rezultātā zaudējām septiņus dzīvniekus. Gada sākumā piedalījāmies Papes novietnes 20 izbēgušo sumbru sagūstīšanā.
Jūlija sākumā 12 ha lielā aplokā pie Hailandes govīm un mājas jakiem izlaida piecus no Rīgas zoodārza
atvestos kiangu ērzeļus. 31. decembrī barošanas laikā pamanījām viena kianga iztrūkumu. Tuvāko dienu
laikā savstarpējo attiecību kārtošanas laikā bojā gāja vēl trīs dzīvnieki (kopā četri).
Novembra beigās sniega vētra sagrāva 60% no plēsīgo putnu kompleksa voljeriem. Pēc izbēgušo putnu
veiksmīgas noķeršanas daļu pārvietojām uz Rīgas zoodārzu.
Citi notikumi norisinājās jau uz pozitīvākas nots. Janvāra sākumā brūnā lācene Tīna pārsteidza ar diviem
lāču mazuļiem. Veicām sekmīgu tēva Toma un viena lācēna kastrāciju un mazuļu pieradināšanu dzīvošanai
kopā ar tēvu.

Foto: Elīna Gulbe

Latvijas zilās govis.
Latvian Blue Cattle.
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Brūno lāču Ursus arctos arctos mazuļi.
Brown Bear cubs.

Mājas jaki Bos grunniens.
Domestic Yaks.

Foto: Elīna Gulbe

Vāveres sekmīgi izaudzēja trīs mazuļus (viens gan
izbēga). Meža cūku saimi papildināja septiņi sivēni,
kuru darbus un nedarbus “Cīruļu” teritorijā varēja
vērot līdz vēlam rudenim. Atrisinājās arī meža cūku
voljera pārapdzīvotība – no 12 dzīvniekiem atstāti
trīs, pārējiem atrastas jaunas mājas. Pasaulē nāca
13 kiangu mazuļi (viens no tiem gāja bojā dzemdībās, pārējie veiksmīgi aug). Novembrī veicām jauno
kiangu iezīmēšanu. Lūšu pārim šogad vēlāk nekā
ierasti – augustā – piedzima lūšu puika. Plēsīgo putnu kompleksā izšķīlās un izauga tītaru grifu mazulis.
Veicām atnesto putnu atveseļošanu un atlaišanu
dabā.
Uz Čehiju nosūtījām melno grifu un stepes ērgli,
bet uz Lietuvu – 2007. gadā dzimušo lūseni turienes
lūšu reintrodukcijas projektam. No Polijas saņēmām
vienu mājas lamu un divas Hailandes govju šķirnes
teles.
No Rīgas zoodārza aprīlī saņemtajam divkupru
kamielim Tolgatam iedzīvošanās kiangu aplokā
sākās ar pusotru mēnesi ilgu adaptācijas periodu.
Aprodot ar jauno vietu, lepnajam “tuksneša kuģim”
nācās pierādīt savu pārākumu pār kiangu ērzeli
Melosu. Situācija normalizējās, un pašlaik ziemā kamielim vienīgais apgrūtinājums ir sasalušie zemes
kukuržņi (nepatīk pa tiem pārvietoties).
Turpinājās darbs ar Latvijas zilajām govīm, Latvijas tumšgalvas un Romanovas šķirnes aitām. Latvijas zilais bullis Dukāts ieguva šķirnes vaislas buļļa
sertifikātu, Latvijas zilā govs Dille iekļauta ciltsgrāmatā, Latvijas zilā govs Atvasara ir sagatavošanās
procesā iekļaušanai ciltsgrāmatā.
Pavasarī uz aļņu aploku ierīkojām gājēju taku
550 m garumā un “Cīruļu” teritorijā izvietojām ceļa
zīmes apmeklētājiem. Līdz ar jaunās biļešu kases
atvēršanu, tūrisma sezonā jūtami uzlabojās darbs
ar apmeklētāju plūsmu. Vasarā veicām pamatīgus
saimniecības daļas labiekārtošanas darbus un atjaunojām kiangu aploka šķirotavu. Rudenī iesākām
darbus pie mēslu krātuves un barības transportēšanas ceļa izveides. Turpinājās darbs pie “Cīruļu” zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā. Kalvenes pagasta
pašvaldības konkursā “Veidosim skaistu un sakoptu
savu pagastu un lauku sētu” grupā “Iestādes, uzņēmumi, sabiedrības, tirdzniecības uzņēmumi” ieguvām 1. vietu.
Ilgstošo lietavu dēļ augustā bija apgrūtināta labības kulšana. Tomēr arī 2008. gadā spējām nodrošināt pašražotas barības sagādi dzīvnieku barošanai
un ziemas periodu sagaidījām bez raizēm. 2009.
gada pavasarim sagatavota kartupeļu un graudu
sēkla, un zeme aparta gaida.

Kiangi Equus kiang holdereri.
Eastern Kiangs.
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Affiliate ‘Cīruļi’
Riga Zoo’s Affiliate ‘Cīruļi’ (area 132 ha) is situated in Kalvene, Liepāja District, at southwestern part of
Latvia. There are 34 species in ‘Cīruļi’ wild animal collection, mostly native fauna, and we also work with
various livestock breeds including Latvian Blue Cattle, Romanov Sheep and Latvian Darkheaded Sheep here.
The attendance of ‘Cīruļi’ reached 28 761 in 2008, the second highest rate since ‘Cīruļi’ was opened to public
in 1993.
‘Cīruļi’ animal collection suffered from several losses in 2008. At the beginning of March, the 12 years old
alpha female of our Grey Wolf Canis lupus lupus pack died (spinal paralysis). As a result, the hierarchy in
the group was broken. After adult male had attempted to broke out of the enclosure for several times, we
had to euthanize the animal. It also was needed to withdraw the immature male from the pack. After this,
the situation returned to normal. Now the enclosure (1.7 ha) is inhabited by six female wolves, one of which
dominates.
Other losses included four Forest Reindeer Rangifer tarandus fennicus males that died from various causes
(uraemia, pulmonary parasites, ruminal rupture) and four Kiang Equus kiang holdereri males (lost due to
aggressive encounters within the bachelor herd).
At the end of November, a snow storm damaged 60% of enclosures at the Raptor Complex. All escaped birds
were caught, and a part of them was moved to Riga Zoo while the repairs of enclosures will be complete.
In 2008 there were many pleasant developments, too. At the beginning of January, the Brown Bear Ursus
arctos arctos female brought a surprise giving birth to two cubs (1.1). We performed a sterilisation of both
the adult and the young male, and succeeded in introducing the whole bear family for being kept together.
Lynxes Lynx lynx lynx produced another kitten (1.0) unusually late in the year (in August). Eurasian Red
Squirrels Sciurus vulgaris raised three young (one of them managed to escape though). Seven piglets were
born to Wild Boars Sus scrofa scrofa. Until the end of the year we managed to find new homes for offspring of
this and previous year, thus solving the problem of overpopulation in the enclosure. Now the group contains
three Wild Boars versus 11 as during the summer. Turkey Vultures Cathartes aura ruficollis hatched a chick.
During the year, we undertook rehabilitation of several raptor young and released them back into wild.
A Cinereous Vulture Aegypius monachus and a Steppe Eagle Aquila nipalensis were moved to the zoos
in the Czech Republic. Young Lynx female (CB2007) was sent to reintroduction project in Lithuania. A female
Llama Lama glama and two female Highland calves arrived from Poland.

Zoodārza 2008. gada cilvēki

Aleksandrs Napolovs (Insektārijs).
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Darja Visocka (Insektārijs).

Darbinieki 2008. gada beigās
Valde: Rolands Greiziņš, Edgars Vītols, Uldis Želubovskis.

Matsone, Tamāra Mišuto, Natālija Okaņ, Īrisa Ozola, Antra Sieriņa.

Vadošie speciālisti: Elīna Gulbe, Anita Kļava, Pēteris Petrovs, Guna Vītola.

Akvārijs un Terārijs: Indulis Kasparsons, Marina
Fekļistova, Sanita Govoruhina, Sandra Heiberga,
Ēriks Heibergs, Elga Jansone, Viktorija Loskutova,
Aleksandrs Rudņevs, Diāna Tīfenberga.

Tehniskie darbinieki: Valdis Ādamsons, Sandra
Blūmentāle, Erita Ronesala, Astrīda Zariņa.
Grāmatvedība: Aelita Ivdra, Veneranda Čaunāne, Tatjana Gruša, Ināra Hoņavko, Laila Karsuma,
Madara Mālniece, Agrita Slīpā.
Izglītības un informācijas nodaļa: Laura Līdaka,
Andrejs Briņģis, Dace Graubica, Elvīra Hrščenoviča, Daiga Leimane, Daija Līdaka, Māris Lielkalns,
Jeļena Ļihača, Jeļena Tereško.
Zīdītāju nodaļa: Tatjana Ivasenko, Veneta Berķe,
Andrejs Birkulis, Juris Birzenieks, Gunta Bite, Kristiāna Dzene, Jana Elnione, Alma Heniņa, Valija Jirgensone, Natālija Kazakova, Agita Kruča, Jeļena
Kustova, Aivis Miezis, Aļona Mihailova, Sergejs
Tereško, Anete Trauberga, Jānis Zaķis.
Nagaino dzīvnieku nodaļa: Anna Mackeviča,
Gundars Āboliņš, Ruta Briede, Jolanta Butāne,
Andis Kapacis, Natālija Kostirja, Kristaps Legzdiņš, Solvita Sīle, Kārlis Sīlis, Aļona Simoņenko,
Ineta Slišāne, Ērika Sudraba, Vladimirs Valteris,
Jeļena Vincāne.

Foto: Māris Lielkalns

Ornitoloģijas nodaļa: Agnija Graubica, Gunta
Apse, Diāna Eihmane, Guntis Graubics, Ivonna
Heidere, Kristīne Jačmenkina, Lauma Leite, Līga

Abinieku nodaļa: Ilze Dunce, Kristīne Berķe,
Anna Gribute, Ginta Jansone, Alīna Kuļbačna,
Anete Poļaka.
Insektārijs: Ilona Roma, Aleksandrs Napolovs,
Svetlana Serjogina, Darja Visocka, Tatjana Žuravļova.
Ārpilsētas bāze “Cīruļi”: Arnis Bergmanis, Uģis
Bergmanis, Vineta Daize, Aigars Gulbis, Laila
Kronberga, Ausma Mickāne, Vilma Reinfelde,
Imants Roģis, Baiba Šēnvalde, Lauris Tomsons,
Zaiga Trukše, Leons Vaseris.
Veterinārais dienests: Benita Drapče, Māra Čavare, Skaidrīte Lūce, Rasma Sieriņa.
Dzīvnieku barības sadales nodaļa: Anita Jēriņa, Arvis Grosmanis, Aigars Kručs, Irina Moskaļik,
Austra Plūksna, Antonida Vasiļenko, Tatjana Vinogradska.
Dārza un parka nodaļa: Aigija Ladiga, Juris
Celmiņš, Ilona Eistreiķe, Rita Goršanova, Zigurds
Hohbergs, Ilze Ķirsone, Gaļina Kručeka, Irēna
Meldere, Ilona Pavlauska, Ēriks Rečs, Anita Selga,
Regīna Sinica, Inese Tetere, Gatis Varkuls.
Autotransporta nodaļa: Eduards Stumpe, Ādolfs
Greiškāns, Aivars Šaiters, Kārlis Plūksna, Vilnis Vilcāns.
Remontu un celtniecības grupa: Sergejs Kočergins, Ivars Brants, Kaspars Burvis, Raimonds
Grošteins, Vladimirs Jakubovskis, Eduards Kelpšs,
Laimonis Kovals, Jānis Lazdāns, Pēteris Liepiņš,
Paulis Lipšāns, Andris Plūme, Raimonds Roze, Artūrs Slavinskis, Normunds Šults, Ļevs Tastevens,
Vilnis Trifanovs.
Enerģētiķu nodaļa: Haralds Grīvāns, Jānis Innuss, Guntis Rands, Valerjans Rečs, Jūlijs Smilga.

Diāna Eihmane (Ornitoloģijas nodaļa).

Apsardze: Maija Drožina, Agra Baumane, Jānis
Ķelle, Aivars Mālnieks, Guntis Miezis, Uldis Ozols,
Normunds Poļaks, Arkādijs Poppels, Andrejs
Starčenko, Tamāra Šalajeva, Olga Šiļko.
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Gada notikumi
Janvāris
27. janvārī – projekta “Pēdas” akcija “Pret globālo sasilšanu”.

Februāris
2.-24. februārī – Tropu mēnesis.
6. februārī no Zlinas zoodārza (Čehijā) saņemam
četras pāvacu rajas – jaunu zivju sugu mūsu zoodārzā.
19. februārī zoodārzā “atgriežas” Čabulītis – Latvijas Dabas muzejā izgatavotais Misisipi aligatora izbāzenis turpmāk apmeklētājiem apskatāms
Baložu mājā.
24. februārī–8. martā Ilze Dunce Darela Savvaļas dzīvnieku saglabāšanas trestā Džersijā (Lielbritānijā) piedalās kursos par abinieku turēšanu
nebrīvē.
25. februārī Emmenas zoodārzā (Nīderlandē)
piedzimst mūsu ziloņa Radžas mazulis Ananda
Yingthway (puika).
18.–24. februārī Ivonna Heidere un Kristīne
Jačmenkina dalās pieredzē Ķelnes, Diseldorfas
un Dīsburgas zoodārzos (Vācijā), kā arī Hārdervijkas jūras zīdītāju centrā (Nīderlandē).
24. februārī roņiem Puikam un Ezei piedzimst
mazulis.

Aprīlis
5.–6. aprīlī – Putnu dienas.
8. aprīlī no Lodzas zoodārza (Polijā) saņemam
Rotšilda žirafu tēviņu Usmi – trešo dzīvnieku
mūsu žirafu grupā.
10.–17. aprīlī zoodārzā viesojas Andrē Štadlers
no Vupertāles zoodārza (Vācijā), apmācot mūsu
darbiniekus asinssūcēju blakšu izmantošanā
asins paraugu iegūšanā no lielajiem dzīvniekiem.
16.–20. aprīlī Pēteris Petrovs un Tatjana Ivasenko piedalās EAZA Sīko zīdītāju un sīko plēsēju
ekspertu grupas sanāksmē Busolengo zoodārzā
(Itālijā). Tatjana Ivasenko uzstājas ar ziņojumu
par Eiropas ūdeļu vairošanu.
16.–21. aprīlī Rolands Greiziņš un Edgars Vītols
piedalās EAZA Padomes sanāksmē Lisabonā
(Portugālē).
22.–24. aprīlī Guna Vītola, Eduards Stumpe un
Kristīne Mīlberga veic dzīvnieku transporta braucienu uz Helsinku un Ahtari zoodārziem (Somijā)
un no Ahtari atved meža ziemeļbriežu mātīti.

Marts

25. aprīlī Terārijā sāk darbu apdraudēto gliemežu – partulu ekspozīcija.

7. martā Edgars Vītols, Indulis Kasparsons, Artūrs
Slavinskis un Paulis Lipšāns iepazīstas ar terāriju
iekārtošanas pieredzi Skansena akvārijā Stokholmā (Zviedrijā).

Maijs

8. martā abus 2007. gadā dzimušos jaunos takinus nosūtām uz Edinburgas zoodārzu (Lielbritānijā).
8. martā no Zodiaka zoodārziem (Nīderlandē)
saņemam Geldi kalitriksu tēviņu – jaunu sugu
mūsu zoodārzā. 12. martā tam pievienojas divas
mātītes no Santilanas zoodārza (Spānijā).
14.–21. martā Rīgas zoodārzā mācību praksi iziet Freisers Dods no Hailendas dabas parka (Lielbritānijā).
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31. martā – Roņu diena sadarbībā ar Ventspils
domi. Roņi Puika un Eze svin 10 gadu “darba jubileju” zoodārzā, un abu mazulis saņem vārdu
Puzis.

21. martā meža cūku pārim Pēcim un Jolkai “atskrien” septiņi sivēni – pirmie meža cūku mazuļi
Rīgas zoodārzā kopš 1975. gada.

6. maijā Baložu mājā pavasara ieskaņas koncertu zoodārza darbiniekiem sniedz “Trio Animando” (mūziķi Anete Dovmane, Kaspars Dovmanis
un Karlīna Īvāne).
6.–9. maijā Aļona Mihailova piedalās Āfrikas
savvaļas dzīvnieku saglabāšanai veltītā konferencē Dvūrkrāloves zoodārzā (Čehijā).
9.–11. maijā Benita Drapče piedalās ikgadējā
veterinārārstu simpozijā Varšavā (Polijā).
11. maijā pirmoreiz mūsu zoodārzā meža ziemeļbriežiem piedzimst mazuļi. Viens no tiem –
briežumātes Ranuas mazulis Ragna – sekmīgi
izaug.
16. maijā no Maskavas zoodārza (Krievijā) saņemam Amūras tīģeru mātīti.

17. maijā zoodārzā sākas vasaras sezona ar
dzīvnieku barošanas demonstrējumiem apmeklētājiem. Šogad demonstrējumi notiek pie kazuāriem, nīlzirgiem, meža cūkām, pelikāniem,
lemuriem, surikatiem, krēpjvilkiem, roņiem.

Jūlijs

17.–18. maijā – Ģimeņu dienas sadarbībā ar AS
“Rīgas piena kombināts”.

20. jūlijā zoodārzā tiek izmitināts Nīlas krokodils,
kuru Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki noķēruši Olainē.

1. jūlijā spēkavīri Raimonds Bergmanis, Agris
Kazeļņiks un Raivis Vidzis veic Galapagu bruņrupuču ikgadējo svēršanu.

22. maijā Guna Vītola un Eduards Stumpe veic
dzīvnieku transporta braucienu uz Kauņas zoodārzu (Lietuvā).

Augusts
19. augustā jūrā atlaisti trīs jaunie pelēkie roņi – šogad rehabilitētie krastā izskalotie ronēni
Actiņš un Rimčiks, un zoodārzā dzimušais Puzis.

31. maijā – SIA “Zaļā josta” konkursa “Šķiro pats
un māci citus” noslēgums zoodārzā.

Jūnijs

20.–24. augustā Benita Drapče piedalās Pasaules Mazo dzīvnieku veterinārās asociācijas kongresā Dublinā (Īrijā).

2.–4. jūnijā Agnija Graubica un Anita Jēriņa dalās pieredzē Pēterburgas zoodārzā un okeanārijā
(Krievijā).

26.–27. augustā zoodārzā viesojas Polijas WWF
pārstāvis Stefans Jakimiuks.

6. jūnijā jūrā atlaisti trīs rehabilitētie pelēkie
roņi.

29. augustā atvērta Rīgas zoodārza jaunā interneta lapa.

8.–13. jūnijā Daiga Leimane Maskavā (Krievijā)
piedalās EAZA organizētā seminārā zoodārzu
metodiķiem.

Septembris
4. septembrī Emmenas zoodārzā (Nīderlandē)
piedzimst mūsu ziloņa Radžas mazulis Yoe Ma
(puika, astotais Radžas mazulis).

18. jūnijā no Antverpenes zoodārza (Beļģijā) saņemam četrus sarkankāju bruņrupučus – jaunu
sugu mūsu zoodārzā.

10. septembrī sadarbībā ar “Latvijas zaļo punktu” zoodārzā apmetas jauna suga – pūķis Krāmendorfs.
13. septembrī no Kaļiņingradas zoodārza saņemam trīs Buhāras uriālus.
Foto: Sergejs Čičagovs

Foto: Elīna Gulbe

18. jūnijā no Magdeburgas zoodārza (Vācijā) saņemam Indijas dzeloņcūku tēviņu, kas kļūst par
pirmo iemītnieku Lāču mājas jaunajā dzeloņcūku ekspozīcijā.

2008. gadā Andrē Štadlers (Vupertāles zoodārzs) iepazīstināja mūsu
zoodārza darbiniekus ar iespēju asins paraugu ņemšanā izmantot
asinssūcējas blaktis Dipetalogaster maxima.
In 2008 André Stadler, Wuppertal Zoo, introduced our staff to the use of
bloodsucking bugs in obtaining blood samples from zoo animals.
2008. gadā zoodārza kolekciju papildināja 20 jaunas sugas, to skaitā – pudu.
In 2008 twenty new species were added to the zoo’s collection.
Chilean Pudu was among them.
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16.–20. septembrī Diāna Tīfenberga dalās pieredzē Pēterburgas zoodārzā un okeanārijā (Krievijā).

22. oktobrī no Čehijas saņemam Filipīnu mākoņžurku pāri – jaunu sugu mūsu zoodārzā.
22. oktobrī Tatjana Ivasenko, Indulis Kasparsons,
Anna Mackeviča, Līga Matsone un Guna Vītola
lasa lekcijas seminārā “Dzīvnieku uzvedība stresa
situācijās” Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
koledžā.

16.–21. septembrī Rolands Greiziņš, Edgars
Vītols, Guna Vītola un Anna Mackeviča piedalās
EAZA ikgadējā konferencē Antverpenē (Beļģijā).
20. septembrī zoodārzā notiek bērnu žurnālu
“Zīlīte” 50 gadu jubilejai un “Ezis” 200. numuram
veltīts pasākums.

31. oktobrī zoodārzā notiek mazumtirdzniecības tīkla “Maxima” trešā Latvijas ķirbju čempionāta fināls.

25.–26. septembrī Pēteris Petrovs un Anna Mackeviča dalās pieredzē Tallinas zoodārzā (Igaunijā).

Novembris
7. novembrī 75 gadu jubileju svin Ērika Sudraba.
47 no šiem gadiem nostrādāti zoodārzā.

30. septembrī no Zlinas zoodārza (Čehijā) saņemam divas Darvina nandu mātītes – jaunu sugu
mūsu zoodārzā. 10. decembrī tām pievienojas
jauns tēviņš no Vupertāles zoodārza (Vācijā).

7. novembrī no Tallinas zoodārza (Igaunijā) saņemam četras Buhāras uriālu mātītes, savukārt
uz Tallinu nosūtām uriālu tēviņu.

Oktobris

11. novembrī zoodārzā notiek Dabas aizsardzības pārvaldes organizēts bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākušu savvaļas dzīvnieku problēmas risināšanai veltīts seminārs veterinārārstiem. Tajā uzstājas Kristīne Jačmenkina un Ginta Jansone.

2. oktobrī Baložu mājā rudens ieskaņas koncertu
zoodārza darbiniekiem sniedz “Trio Animando”.
6.–8. oktobrī zoodārzā viesojas un pieredzē dalās kolēģi no Pēterburgas zoodārza (Krievijā).

17. novembrī zoodārza ārpilsētas bāze “Cīruļi”
saņem 1. vietu Kalvenes pagasta pašvaldības organizētajā konkursā “Veidosim skaistu un sakoptu savu pagastu un lauku sētu”.

11.–12. oktobrī – “Dzīvnieku dienas”, kad apmeklētāji, kuru vārdā vai uzvārdā ir kāda dzīvnieka nosaukums, zoodārzu var apmeklēt par
puscenu. Zoodārzā viesojas 1841 apmeklētājs ar
“dzīvnieku vārdiem”, bet ārpilsētas bāzē “Cīruļi” –
60.

21. decembrī apmeklētājiem pēc pārbūves atvērts Kazu kalns.

20.–30. oktobrī Rīgas zoodārzā notiek starptautisks seminārs “Abinieku turēšana nebrīvē”, kuru
vada Ilze Dunce.

24. decembrī no Parīzes zoodārza (Francijā) saņemam pudu tēviņu – jaunu sugu mūsu zoodārzā.
Foto: Sergejs Čičagovs

14. oktobrī – Rīgas zoodārza 96 gadu jubileja.

2008. gadā
zoodārzā
pirmoreiz
piedzima meža
ziemeļbriežu
mazuļi.
In 2008 the first
Forest Reindeer
calves were born
at the zoo.

2008. gadā zoodārzā “atgriezās” Čabulītis. Zoodārza vecākā iemītnieka
izbāzni izgatavoja Valdis Rēders (Latvijas Dabas muzejs).
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In 2008 Čabulītis, the Mississippi Alligator, ‘returned’ to the zoo. The taxidermy
work was performed by Valdis Rēders, Latvian Natural History Museum.

Foto: Elīna Gulbe

Decembris

Japānas dzērvju Grus japonensis turēšana un vairošana
Rīgas zoodārzā
Agnija Graubica
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Meža prosp. 1, Rīgā, LV-1014; agnija.graubica@rigazoo.lv

Japānas dzērves Grus japonensis Rīgas zoodārzā tur no 1988. gada, bet abu dzimumu putni kolekcijā ir
no 1997. gada. Turpmāko 12 gadu laikā Rīgas zoodārzā izmēģinājām dažādas pāru kombinācijas un risinājām dažādas sugas turēšanas un vairošanas problēmas. Īpaši dzērvēm plānotā mītne Rīgas zoodārzā tika
atklāta 2000. gada aprīlī. Pirmā sekmīgā Japānas dzērvju vairošanās Rīgā notika 1999. gadā. Līdz 2008. gadam Rīgas zoodārzā šķīlušies 26 mazuļi, no tiem 19 sekmīgi izaudzēti, t.sk. 17 – auguši dabiski.

Suga savvaļā un kolekcijās
Japānas dzērve ir viena no pirmajām sugām, kam nebrīvē veic vispārēju populācijas datu reģistru – pirmā starptautiskā Japānas dzērves ciltsgrāmata tika publicēta 1972. gadā (Swengel 1996). Sugai zoodārzos
pievērstā uzmanība ir pamatota. 2000. gadā tika pārskatīts Japānas dzērves apdraudētības statuss, piemērojot kategoriju EN – pasaules mērogā apdraudēta suga. 2008. gadā sugas savvaļas populācijas vērtējums
bija tikai ap 2400 putnu, kas ligzdo nelielā areālā Krievijas dienvidaustrumos, Ķīnas ziemeļaustrumos, Mongolijā un Japānā. Galvenais faktors, kas nosaka Japānas dzērvju skaita pastāvīgu samazināšanos, ir ligzdošanas un ziemošanas biotopu – mitrāju – platību sarukšana un pārmaiņas cilvēka saimnieciskās darbības
dēļ (BirdLife International 2008). Savukārt Japānas dzērves nebrīves populācija ir samērā liela. Piemēram,
1992. gada beigās starptautiskajā ciltsgrāmatā uzskaitīti 747 putni 158 kolekcijās (Komiya 1994, cit. pēc
Swengel 1996). Japānas dzērves sekmīgi vairojas daudzās kolekcijās. Piemēram, Eiropā, kur EEP ietvaros
2006. gadā sugas turēšana reģistrēta 65 kolekcijās (gada beigās kopā 261 putns), šai gadā suga vairojusies
astoņās kolekcijās, izauguši 19 jaunie putni (Belterman 2008).

Pāru veidošana, uzvedības un veterinārās problēmas,
vairošanās rezultāti Rīgas zoodārzā
Japānas dzērves Rīgas zoodārzā ir kopš 1988. gada, kad saņēmām pirmos divus putnus. No Maskavas
zoodārza 20. februārī atvedām, kā tika uzskatīts, tēviņu (dz. 1987. gada 14. jūnijā, vecāku audzēts) un 7. jūnijā – mātīti (dz. 1986. gada 12. jūnijā Okas rezervātā, mākslīgi audzēta). Vēlāk 1994. gadā veiktā dzimuma
noteikšana pēc DNS parādīja, ka abi putni ir mātītes. Līdz tam 1991.–1994. gadā tika izdētas kopā 18 olas.
Kad 1994. gada novembrī Maskavas putns gāja bojā (pēcnāves sekcijas slēdziens – aknu taukainā deģenerācija), putna dzimumsistēmas stāvoklis liecināja, ka tas, visticamāk, nebija dējis. Līdz 1997. gadam viens
palikušais Okas putns nedēja.
1997. gadā Rīgas zoodārzā radās iespēja sākt Japānas dzērvju vairošanu – jauni putni tika saņemti dzīvnieku apmaiņā. Uz Kobes zoodārzu Japānā tika nosūtīta Rīgā dzimusī Āzijas ziloņu Elephas maximus mātīte, savukārt no Kobes 29. aprīlī saņēmām dažādus dzīvniekus, to skaitā 6 (3.3) Japānas dzērves.
Saņemtie putni bija dažāda vecuma (2–17 gadus veci) un savstarpēji neradnieciski, šķīlušies nebrīvē dažādos Japānas un Ķīnas zoodārzos (1. tabula). Viens pāris iepriekš bija turēts kopā, pārējo pāru veidošana
notika ar dažādām sekmēm. Zemāk aprakstīti rezultāti un problēmas, ar kādām Japānas dzērvju turēšanā
un vairošanā saskārāmies.
1. ♂-Tjandzina ‘1986 x ♀-Šenjana ‘1989 (1997–2000)
Šos putnus no Kobes zoodārza saņēmām kā pāri (turēti kopā kopš 1996. gada). Pēc saņemšanas pāri
izmitinājām nesegtā voljerā kopā ar sudrabgārņiem Egretta alba, un nebija nekādu ar uzvedību saistītu
problēmu. Dēšana notika 1998.–2000. gadā. Tā kā nesegtā voljerā pastāvēja iespēja olas zaudēt, inkubācija
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tika veikta mākslīgi. 1998. gadā neviens no dējumiem nebija apaugļots, bet 1999. gadā apaugļotas bija
divas no trim olām. 19. maijā inkubatorā izšķīlās viens mazulis (pirmais Japānas dzērvēns Rīgas zoodārzā),
kas tika sekmīgi mākslīgi izaudzēts (sīkāku aprakstu sk. zemāk).
1999. gada septembrī mātītei atklājās veselības problēmas – uz kakla attīstījās izaugums. 27. septembrī tas tika operēts. Operācija izdevās labi, taču jau novembrī konstatējām jauna izauguma veidošanos.
2000. gadā abi dējumi (kopā četras olas) bija neapaugļoti. Rudenī mātītes slimība progresēja – izaugumi
sāka attīstīties arī spārnā. 11. novembrī putns gāja bojā; pēcnāves sekcijas slēdziens bija osteosarkoma.
Pāra tēviņš turpmāk tika izmantots cita sekmīga pāra veidošanā.
2. ♂-Himedzi ‘1995 x ♀-Saeki ‘1994 (1997–1998)
Otrs 1997. gadā izveidotais pāris bija potenciāli problemātisks; tēviņš saņemot bija raksturots kā nervozs, bailīgs putns. Tomēr, pāri veidojot, problēmas neradās. Pāri izmitinājām plašā nesegtā voljerā, kuru
apdzīvoja arī Kanādas zosis Branta canadensis, Magelāna zosis Chloephaga picta, Nīlas zosis Alopochen
aegyptiacus un Indijas pāvi Pavo cristatus. 1998. gada olas bija neapaugļotas. 1999. gada 3. martā gāja
bojā tēviņš. Sekcijā putna kuņģī tika atrastas naglas, pie tam svešķermeņi bija uzņemti jau ilgāku laiku, jo
kuņģī un zarnās tika atklātas vairākas jau sadzijušas perforāciju rētas; tika konstatēts arī zarnu iekaisums.
2. martā putnu bija piekāvuši pārējie voljera putni, kas putnu vidē ir izplatīta parādība pret saslimušiem
un vārgiem bara locekļiem. Pāra mātīte jaunu pāru veidošanā Rīgas zoodārzā vairs netika iesaistīta, un
2000. gada 26. oktobrī to nosūtījām uz Tallinas zoodārzu.
3. ♂-Tokija-Tama ‘1983 x ♀-Okajama ‘1980 (1997)
Trešā pāra veidošana 1997. gadā bija visneveiksmīgākā. Pirmajā vakarā pēc pāra kopā salikšanas tēviņš
smagi savainoja mātīti, un pēc četrām dienām (3. maijā) tā nobeidzās. Domājams, ka tēviņa agresivitāti
bija veicinājis ar iepriekšējo transportēšanu un jauniem apstākļiem saistītais stress. Tēviņš turpmāk veiksmīgi tika izmantots citu pāru veidošanā.

Foto: Sergejs Čičagovs

4. ♂-Tokija-Tama ‘1983 x ♀-Oka ‘1986 (1997–2000)
Pāris tika veidots ar tēviņu, kas iepriekšējā pārī bija nositis mātīti. Ar šo putnu saistītās problēmas ar to
nebija galā – 1997. gada 17. jūnijā tas voljera žoga stiepļu pinumā nolauza augšknābja galu (ap 7 cm). Mēģinājums augšknābi ķirurģiski sastiprināt nebija sekmīgs. Acīmredzot sastiprinājums ar metāla plāksnīti
bija pārāk smags, un 26. jūlijā knābja gals atkal bija
nokritis. Otrreiz pielikt nolauzto knābja daļu vairs
nemēģinājām. Sākotnēji putnam bija problēmas
baroties, un to barojām no rokas ar veselām zivīm
un nelielām pelēm, kā arī piedāvājām barību ūdens
spainī. Apmēram pēc nedēļas putns ēda pats, pārsvarā gan tikai lielus barības objektus – zivis, peles,
liesas liellopu gaļas gabalus. Turpmāk nācās putnu
apmēram ik pa trim mēnešiem ķert, lai iztīrītu ar
barību aizķepušās nāsis un pēc iespējas saīsinātu
apakšknābi. Jāpiezīmē arī, ka šo putnu saņēmām
ar amputētu spārnu, kas radīja šaubas, vai tas spēs
rezultatīvi pāroties.
1998. gada sākumā šo tēviņu salikām pārī ar veco
kolekcijas mātīti (♀-Oka), kas agrāk bija dējusi. Lēmumu veidot pāri pieņēmām tāpēc, ka abiem atsevišķi turētajiem putniem bija izveidojies vokālais
kontakts. Putnus saliekot kopā, pāra saites izveidojās uzreiz; savstarpēja agresija nekad netika novērota. Pāri izmitinājām ar tīklu segtā voljerā kopā ar
dažādu sugu ibisiem un gārņiem; šādos apstākļos
Japānas dzērvju mātīte (♀-Rīga ‘1999) ar 2008. gada dējumu.
bija iespēja putniem ļaut olas perēt pašiem. Abu
Female Manchurian Crane (♀-Rīga ‘1999) with a clutch, 2008.
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1998. gada dējumu olas (kopā četras) bija neapaugļotas, un pieņēmām, ka tā iemesls ir tēviņa nespēja
pāroties. Pārojoties tam bija grūtības noturēties
līdzsvarā uz mātītes muguras pietiekami ilgu laiku,
gan amputētā spārna, gan arī bojātā knābja dēļ.
Putnam vispār bija grūti pat tikt mātītei mugurā.
Tādēļ 1999. gada maijā mēģinājām veikt mākslīgo
apsēklošanu. Tika veikti kopā pieci mēģinājumi, ik
pārdienas, sākot no 12. maija. Tomēr vēlākie aprēķini rādīja, ka šai gadā iegūtā apaugļotā ola nebija
mākslīgās apsēklošanas rezultāts. Pieņemam, ka ar
savu iejaukšanos bijām stimulējuši tēviņu, tādējādi
veicinot viņa paša sekmīgu sapārošanos ar mātīti.
1999. gada pirmais dējums (pirms apsēklošanas
mēģinājumiem) bija neapaugļots, bet otrā dējuma Japānas dzērvju mātīte (♀-Rīga ‘1999) ar 2008. gada mazuļiem trīs
rezultāts bija Rīgas zoodārza otrais Japānas dzēr- mēnešu vecumā.
vēns, kas izšķīlās 28. jūnijā. Abi pieaugušie putni Female Manchurian Crane (♀-Rīga ‘1999) with two young at 3 months
izrādījās ļoti labi vecāki un mazulis sekmīgi izauga. of age, 2008.
Mazuli baroja māte; var tikai minēt, kāda situācija
izveidotos, ja pārim būtu jāizbaro divi mazuļi, ņemot vērā tēviņa ierobežotās iespējas piedalīties barošanā
bojātā knābja dēļ. Jauno putnu no vecākiem atdalījām 2. februārī.
2000. gadā pāris visus dējumus pēc apmēram divu nedēļu perēšanas pameta; visas olas (astoņas)
bija neapaugļotas. 2001. gada 22. februārī pāri sadalījām. Ar mātīti veidojām jaunu pāri, bet ar tēviņu
Rīgas zoodārzā pāris veidots vairs netika. Līdz nosūtīšanai uz Prāgas zoodārzu tēviņu 2004. gada 29. martā –15. oktobrī turējām kopā ar jaunu, 2003. gadā šķīlušos mātīti, un problēmu nebija.
5. ♂-Tjandzina ‘1986 x ♀-Oka ‘1986 – “vecais pāris” (2001–2008)
Pēc iepriekšējā pāra sadalīšanas 2001. gada 22. februārī, Okas mātīti un jauno tēviņu vispirms novietojām blakus voljeros. Vairākas dienas abi sadalītā pāra putni sakliedzās, un mātīte nepievērsa uzmanību
blakus voljerā esošajam tēviņam. Tēviņš par viņu gan interesējās un ļoti aktīvi dejoja. Tikai 11. martā pirmoreiz novērojām putnu abpusējas dejas. 14. martā jaunizveidoto pāri pārcēlām uz mītni jaunajā dzērvju
kompleksā. Apmēram divas nedēļas putnus turējām iekštelpā un 2. aprīlī pirmo reizi izlaidām āra voljerā.
9. aprīlī pirmoreiz novērojām pārošanos.
2001. gada pirmā dējuma olas tika izdētas attiecīgi 12. un 14. maijā. Putni ligzdai bija izvēlējušies vietu
tikai 2 m attālumā no žoga pret apmeklētāju celiņu. Apmeklētāji putniem pievērsa daudz uzmanības, kas
veicināja ļoti agresīvu tēviņa uzvedību. Nācās abas pirmā dējuma olas noņemt mākslīgai inkubācijai un
ligzdu pārvietot uz citu vietu aploka dziļumā. Diemžēl arī otrā dējuma olu 18. maijā dzērves izdēja pie
žoga. Šo olu atstājām perēt putniem pašiem. Kamēr olu perēja mātīte, tēviņš ligzdu nervozi un agresīvi
apsargāja, bet periodos, kad perēšanu bija pārņēmis tēviņš, mātīte bija mierīga un apmeklētājiem uzmanību nepievērsa. 17. jūnijā ola bija pazudusi, visticamāk, apēsta. 3. jūlijā tika izdēta nākošā ola, ko putni
apēda. Dējuma nākošo olu (5. jūlijā) aizvietojām ar koka padēkli, olu paņemot mākslīgai inkubācijai, tāpat
arī 9. jūlijā dēto olu. Padēklim putni nepievērsa nekādu uzmanību. Sezonas pēdējo, septīto olu, putni
izdēja iekštelpās. To pārim atstājām perēt, taču perēšana notika neregulāri, un arī šo olu paņēmām uz
inkubatoru.
No sezonas otrās (14. maijā dētās) olas 18. jūnijā inkubatorā izšķīlās dzērvēns. Diemžēl tas 27. maijā
nobeidzās. Pēcnāves sekcija rādīja, ka tam bijuši attīstības traucējumi (neuzsūcies dzeltenuma maiss, neattīstīta sirds u.c.). Pārējās četras uz inkubatoru paņemtās olas izrādījās neapaugļotas.
2002. gada pirmais dējums (divas olas, izdētas 14. un 17. aprīlī) atkal bija pie žoga un tika noņemts
mākslīgajai inkubācijai. 1. maijā sekoja nākošais dējums (divas olas), šoreiz voljera dziļumā netālu no
dzērvju mājas sienas, un tas tika atstāts perēt vecākiem pašiem. No četrām 2002. gada olām neapaugļota
bija tikai viena – pirmā. No otrās olas 19. maijā inkubatorā izšķīlās mazulis; tas tika izaudzēts mākslīgi. No
pāra perētajām olām pirmais mazulis izšķīlās 4. jūnijā, otrais – 5. jūnijā. Abi vecie putni izrādījās labi vecāki.
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Putni mazuļus ļoti labi vadāja, baroja, sargāja un sildīja. Jaunie putni no vecākiem tika atdalīti 17. oktobrī.
2003. gadā pirmais dējums (pirmā ola – 12. aprīlī) tika izdēts iekštelpās, tāpēc to atstājām perēt vecākiem
pašiem. Tomēr 14. aprīlī ligzdu nācās pārcelt ārpus telpas, jo putni pastāvīgi ļoti uztraucās, kopējam tajā
ieejot (iekštelpas platība tikai 10 m²). No šī dējuma izšķīlās divi mazuļi, attiecīgi 17. un 18. maijā. Mazuļu vadāšanas laikā 9. jūnijā tika izdēta vēl viena ola, bet vecāki tai uzmanību nepievērsa. Ola tika paņemta mākslīgai inkubācijai, bet izrādījās neapaugļota. 14. novembrī abas jaunās dzērves atdalījām no vecākiem.
2004. gadā pirmā dējuma divas olas tika izdētas 7. un 10. aprīlī; mazuļi izšķīlās attiecīgi 11. un 12. maijā.
Tāpat kā iepriekš, mazuļu vadāšanas laikā tika izdēts otrs dējums (šoreiz divas olas, attiecīgi 4. un 6. jūnijā),
ko neperēja; tāpat kā iepriekš, mākslīgi inkubētās olas izrādījās neapaugļotas. Abas jaunās dzērves no vecākiem atdalījām 21. oktobrī.
Turpmāk pārim ļāvām pašiem perēt vienu dējumu sezonā. 2005.–2007. gadā ik gadus izauga pa divām
jaunajām dzērvēm. Izņēmums bija 2008. gads, kad neizšķīlās neviena no pāra divām olām, kam neatradām
izskaidrojumu.
2001.–2007. gadā pārim izauga kopā 12 mazuļi, kas tika nosūtīti dažādiem zoodārziem. Pēdējos gados,
kad Rīgas zoodārzā vienlaikus vairojās divi Japānas dzērvju pāri, apsvērām “vecā pāra” vairošanas pārtraukšanu. 2009. gada 9. martā pāri pārvedām uz Duēlafontēnas zoodārzu Francijā, kas piedalās Japānas
dzērvju reintrodukcijā Krievijā, sūtot apaugļotas Japānas dzērvju olas uz Hinganskas rezervātu un projektu
atbalstot finansiāli.
6. ♂-Rīga ‘1999 x ♀-Rīga ‘1999 – “jaunais pāris” (no 2000)
DNS analīzes (University Diagnostics Ltd., Lielbritānija) rādīja, ka 1999. gadā Rīgā izaudzētie Japānas
dzērvēni ir mātīte (vecāku audzētais mazulis; vecāki: ♂-Tokija-Tama x ♀-Oka) un tēviņš (mākslīgi audzētais
mazulis; vecāki: ♂-Tjandzina x ♀-Šenjana). Tā kā jaunie putni bija neradnieciski, nolēmām no šiem putniem
veidot pāri. Problēmas varēja radīt tas, ka tēviņš bija mākslīgi audzēts.
Jaunos putnus pirmoreiz kopā salaidām 2000. gada 3. februārī, kad tie bija 7–8 mēnešus veci, nelielā
segtā voljerā (ap 3x3 m). Sākumā putni satika labi, tomēr 8. februārī tie bija jāatdala, jo tēviņš sāka uzbrukt
mātītei. Aprīļa vidū abus putnus atkal salaidām kopā, šoreiz – plašā jauktu sugu ekspozīcijā (Kanādas zosis,
Nīlas zosis, kalnu zosis Anser indicus, Indijas pāvi, pērļvistas Numida meleagris). Jūlijā–oktobrī šeit mitinājām arī vientuļo 1994. gada mātīti. Dažas reizes novērojām pieaugušo mātīti mēģinot dzenāt jaunās dzērves, bet, tā kā aploks bija pietiekami liels, sarežģījumi neradās.

1. tabula. Japānas dzērvju Grus japonensis ciltscelms Rīgas zoodārzā 1988.–2008. gadā.
Table 1. Manchurian Crane Grus japonensis stock in Riga Zoo, 1988–2008.
Dzimums

Dz. g.

Izcelsme

Piezīmes

Sex

Yr.o.b.

Origin

Reared offspring

Notes (deaths, transfers)

♀
♂

1980

Okajama (Japāna)

–

3.05.1997. bojāeja (traumas; nosita tēviņš)

1983

Tokija-Tama (Japāna)

1 (PR)

♀

1986

Oka (Krievija)

13 (1HR, 12PR)

♂
♀
♀
♀
♂
♀
♂

1986

Tjandzina (Ķīna)

13 (2HR, 11PR)

1987

Maskava (Krievija)

–

Šenjana (Ķīna)

1 (HR)

11.11.2000. bojāeja (osteosarkoma)

1989

13.10.2004. nosūtīts uz Prāgas zoodārzu
(Čehija)
9.03.2009. nosūtīta uz Duēlafontēnas
zoodārzu (Francija)
9.03.2009. nosūtīts uz Duēlafontēnas
zoodārzu (Francija)
8.11.1994. bojāeja (aknu deģenerācija)

1994

Saeki (Japāna)

–

26.10.2000. nosūtīta uz Tallinas zoodārzu
(Igaunija)

1995

Himedzi (Japāna)

–

3.03.1999. bojāeja (svešķermeņi, traumas)

1999

RīgaPR

5 (PR)

1999

RīgaHR

5 (PR)

PR) vecāku audzēti / parent-reared
HR) mākslīgi audzēti / hand-reared
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Izaudzēti mazuļi

2. tabula. Japānas dzērvju Grus japonensis vairošanās Rīgas zoodārzā 1998.–2005. gadā.
Table 2. Breeding results of Manchurian Cranes Grus japonensis in Riga Zoo, 1998–2005.
Gads

Pāris

Year

Pair

1998

1999

2000

2001
2002

♂-Tjandzina x
♀-Šenjana
♂-Himedzi x
♀-Saeki
♂-Tokija-Tama x
♀-Oka
♂-Tjandzina x
♀-Šenjana
♂-Tokija-Tama x
♀-Oka
♂-Tjandzina x
♀-Šenjana
♂-Tokija-Tama x
♀-Oka
♂-Tjandzina x
♀-Oka
♂-Tjandzina x
♀-Oka

Pirmā ola
(dat.)
Date of 1st
egg laid

Olas

Mazuļi

Šķilš. dat.

Izaugušie mazuļi

Eggs

Young

D.o.b.

Reared offspring

ND

ND

–

ND

ND

–

ND

ND

–

12.04.

4

1

19.05.

ND

4

1

28.06.

12.04.

4

–

8.04.

8

–

12.05.

7

1*

14.04.

4

3+1*

19.05.
3.06.
5.06.

2003

♂-Rīga x ♀-Rīga
♂-Tjandzina x
♀-Oka

10.05.

2

–

12.04.

3

2

17.05.
18.05.

2004

♂-Rīga x ♀-Rīga
♂-Tjandzina x
♀-Oka

5.05.

2

2***

7.04.

4

2

♂-Rīga x ♀-Rīga
♂-Tjandzina x
♀-Oka

5.05.

3

–

21.04.

2

2

11.05.
11.05.

2005

2006

2***

8.04.

2

1+1**

15.05.

♂-Rīga x ♀-Rīga

2.05.

2

2

6.06.

2

16.05.
18.05.

♂-Rīga x ♀-Rīga
2008

♂-Tjandzina x
♀-Oka
♂-Rīga x ♀-Rīga

26.04.

2

1

10.04.

2

–

20.04.

2

2

31.05.

24.05.
24.05.

ND) nav datu / no data		
PR) vecāku audzēts / parent-reared
HR) mākslīgi audzēts / hand-reared

1.0PR – 24.05.2005. uz Montekasino putnu
dārzu (Dienvidāfrika)
0.1PR – 29.03.2005. uz Safari Beekse Bergen
(Nīderlande)

1.0PR – 23.07.2007. uz Nordens Ark (Zviedrija)

2

2

0.1PR – 21.10.2004. uz Kijevas zoodārzu
(Ukraina)
1.0PR – 29.03.2004. uz Overlonas zoodārzu
(Nīderlande)

26.05.
3.05.

13.04.

1.0PR – 25.10.2003. uz Zlinas zoodārzu (Čehija)

0.1PR – 4.11.2006. uz Alfenas putnu dārzu
(Nīderlande)

♂-Rīga x ♀-Rīga
♂-Tjandzina x
♀-Oka

♂-Tjandzina x
♀-Oka

1.0HR – 18.05.2003. uz Taškentas zoodārzu
(Uzbekistāna)
1.0PR – 29.03.2004. uz Umgeni putnu dārzu
(Dienvidāfrika)

21.05.

6.06.
2007

1.0HR (“♂-Rīga”) – izveidots pāris Rīgas
zoodārzā
0.1PR (“♀-Rīga”) – izveidots pāris Rīgas
zoodārzā

0.1PR – 4.11.2006. uz Plēgenekas zoodārzu
(Francija)
1.0PR – 4.11.2006. uz Plēgenekas zoodārzu
(Francija)
1.0PR – 7.12.2006. uz Homutovas zoodārzu
(Čehija)
1.0PR – 14.03.2008. uz Opoles zoodārzu (Polija)
1.0PR – 16.03.2008. uz Štutgartes zoodārzu
(Vācija)
0.1PR – 16.03.2008. uz Štutgartes zoodārzu
(Vācija)
0.1PR – 9.03.2009. uz Klēres zoodārzu (Francija)
1.0PR – 9.03.2009. uz Overlonas zoodārzu
(Nīderlande)

*) nobeidzās pirmo 10 dienu laikā / died within the first 10 days of life
**) nobeidzās pusotra mēneša vecumā / died at the age of 1,5 months
***) pazuda tuvākajās dienās pēc izšķilšanās / disappeared within the first days of life
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2001. gada 2. aprīlī pāri pārvietojām uz jauno dzērvju mītni, kur to izmitinājām atsevišķā voljerā. Pirmā
ola tika izdēta 2002. gada 10. maijā (tobrīd abiem putniem līdz trīs gadu vecumam trūka dažas nedēļas).
Dējumā bija divas olas; abi putni perēja, taču neregulāri; olas bija neapaugļotas.
Pirmā apaugļotā ola tika iegūta 2003. gadā. Dējuma perēšana (divas olas, dētas 5. un 9. maijā) šoreiz norisinājās apmierinoši. 8. jūnijā izšķīlās mazulis; vecāki pārmaiņus perēja otru palikušo olu un vadāja mazuli.
Tomēr nākošajā dienā mazulis bija pazudis, dienas vidū putni pārtrauca arī perēšanu. Otra ola izrādījās
neapaugļota.
2004. gadā pāris pirmo dējumu cieši perēja no 5. līdz 17. maijam, tad perēšanu pārtrauca; olas izrādījās
neapaugļotas. Perēšanas pārtraukšanas faktors bija 17. maijā pie šī pāra no blakus voljera iekļuvušais otra
pāra piecas dienas vecais mazulis, kuru mātīte tūlīt sāka sildīt. Pēc tūlītējas mazuļa atgriešanas īstajiem
vecākiem šāda situācija neatkārtojās. 3. jūnijā pāris izdēja otro dējumu. Tajā bija viena ola, vecāki to nesāka
perēt, olu noņēmām, un tā izrādījās neapaugļota.
2005. gadā dēšana sākās 3. maijā. Perēja galvenokārt mātīte, tēviņš nomainīja mātīti ļoti īslaicīgi un pārsvarā veltīja uzmanību apmeklētājiem. 7. jūnija rītā ligzdā zem mātes novērojām divus mazuļus, no kuriem
viens bija tikko šķīlies, vēl slapjš. Tēviņš par mazuļiem nelikās ne zinis. Mātīte mazuļus baroja viena, un novērošanas laikā radās iespaids, ka barību pārsvarā saņem viens, lielākais mazulis. Diemžēl 9. jūnija rītā pie
vecākiem bija tikai viens mazulis, bet 10. jūnijā nebija vairs neviena. Spriedām, ka gan šajā, gan 2003. gada
sezonā mazuļus apēda tēviņš, kuram kā mākslīgi audzētam putnam trūka mazuļu aprūpes instinkta.
2006. gadā vairošanā ievērojami palīdzēja dzērvju voljeros iebūvētās segtās pagaidu nojumes putnu
gripas profilaksei. Kad 6. jūnijā izšķīlās divi dzērvēni, tēviņu voljerā atdalījām ārpus nojumes, kamēr mātīte
ar abiem mazuļiem palika nojumē. Šajā gadā tēviņš ne piedalījās perēšanā, ne arī pievērsa uzmanību mazuļiem, un atdalīts visu uzmanību veltīja voljera “sargāšanai” pret apmeklētājiem. Pirmo gadu “jaunā pāra”
mazuļi sekmīgi izauga.
2007. un 2008. gadā tēviņu no ģimenes neatdalījām, un visi mazuļi izauga. Domājams, ka tēviņa nevēlamās uzvedības novēršanā nozīme bija tam, ka 2006. gadā mazuļi bija sekmīgi izauguši tēviņa tiešā
klātbūtnē.

Mītnes
Kā jau minēts, līdz 2001. gadam, kad tika atklāta jaunā dzērvju mītne, Japānas dzērvju pārus sākotnēji
nācās mitināt nesegtos voljeros, lielākoties – jauktu sugu ekspozīcijās (platība līdz 3900 m²).
Galvenais ierobežojums šādos apstākļos bija nepieciešamība visus Japānas dzērvju dējumus inkubēt
mākslīgi, olas ievācot tūlīt pēc to izdēšanas, pretējā gadījumā zoodārza teritorijā brīvi dzīvojošās sudrabkaijas Larus argentatus varēja radīt olu zudumus. Šāda situācija liedza pāriem pašiem veikt pilnu vairošanās
ciklu. Tāpat, mākslīgi audzētām dzērvēm, sevišķi, ja tās audzētas pa vienai nevis vienaudžu grupās, vēlāk
var rasties uzvedības problēmas, kas apgrūtina dabisku vairošanos.
Vēl viens trūkums bija nepieciešamība ierobežot nesegtos voljeros turēto putnu lidspēju. Tā kā nevēlējāmies izmantot ķirurģiskās (neatgriezeniskās) metodes, dzērvēm apgriezām lidspalvas vienam no spārniem. Tas noteica to, ka putnus nācās ķert biežāk, t.sk. vairošanās sezonas laikā, kad spalvu ataugšana
notiek straujāk nekā pārējā laikā. Uzskata arī, ka lidspalvu apgriešanas radītais līdzsvara zudums putniem
ierobežo ne tikai lidspēju, bet arī iespēju sekmīgi pāroties. 1998. gadā, kad visi trīs pāri tika turēti nesegtajos voljeros, visi – apgrieztiem spārniem, netika iegūta neviena apaugļota ola. Jāpiezīmē gan, ka tā bija
pirmā sezona, kad dēja jaunie pāri, kas izveidoti no 1997. gadā no Kobes atvestajiem putniem. 1999. gadā
mazuļi tika iegūti no diviem Japānas dzērvju pāriem, kuros tēviņi bija vai nu apgrieztiem vai amputētiem
spārniem. Tomēr nav šaubu, ka lielākas izredzes uz sekmīgu vairošanu ir segtos voljeros, kur nav nepieciešams ierobežot putnu lidspēju.
No 1998. gada vienu pāri (♂-Tokija-Tama x ♀-Oka) bija iespēja mitināt ar tīklu segtā voljerā (410 m², aug
stums 3–5 m), kurā ierīkoti applūduši “mitrāja” rajoni, jauktu sugu ekspozīcijā kopā ar svētajiem ibisiem Thres
kiornis aethiopicus, kas šeit vairojas, lopu gārņiem Ardeola ibis, sudrabgārņiem, zīda gārņiem Egretta garzetta,
un āmurgalvjiem Scopus umbretta. 1999. gadā Japānas dzērvju pāris šeit sekmīgi izaudzināja mazuli.
Mitināšanas apstākļi ievērojami uzlabojās, kad 2001. gada aprīlī tika atklāta jaunā dzērvju mītne (kopā
seši ar tīklu segti voljeri). Mītni izmantojam paradīzes dzērvju Anthropoides paradisea, pelēko dzērvju Grus
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grus, pelēko vainagdzērvju Balearica regulorum gibbericeps, Japānas dzērvju un melno stārķu Ciconia nigra
vaislas pāriem. Atskaitot paradīzes dzērves, visas sugas kompleksā sekmīgi vairojušās. Japānas dzērvēm
kompleksā paredzēti divi voljeri. Kopš mītnes atklāšanas šeit pastāvīgi mitināts “vecais pāris” (♂-Tjandzina x
♀-Oka) un “jaunais pāris” (♂-Rīga ♀-Rīga), kam šeit sekmīgi izauguši mazuļi.
Visiem dzērvju voljeriem blakus ir iekštelpas ar regulējamu apsildes un apgaismojuma režīmu. Ziemas
apstākļos telpu apsilde gan ir aktuālāka tropu sugām; Japānas dzērvēm tā nav bijusi nepieciešama. Iekštelpas nodrošina aizvēju un patvērumu, kā arī to, lai bargākos laika apstākļos nesasalst vai nesalīst barība.
Voljeros ierīkota seklu betona baseinu sistēma. Krūmu apstādījumi papildus voljerā dabiski augošajiem kokiem nodrošina aizsegus. Starp voljeriem ierīkotas drošības joslas ar dubultu žogu (joslu platums
1,0–1,5 m), kas tiek pieaudzētas ar krūmiem, lai kalpotu arī kā vizuālā barjera starp blakus mitinātajiem
pāriem.
Mītņu izmēri:
• “Vecajam pārim” – āra voljera platība ~300 m², augstums 2–6 m, nožogojuma posma garums apmeklētāju pusē 24 m; iekštelpas – platība ~10 m² (3,5x2,8 m), augstums 2,3–3,8 m. Baseins – platība ~12 m²,
dziļums – līdz 0,3 m.
• “Jaunajam pārim” – āra voljera platība ~230 m², augstums 2–6 m, nožogojuma posma garums apmeklētāju pusē 30,5 m; iekštelpas tādas pašas kā otram pārim. Baseins – platība ~18 m², dziļums – līdz 0,4 m.

Barība
Sākotnēji dzērves barojām tikai ar dabiskiem produktiem. Ārzemēs ražotu kombinēto barību Rīgas zoodārzs sāka izmantot 1997. gadā. Pieaugušajām dzērvēm pašlaik izmantojam sekojošu barības maisījumu
(dienas deva vienam putnam):
• kombinētā barība
200 g (Crane Diet, ražotājs Michael Hassel GmbH Vācijā)
• malta gaļa		
200 g
• zivis (reņģes)		
300 g
• biezpiens		
10 g
• malti burkāni		
50 g
• graudu maisījums
200 g (t.sk. auzas 20 g, mieži 20 g, kvieši 20 g, prosa 10 g, griķi 10 g,
				
linsēklas 10 g, saulgriežu sēklas 10 g)
Pirms katras vairošanas sezonas dzērves pie barības papildus saņem vitamīnus un minerālvielas.

Vairošanās parametri
Vairošanās vecums. Japānas dzērves dzimumgatavību sasniedz 3–4 gadu vecumā (Archibald, Meine
1996); nebrīvē atsevišķos gadījumos reģistrēta olu dēšana arī divu gadu vecumā (Mirande et al. 1996). Jaunākajam pārim mūsu kolekcijā (♂-Rīga ‘1999 x ♀-Rīga ‘1999), kas tika pastāvīgi turēts kopā kopš nepilna
gada vecuma, pirmā ola tika izdēta gandrīz trīs gadu vecumā (2002. gadā), pirmā apaugļotā ola – četru
gadu vecumā (2003. gadā). Literatūrā gan minēts arī, ka dzērvju pāri, kas veidoti, putniem vēl esot jauniem,
dažreiz var arī nesākt vairoties – putni ir saticīgi, bet bez intereses vienam par otru (Swengel et al. 1996).
Vecākajam pārim mūsu kolekcijā (♂-Tjandzina ‘1986 x ♀-Oka ‘1986) 21 gada vecumā (2007. gadā) sekmīgi izauga mazuļi. Zināms, ka dzērvēm reproduktīvais vecums var turpināties līdz 60–70 gadu vecumam
(Mirande et al. 1996).
Dēšana. Kopš dzērvju mītnes atklāšanas, kad olu zudumi bija izslēgti, “vecajam pārim” (♂-Tjandzina x
♀-Oka) dēšanas sākums pavasarī reģistrēts 7. aprīlī–12. maijā (2001–2008), bet “jaunajam pārim” (♂-Rīga x
♀-Rīga) – 20. aprīlī–10. maijā (2. tabula).
Olu izmēri, masa. Dati par olu parametriem tika ievākti par Okas mātītes pirmajiem dējumiem. Piecu
sezonu laikā 1991.–1994. gadā tā izdēja kopā 18 olas, no kurām 17 tika noņemtas mākslīgajai inkubācijai
un mērītas. Olu masa (pēc izdēšanas) bija vidēji 271,17 g (257,70–295,14 g), garums – 102,7 mm (98,3–
106,7 mm), platums – 69,7 mm (68,0–72,4 mm).
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Inkubācija, mazuļu mākslīgā audzēšana
Lielākā daļa Japānas dzērvju mazuļu auga dabiski pie vecākiem. Kopš kļuva iespējams visus pārus turēt
drošākos apstākļos – segtajos voljeros, mākslīgā inkubācija tika veikta tikai nepieciešamības gadījumā.
Mākslīgajā inkubācijā iegūti kopā trīs Japānas dzērvju mazuļi, divi no tiem sekmīgi izaudzēti. Pirmais no
tiem (♂-Rīga, ar kuru vēlāk veidojām pāri Rīgas zoodārzā) izšķīlās 1999. gadā. Par inkubāciju un mazuļa
mākslīgu audzēšanu tālāk sniegti Janīnas Deņisovas dati.
Inkubācijas režīms – temperatūra 37,4–37,6°C, relatīvais mitrums 52–60%. Svaigas olas masa pirms inkubācijas bija 250,36 g, mazuļa masa pēc šķilšanās – 160,00 g. Inkubācijas 26. dienā pirmoreiz tika ievērotas
embrija kustības olā; 32. dienā sākās mazuļa vokalizācijas; 33. dienā – olas čaulā parādījās bukte; 34. dienā
(19. maijā) mazulis izšķīlās. Par piedāvāto barību (vārītas olas dzeltenums, biezpiens, kukaiņi) mazulis interesi izrādīja jau pirmajā reizē, kad tā tika piedāvāta. Ēst mēģināja uzreiz, taču visu pirmo nedēļu mazulis
arvien bija “jāmāca” baroties un “jābaro” ar pinceti, pie tam nācās pastāvīgi dažādot barības objektus, lai
uzturētu tā interesi. Vislabprātāk ēda ūdenī mērcētu barību; sākumā visvairāk uzmanības pievērsa sarkaniem barības objektiem – maltai gaļai, liellopu aknām, paipalu un peļu iekšējiem orgāniem, zivīm. Tāpat
bija nepieciešama mazuļa “vadāšana”, kas kopš 2. dienas tika veikta īpaši ierīkotā “manēžā”. Pirmajās dienās
mazulis sāka celties kājās un staigāt, bet tam bija vājš sekošanas instinkts. Šīs problēmas samazinājās mazuļa otrajā dzīves nedēļā.
Kā jau minēts iepriekš, ar pirmo Rīgas zoodārzā mākslīgi izaudzēto Japānas dzērvi – tēviņu – vēlāk veidojām pāri ar tai pašā gadā vecāku audzētu mātīti. Pierādījās, ka mākslīgi audzētais tēviņš ir spējīgs pāroties –
sākot no otrās vairošanās sezonas pārim bija apaugļotas olas.

Keeping and breeding Manchurian Crane
Grus japonensis in Riga Zoo
Manchurian Cranes Grus japonensis were kept in Riga Zoo since 1988, but only since 1997 there were specimens of both sexes in the collection. The first successful breeding occurred in 1999. In April 2002 the new enclosure complex, designed for cranes, was opened. Up to 2008, 26 Manchurian Crane young hatched in Riga Zoo,
19 of them were reared successfully, and most of them (17) were parent-reared.
The first two birds (two females, as it was proved later) arrived from Moscow Zoo in 1988. One of those birds
was bred in Moscow Zoo in 1987, another – in Oka Nature Reserve in 1986. During 1991–1995 Oka’s bird laid 18
eggs in total. After the death of the other bird, this female ceased to produce the eggs. The laying resumed only
when this bird was paired again. On 29 April 1997, 6 (3.3) Manchurian Cranes were received from Kobe Zoo,
Japan, as a part of an animal exchange. These birds were unrelated, bred in different Japanese and Chinese
zoos (Table 1). During the following years different pair combinations were tried out with different results (Table
2), facing various aspects in keeping and breeding of this species.

Forming of pairs, behavioural and veterinary problems,
breeding results
Within twelve years, six Manchurian Crane pair combinations were tried out at Riga Zoo, including the forming a pair from two unrelated birds hatched in Riga Zoo (Table 2). Four of these pair combinations were successful (produced viable offspring).
1 ♂-Tianjin ‘1986 x ♀-Shenyang ‘1989
This pair was kept together since 1996 and sent from Kobe Zoo to Riga in 1997. Eggs were produced in 1998–
2000. The pair was kept in an open-topped mixed species exhibit together with Great Egrets Egretta alba. All
eggs were collected and incubated artificially because there was a risk to lose the eggs due to free ranging
Herring Gulls Larus argentatus. On 19 May 1999 the first Manchurian Crane young at Riga Zoo hatched in the
incubator, and was hand-reared successfully. Unfortunately this was the only offspring of this pair. On autumn
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1999 female developed health problems associated with neoplasm (diagnosed later as osteosarcoma). The bird
died on November 2000. All four eggs laid during the season of 2000 were infertile. The male was used in forming of another successful pair.
2 ♂-Himeji ‘1995 x ♀-Saeki ‘1994
The second pair formed in 1997 was rather problematic as well. The male arrived with a reference as a nervous, shy bird. Nevertheless, there were no problems during the pair formation. The birds were housed in a large
open-topped mixed species exhibit together with Atlantic Canada Geese Branta canadensis, Lesser Magellan
Geese Chloephaga picta, Egyptian Geese Alopochen aegyptiacus and Common Peafowl Pavo cristatus. In
1998 all eggs were infertile. On March 1999 the male died. The death was caused by trauma inflicted by other
birds of the exhibit but the post mortem revealed the excessive ingesting of foreign bodies that was been in
progress for a longer period of time, as the presence of older perforation scars in stomach and intestine tissue
indicated. The female of this pair was sent to Tallinn Zoo in October 2000.
3 ♂-Tokyo-Tama ‘1983 x ♀-Okayama ‘1980
The forming of the third pair in 1997 was the most disappointing. Soon after the birds were let together, the
male injured the female which died four days afterwards. The most probable cause of the aggression could be
the transportation stress. When the same male was used in forming another pair later, there were no signs of
aggression, and a strong pair-bond was established.
4 ♂-Tokyo-Tama ‘1983 x ♀-Oka ‘1986
The male was problematic from the very beginning. During the first pair formation attempt in Riga Zoo it
killed its mate. In addition, it arrived in Riga Zoo having its wing amputated. On June 1997 this bird broke off
the tip of its upper bill (ca. 7 cm long). The attempt to repair the bill fastening it with the help of a metal plate
was not successful. The defect of the bird’s bill impeded the feeding process. As a result, the bird was only able to
feed on larger food items (fish, mice, beef chunks) which were presented from hand or, later on, from a bucket
filled in water.
Initially the aggressive male was kept alone. However, it established vocal contact with Oka’s female also kept
alone that time. The birds where put together, and the pair-bond established immediately. The pair was housed
in a mixed species exhibit together with various species of egrets and ibises. The enclosure was covered by net,
so it was possible to allow parents to incubate their eggs themselves. In 1998 and 1999 all eggs were infertile.
It was concluded that the amputated wing of the male was the possible cause; all of observed copulations
were unsuccessful, it was difficult for the male even to climb up the female’s back. In May 1999 we performed
several attempts of artificial insemination. The next clutch proved to be fertile, and on 28 June 1999 one young
hatched. However, according to the calculation, the fertilization of this egg was not a result of artificial insemination; most probably, the manipulations had stimulated the activity of the male. The young was successfully
reared by its parents. It was fed exclusively by the female.
In 2000 all clutches were abandoned after ca. two weeks of incubation, and all eggs (eight in total) proved to
be infertile. In February 2001 the pair was separated to form the new pair with the female. In October 2004 the
male was sent to Prague Zoo.
5 ♂-Tianjin ‘1986 x ♀-Oka ‘1986
On 22 February 2001 after separating the previous pair, Oka’s female and another male were put in neighbouring enclosures to form a new pair. During the first days female kept the vocal contact with her previous
mate and showed no interest in the new mate. The male, in his turn, was quite interested in the female. The
mutual dance of both birds was observed on 11 March. On 14 March the pair was put together in an enclosure
within the new crane breeding quarters. On 9 April the copulation was observed for the first time.
During the breeding season of 2001, the pair started to nest next the fence to the public path. Closeness of
visitors caused an intense aggressiveness of the male. The first clutch was removed and put into incubator. The
following four eggs were laid in the same place again. The first two of them were left to the parents to incubate
and were eaten by them most possibly due to the stress; the next two were removed to the incubator. The seventh egg was laid inside the winter house, but parents incubated it irregularly, so this egg also was put into
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incubator. From all five eggs incubated artificially, one young hatched on 18 June but died after nine days. Post
mortem revealed inborn pathologies.
In 2002 the breeding results were more satisfying. Four eggs were laid, three of them were fertile and produced viable young. The first clutch was laid near the public fence and removed to the incubator again, but the
second clutch was laid in a secure place within the enclosure far from the public, and parental incubation went
on without any problems. On 19 May one young hatched in the incubator; on 4 and 5 June two more young
were hatched by parents.
In 2003 the first clutch was laid inside the winter house. After two days it was obvious that zookeepers’ entering in the room (area of which was only 10 m²) disturbs the birds. To prevent this, the nest was shifted out into
the enclosure. This manipulation did not cause any problems, parents continued to incubate the eggs in the
new site, and two young hatched on 17 and 18 May respectively. They were reared successfully by their parents.
Interesting to note that the female laid the second clutch (one egg, on 9 June) during the care for the chicks.
None of the parents showed any interest in it, and the egg proved to be infertile when incubated artificially.
Two young were reared each year during 2004–2007. The exception was the season of 2008 when both eggs
proved to be infertile. We still have no explanation to this.
During 2001–2007 the pair had produced 12 viable young in total; all of them were sent to other collections.
At that time we already had two Manchurian Crane pairs that bred regularly, and we started to consider the
outplacing of one of the pairs. A much better solution was found. On 9 March 2009 we transferred this pair to
Zoo de Doué la Fontaine, France, for use in a Manchurian Crane reintroduction project in Khingansk Nature Reserve, Russia. Zoo de Doué la Fontaine supports the project by sending fertile Manchurian Crane eggs to Russia,
together with a financial support for the reintroduction.
6 ♂-Riga ‘1999 x ♀-Riga ‘1999
Two Manchurian Crane young hatched in Riga Zoo in 1999 were male (the hand-reared bird) and female
(parent-reared one). Since they were unrelated, it was decided to form a pair.
These birds were put together in February 2000 when they were 7–8 months old, in a small enclosure (ca.
3x3 m). Five days later, though, it was needed to separate the birds as the male had started to attack the female. In the middle of April both birds were put together again, this time – in a large open-topped mixed species
exhibit, housing them together with Atlantic Canada Geese, Egyptian Geese, Bar-headed Geese Anser indicus,
Common Peafowl, and Helmeted Guineafowl Numida meleagris. During July–October an older female Man
churian Crane was also housed here; several times this bird was observed following young cranes, but aggressive interactions did not develop in such a large area.
In April 2001 the young pair was moved to the enclosure within the new crane breeding quarters. The first egg
was laid on 10 May 2002 when both birds were nearly three years old. The first clutch consisted of two eggs; both
birds shared the care for eggs but incubation lacked regular pattern; the eggs proved to be infertile.
The first fertile clutch was laid in 2003. This time the incubation went smoothly, and a young hatched on
8 June. Parents continued to incubate the second egg and to care for the young. However, the next day the
young was disappeared and the nest was abandoned. The second egg proved to be infertile.
In 2004 the first clutch was incubated smoothly for two weeks (during 5–17 May), then abandoned; both eggs
were infertile. In fact, the incubation was interrupted when a five days old young from the neighbouring pair
get into this enclosure. The female started to care for this chick. When the young was returned to its parents,
this pair did not resume the incubation. On 3 June the next clutch (one infertile egg) was laid but parents did
not incubate it.
In 2005 a clutch of two fertile eggs was laid. Incubation was performed mainly by the female, while the male
took its turns for only short periods of time, mainly paying attention to the visitors. On 7 June two young hat
ched. They were fed by female only, and it was observed that the food was given mainly to the larger chick. On
9 June one of young was disappeared, and on 10 June the second one, too. Most probably the young were eaten
by the male (and, possibly, the same had happened in the season of 2003 as well). Obviously the hand-reared
male that proved to be able to copulate successfully still had undeveloped parental instincts.
For the next breeding season it was decided to forbid the male from the young care. As a ‘preventive’ action
against Avian Influenza, in 2006 the covered shelters were built in crane enclosures. It was handy for the separating the male from the brood and maintaining the vocal un visual contact. Two young hatched on 6 June and
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the female reared them up alone inside the shelter, while the male was nearby, busy ‘guarding’ the family from
the public.
In 2007 and 2008 the pair raised young without any problems. It was not needed even to separate the male.

Housing
Until 2001, when the new crane breeding facility was opened in Riga Zoo, we had to house Manchurian Cranes in open-topped enclosures, mostly – in mixed species exhibits. The area of the larger enclosure was 3900 m²,
and no aggressive interactions towards healthy individuals were observed within mixed species groups.
Though, there were two main limitations associated with housing breeding pairs of cranes in open-topped
enclosures. Firstly, we had to remove all crane eggs for artificial incubation as otherwise there was a risk to lose
the eggs due to free ranging Herring Gulls, Corvids, etc. Such a management did not allow the pairs to complete
the full breeding cycle themselves. With hand-rearing of single young, there was a possibility that those birds
might develop behaviour problems that impede successful natural breeding in adult age.
The second limitation was the need to restrict the flying ability of birds kept in open-topped enclosures. Since
we did not desire to use surgical (irreversible) flight restraint methods, feather clipping was used. Therefore it
was needed to catch birds more frequently thus causing disturbance, especially during breeding season when
flight feathers tend to re-grow faster. In addition, the loss of balance that prevents birds from flying, would also
reduce the success of copulation. In 1998 when all three breeding pairs were kept in open-topped enclosures,
no fertile eggs were produced, but that was the first laying season after transport of these birds from Japan and
forming the pairs. In 1999, though, two pairs had young, and both males that sired those, were flight-restricted.
But there is no doubt that successful mating is more likely if the bird’s balance is not impaired, especially in birds
of so large size as Manchurian cranes.
In 1998 it was possible to house one of the pairs (♂-Tokyo-Tama x ♀-Oka) in a mixed species exhibit covered
by net (total area of the enclosure was 410 m², 3–5 m high). The enclosure was designed as partially flooded
marshland area; other species housed here were Sacred Ibises Threskiornis aethiopicus (a breeding colony),
Cattle Egrets Ardeola ibis, Great Egrets, Little Egrets Egretta garzetta, and Hamerkops Scopus umbretta. In
1999 the Manchurian Crane pair reared a young successfully here.
The housing conditions improved in 2001 when the new crane breeding complex was opened. It consisted of
six enclosures covered by net. This complex was used for the housing of pairs of Stanley Cranes Anthropoides
paradisea, Common Cranes Grus grus, East African Crowned Cranes Balearica regulorum gibbericeps, Manchurian Cranes, and Black Storks Ciconia nigra. With exception of Stanley Cranes, all other species have bred
successfully here. Manchurian Cranes occupy two enclosures within the complex.
All the enclosures consist of outdoors area and indoors area provided with controlled heating and lighting.
Heated facilities in winter are needed for other species; Manchurian Cranes mostly benefit from shelter and
covered feeding area.
All enclosures have shallow concrete pools. There are trees and planted scrubs to provide additional secure
areas in each enclosure. In order to provide visual barriers between neighbouring pairs, buffer zones between
the enclosures (double fencing, 1.0–1.5 m wide) are planted with scrubs.
The description of Manchurian Crane enclosures:
• “Old pair” (♂-Tianjin x ♀-Oka): outdoors area ca. 300 m², 2–6 m high, the fencing section length towards
visitor path 24 m (from two sides of enclosure). Indoors area ca. 10 m² (3.5x2.8 m), 2.3-3.8 m high. Pool ca 12 m²,
up to 0.3 m deep.
• “Young pair” (♂-Riga x ♀-Riga): outdoors area ca. 230 m², 2–6 m high, the fencing section length towards
visitor path 30.5 m. Indoors area identical as this of the second pair. Pool ca. 18 m², up to 0.4 m deep.

Diets
Historically cranes were fed with natural food only. Since 1997 Riga Zoo started to use specialized complex
zoo foods in addition.
Currently the daily diet for an adult Manchurian Crane is following: Crane Diet (produced by Michael Hassel
GmbH, Germany) 200 g, minced meat 200 g, fish (herring) 300 g, cottage cheese 10 g, carrots 50 g, corn mix 200 g
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(consisting of oat 20 g, barley 20 g, wheat 20 g, millet 10 g, buckwheat 10 g, linseed 10 g, sunflower seed 10 g).
Prior each breeding season additional vitamin and mineral supplements are given.

Notes on breeding biology
Age of reproduction. Our youngest of Manchurian Crane pairs (♂-Riga ‘1999 x ♀-Riga ‘1999) laid eggs when
the birds were nearly three years of age (2002); the first fertile eggs were produced in four years of age (2003).
The eldest pair in our collection (♂-Tianjin ‘1986 x ♀-Oka ‘1986) was producing healthy young in 21 years of age
(2007). It is noted that cranes can continue to reproduce even until 60–70 years of age (Mirande et al. 1996).
Laying. Since housing in the new crane complex (in 2001–2008), the start of laying each season was recorded
on 7 April–12 May for ‘older pair’ (♂-Tianjin x ♀-Oka) and in 20 April–10 May for ‘younger pair’ (Table 2).
Egg size and weight. These data were gathered on first clutches of ♀-Oka. In time of 1991–1994 this bird
laid 18 eggs in total; 17 of them were removed for artificial incubation. Fresh egg weight was 271.17 g (257.70–
295.14 g), dimensions: length – 102.7 mm (98.3–106.7 mm), width – 69.7 mm (68.0–72.4 mm).

Artificial incubation and rearing of young
Most of Manchurian Crane young in Riga Zoo were parent-reared. That was defined as the desirable practice
in our zoo. Since the opening of the new crane facility, artificial incubation of Manchurian Crane eggs was performed only in case of necessity.
Three Manchurian Crane young were hatched under artificial incubation; two of them were hand-reared successfully. The first of them (♂-Riga, a specimen that was later involved in forming a pair in Riga Zoo) hatched in
1999. The following notes on incubation and hand-rearing are summarized by Janīna Deņisova.
Incubation temperature was 37.4–37.6 °C, relative humidity – 52–60%. Fresh egg weight was 250.36 g, weight
of young in hatching – 160.00 g. On 26th day of incubation embryo movements in the egg were first noticed;
on 32nd day vocalisations started; on 33rd day the piping started; on 34th day the young hatched. The young
showed interest on food (boiled egg yolk, cottage cheese, insects) since the first time it was presented. However,
in time of the first week the ‘feeding’ of young with a help of tweezers was always needed; also, varying of food
items helped to attract the young’s interest to the food. Food items soaked with water were best consumed; the
young also preferred red coloured food items (such as minced meat, beef liver, internal organs of quail and mice,
fish). The young started to walk around on the second day of life; on the first week the instinct to follow was still
weakly developed. These problems diminished on the second week of life.
This first hand-reared bird later was introduced in a pair with a parent-reared female. There were no problems
for this hand-reared bird to establish a pair-bond with its mate; also copulations were successful as fertile eggs
were produced.
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Feneklapsu Vulpes zerda vairošana Rīgas zoodārzā
Pēteris Petrovs, Tatjana Ivasenko
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Meža prosp. 1, Rīgā, LV-1014; peteris.petrovs@rigazoo.lv

Feneklapsa jeb Ziemeļāfrikas lapsa Vulpes zerda ir vismazākais suņu dzimtas pārstāvis, kas dabā apdzīvo
Ziemeļāfrikas tuksnešus un pustuksnešus. 2001. gadā Eiropā nebrīves populācijai tika izveidota ciltsgrāmata. Senākās ziņas par feneklapsām Eiropas zoodārzos ir no 1851. gada Parīzes zoodārzā (Menagerie du
Jardin des Plantes) un 1929. gada Londonas zoodārzā (Mękarska 2001). Pašreiz Eiropā tur apmēram 80 šo
dzīvnieku 34 zoodārzos (Mękarska 2008). Feneklapsu turēšana nebrīvē lielas grūtības nesagādā, bet lielāka
problēma ir mazuļu saglabāšana un līdz ar to – veiksmīga vairošana un sugas nebrīves populācijas uzturēšana. Piemēram, Eiropas nebrīves populācijā pēdējā desmitgadē feneklapsu mazuļu mirstība bijusi vidēji
53%, t.sk. 2000. gadā – pat 83% (Mękarska 2008).
Rīgas zoodārzā feneklapsas turētas jau 1967.–1979. gadā – zoodārza vēsturiskajā dzīvnieku datu reģistrā
ir ziņas par pāri, bet nav informācijas, ka tas būtu vairojies.
1999. gadā suga tika atjaunota kolekcijā. Oktobrī Rīgas zoodārzs saņēma divas feneklapsu mātītes no
Palmbīčas zoodārza ASV. Viena no tām tika apmainīta pret tēviņu no Gdaņskas zoodārza, dzimušu Krakovas zoodārzā. Tā 2000. gada maijā tika izveidots feneklapsu pāris (tēviņš Bostons, dzimis 1996. gadā, mātīte
Stefānija – 1998. gadā).
Feneklapsas tika izmitinātas Ķenguru mājā divos savienotos metāla sieta sprostos (katrs 2x2 m, kopplatība 8 m2). Iekštelpās uzturam nemainītu (neapgrieztu) apgaismojuma režīmu, un siltajā gada laikā, līdz pat
salam, dzīvniekiem ir iespēja pastāvīgi iziet āra voljerā, kas ir apmēram tikpat liels kā iekštelpas. Āra voljers
apmeklētajiem redzams no apmēram 20 m attāluma. Substrāts – iekštelpās plāns zāģu skaidu slānis, āra
voljerā – smiltis, grants. Gaisa temperatūra iekštelpās visu gadu ir ap 22°C, gaisa mitrums nepārsniedz
60–70%. Katram dzīvniekam ir pa guļamkastei (40x60x40 cm).
Feneklapsas tiek barotas divas reizes dienā. Barošanas režīms (deva vienam dzīvniekam):
Plkst. 9.00

Plkst.16.00

dārzeņi (burkāni, ķirbis u.c.)
āboli
citi augļi
dzīvi kukaiņi (miltu un Peru melnuļu kāpuri)
gaļas mīkstums
vai gaļa ar kaulu
vai peles vai cāļi
kombinētā suņu barība Eukanuba Adult Light

30 g
30 g
30 g
20 g
100 g
200 g
2 gab.
20 g

(trīsreiz nedēļā)
(vienreiz nedēļā)
(trīsreiz nedēļā)

Vadoties pēc dzīvnieku ēstgribas un pašsajūtas, dažreiz tiek noteiktas atslodzes dienas, bet ne sistemātiski.
2001. gada pavasarī ievērojām, ka mātīte ir grūsna. Lai pēc iespējas mazāk traucētu dzīvniekus, maksimāli ierobežojām darbību iekštelpā un tās tuvumā. Jau iepriekš bijām ievērojuši, cik ļoti feneklapsas reaģē
uz kopēju klātbūtni – to parādīšanās dzīvniekiem veicina stereotipisko uzvedību.
8. aprīlī piedzima mazuļi, taču, neraugoties uz mūsu ārkārtīgi uzmanīgo rīcību, otrajā dienā mazuļi tika
nokosti. Pēc mēneša novērojām pārošanos, līdz ar to varējām prognozēt gaidāmo dzemdību laiku. Atšķirībā no iepriekšējās reizes, pirms dzemdībām sprosta sienu apkalpošanas gaiteņa pusē pārvilkām ar maisa
auduma aizkaru, lai dzīvniekiem radītu vēl mierīgākus apstākļus.
2001. gada 7. jūlijā piedzima divi mazuļi (1.1), kurus abi vecāki veiksmīgi izaudzināja. 2002. gada 27. martā atkal piedzima mazuļi, bet trešajā dienā mātīte tos nokoda (aizkars bija joprojām). Šī paša gada vasaras
metiens (3.1) piedzima 18. jūlijā un tika veiksmīgi izaudzināts.
Problēmas sākās, kad mazuļi sasniedza divu mēnešu vecumu un bija jāvakcinē. 2002. gadā lapsēnus
pirmo reizi vakcinējām ar vakcīnu Vanguard 5/L (Pfizer Animal Health Group, Somija). Nākošajās dienās mazuļiem sakām novērot kustību koordinācijas traucējumus, vēlāk arī parēzi. Diemžēl visus 2002. gada otrā
metiena mazuļus zaudējām. Bija aizdomas par vīrusa izraisītu encefalomieIītu. Taču, veicot iepriekš izaugušo lapsu ikgadējo revakcināciju, arī vienai praktiski pieaugušai lapsai pēc vakcinēšanas tika novēroti
īslaicīgi kustību traucējumi. Līdz ar to radās aizdomas, ka Vanguard vakcīna nav piemērota feneklapsām.
Pašu pirmo un visas turpmākās reizes esam izmantojuši vakcīnu Hexadog CHP (Merial S.A.S., Francija), kas
nekādas problēmas neradīja.
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2003. gada 8. februārī piedzima četri mazuļi (3.1).
Šis bija pirmais ziemas metiens, kas tika veiksmīgi
izaudzināts, taču pirmo reizi novērojām mātītes agresiju pret tēviņu, kuru šai vienīgajā reizē nācās atdalīt blakus voljerā. Līdz šim iepriekšējos metienus
abi vecāki audzināja kopā. Šī paša gada 29. jūlijā
piedzima atkal četri mazuļi (3.1) un tika veiksmīgi
izaudzināti, piedaloties abiem vecākiem.
Visos vairošanās gadījumos tikām novērojuši arī
pārošanos. Pirmajā pārī sešiem grūsnības periodiem
aprēķinātais vidējais ilgums bija 50 dienas (49–51).
Trīs gadu laikā mūsu pirmajam feneklapsu vaislas pārim bija kopā seši metieni (sk. 1. tabulu). Četru
metienu 10 lapsēni (7.3) sekmīgi izauga. VisveiksmīFeneklapsu Vulpes zerda 2007. gada mazuļi 3,5 mēnešu vecumā.
gākais
bija 2003. gads, kad feneklapsām izauga visi
Fennec Fox pups of 2007 at age of 3.5 months.
astoņi mazuļi divos metienos. Šajā gadā no Eiropas
zoodārzos dzimušajiem 18 lapsēniem izauga 13, mazuļu izdzīvotībai pirmoreiz pieaugot līdz 72% (Mękarska 2003), t.sk. vairākums bija Rīgā dzimušie dzīvnieki.
Domājams, ka viens no Rīgas zoodārza sekmju iemesliem ir tas, ka feneklapsu vairošana notiek mītnē
ārpus ekspozīcijas, kur dzīvniekiem ir mazāks stresa līmenis. Tas, ka feneklapsas šādos apstākļos vairojas
sekmīgāk nekā nakts ekspozīcijās, apstiprinājies EAZA zoodārzu aptaujā par feneklapsu turēšanas apstākļiem (Mękarska 2006).
Jaunu feneklapsu pāri izveidojām no pirmā pāra pēdējā metienā izaugušas mātītes (Salvija, dzimusi 2003.
gadā) un tēviņa, ko saņēmām no Karlsrūes zoodārza Vācijā 2004. gadā (Tango, dzimis 2004. gadā). Šim pārim līdz šim bijuši divi metieni – 2007. un 2008. gadā – un izauguši visi pieci mazuļi (3.2; sk. 1. tabulu). Varam
piebilst, ka otrā pāra dzīvnieki tiek mitināti tādos pašos apstākļos kā pirmais pāris, bet uz personālu reaģē
pat mierīgāk, t.sk. gadījumos, kad dzīvniekus nākas ķert vakcinācijai, mikročipu injicēšanai u.tml. Domājams,
ka labvēlīga ietekme ir tam, ka pāra mātīte dzimusi mūsu zoodārzā un arvien dzīvo pazīstamos apstākļos.
Sekmīga vairošana deva iespēju 2002. gadā sākt feneklapsas eksponēt apmeklētājiem jaunās Tropu
mājas nakts dzīvnieku ekspozīcijā ar apgriezto apgaismojuma režīmu. Feneklapsu ekspozīcijas voljers ir
neregulāras formas, platība 9,8 m2, augstums 2,5 m. Vienlaikus eksponējām 1–3 viena dzimuma jaunās
feneklapsas. Tomēr sugas nakts ekspozīciju nevaram uzskatīt par ļoti veiksmīgu, dzīvniekiem tika novērots
stress. Pašlaik feneklapsas no nakts ekspozīcijas esam izņēmuši.
1. tabula. Feneklapsu vairošanās Rīgas zoodārzā.
Table 1. The breeding results of Fennec Foxes in Riga Zoo.
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Dzemd. dat.
Birth. date

Grūsnība, dienas
Gestation, days

Mazuļi
Young

8.04.2001.
7.07.2001.

49
50

(0.0.2)*
1.1

27.03.2002.
18.07.2002.
8.02.2003.

51
49
50

(0.0.2)*
3.1**
3.1

Izaugušo mazuļu izplatīšana citās kolekcijās
Distribution of offspring to other animal collections
1. pāris – Bostons (ESB nr. 2542) x Stefānija (ESB nr. 2584)
0.1 – uz Frankfurtes zoodārzu (Vācijā) 16.06.2003.
1.0 – uz Gosavas zoodārzu (Walter Zoo, Šveicē) 12.02.2004.

2.0 – uz Ņūčērčas zoodārzu (Amazon World, Lielbritānijā) 10.10.2003.
0.1 – uz Benhemas zoodārzu (Lielbritānijā) 15.10.2003.
1.0 – uz Štraubingas zoodārzu (Vācijā) 23.10.2003.
29.07.2003.
50
3.1
1.0 – uz Kauņas zoodārzu (Lietuvā) 9.12.2004.
1.0 – uz Darmštates zoodārzu (Vācijā) 29.03.2005.
1.0 – uz Laflēšas zoodārzu (Francijā) 1.09.2005.
0.1 (Salvija) atstāta Rīgas zoodārzā jauna pāra veidošanai
2. pāris – Tango (ESB nr. 2759) x Salvija (ESB nr. 2744)
24.02.2007.
50
2.0
1.0 – uz Atēnu zoodārzu (Grieķijā) 1.04.2008.
1.0 – uz Žirkes zoodārzu (Zoo de la Cabosse, Francijā) 19.06.2008.
12.05.2008.
49
1.2
1.1 – uz Lodzas zoodārzu (Polijā) 18.11.2008.
*) Vecāki nokoda pirmajās dienās / Killed by parents during the first days of life
**) Gāja bojā 2,5–3 mēnešu vecumā / Died at age of 2.5–3 months

Breeding of Fennec Fox Vulpes zerda in Riga Zoo
Fennec Fox Vulpes zerda, the smallest canid species native to Northern Africa, was kept in Riga Zoo already
during 1967–1979. Zoo’s historical animal data records contain the note on a pair but there is no information
that it had ever bred. The species was renewed in Riga Zoo collection in 1999.
The pair was created in May, 2000. The female (born 1998) came from Palm Beach Zoo, USA, the male (born
1996 at Krakow Zoo) was received from Gdansk Zoo.
The animals were accommodated in two connected metal mesh indoor enclosures (area 2x2 m each) at the
off-public premises. The light regime was kept natural (unreverted), and during the warmer season of year the
animals had full access to outdoors enclosure of about the same size as indoors. Outdoors area was also directly
inaccessible to visitors, with a view from a distance of 20 m. A thin layer of sawdust was used as substrate in
doors, sand and gravel – outdoors. At indoors area, room temperature was maintained around 22°C all the year
round, relative humidity did not exceed 60–70%. Each animal had a den box (dimensions 40x60x40 cm). The
animals were fed twice a day, the feeding regime for one individual as follows: at 0900 hrs – vegetables (carrots,
pumpkins, etc.) 30 g, apples 30 g, other fruits 30 g, live insects (mealworms and superworms) 20 g; at 1600 hrs –
complex dog food Eukanuba Adult Light 20 g, and a choice of meat 100 g (three times a week) or meat with a
bone 30 g (once a week), or two mice or chicks (three times a week). Fasting days were not a regular routine but
applied when appropriate.
The first pregnancy signs of the female were observed on spring 2001. To minimize disturbance, we limited
keeper activities in this part of service area. The first birth took place on 8 April, but on the second day both
young were killed by their parents. The next copulation of the pair was observed after a month. More cautions
were applied, and the side of cage was covered by burlap screen to provide the animals with more tranquil environment. On 7 July two pups (1.1) were born and successfully raised by both parents.
In years 2001–2003 six births took place in total (Table 1), with two births each year. Out of these, in two
occasions parents killed the offspring in the first 2–3 days of their life, both times it occurred in winter season.
The third winter breeding at last gave the result in 2003. Though, it was the only time when female showed aggression towards the male, and the male was separated in neighbouring cage with visual contact possible. The
female raised the pups successfully. On the contrary, all three summer breedings did not rise any problems – the
pair raised their young successfully.
In 2002 a serious problem surfaced. When young of the summer litter (3.1) had reached the age of two months,
all at once they started to display the signs of impaired motor coordination that was followed by paresis and
death of all the young of this litter. This condition followed the vaccination, and one of adult foxes born previous
year showed the signs of temporary motor coordination impairment, too. This was the first case when we vaccinated our Fennec Foxes with Vanguard 5/L vaccine (Pfizer Animal Health Group, Finland). All previous vaccinations with another product, Hexadog CHP (Merial SAS, France), did not rise any problems, so we concluded
that the Vanguard vaccine is not suitable for this species and at the following years resumed the use of Hexadog,
with no problems again.
Since the copulations were observed in all cases, we were able to calculate the gestation period for all six
births. That averaged 50 (49–51) days.
In time of three years the Fennec fox breeding in Riga Zoo resulted in ten successfully raised animals. The year
of 2003 was especially successful – the pair bred twice a year and all eight pups (6.2) were raised successfully.
This year Riga born Fennec foxes made up more than a half of all successfully raised young in European captive
population of the species. This was also the first year when the survival rate of European Fennec Foxes reached
72%, comparing to 20–30% in 2001 and 2002 (Mękarska 2003). In 2004 we stopped the reproduction of this
pair.
The new pair was formed with a female born in Riga Zoo in 2003, and a male received form Karlsruhe Zoo in
2004. Up to now, this pair produced two litters in 2007 and 2008, and all five young born (3.2, see Table 1) were
raised successfully.
Having surplus animals, we got a possibility to exhibit the species at the Nocturnal Exhibit at Tropical House
since 2002, under reversed light regime. We exhibited 1–3 young of the same sex at the exhibit (area 9,8 m2,
height 2,5 m). We did not experience success, though, as the animals showed signs of stress. Currently Fennec
Foxes are removed from the Nocturnal Exhibit.
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Klinšu damanu Procavia capensis vairošanās
Rīgas zoodārzā
Aļona Mihailova, Kristiāna Dzene
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Meža prosp. 1, Rīgā, LV-1014; aljonamihailova@inbox.lv

Klinšu damans Procavia capensis pārstāv kārtu Hyracoidea – nelielus, grauzējiem ārēji līdzīgus dzīvniekus, kuru anatomiskā uzbūve liecina par radniecību ar ziloņiem. Suga visbiežāk apdzīvo klinšainus, krūmiem apaugušus apvidus gandrīz visā Āfrikā, kā arī Tuvajos austrumos. Kaut arī klinšu damans nav iekļauts
Pasaules Sarkanās grāmatas apdraudēto sugu sarakstos, to īpatņu skaits savvaļā strauji sarūk izmedīšanas
un dabīgās veģetācijas iznīcināšanas dēļ (Walker 1983; Strode 2005). Klinšu damanu ekspozīcijas zoodārzos ir populāras, piemēram, Eiropā ap 200 damanu pašlaik pārstāvēti 31 zoodārzā. Vēl līdz nesenam laikam
pastāvēja uzskats, ka Eiropā nav izdevies izveidot stabilu nebrīves populāciju, jo suga vairojas un mazuļi
izaug tikai nedaudzos zoodārzos. Tomēr 2007. gadā veiktais nebrīves populācijas pārskats rādīja gan to, ka
populācija ir palielinājusies, gan – ka, visticamāk, uzskatāma par stabilu un pašuzturošu, lai gan pilnīgi droši to varētu pamatot ar ģenētiskiem un demogrāfiskiem pētījumiem (Magiera et al. 2007; Magiera 2008).
Savvaļā klinšu damani dzīvo kolonijās, kas sastāv no viena tēviņa, vairākām mātītēm, mazuļiem un dzimumgatavību nesasniegušajiem jaunajiem dzīvniekiem. Īpatņu skaits šādā kolonijā var būt no četriem līdz
pat 60 dzīvniekiem. Jaunie tēviņi vecāku koloniju atstāj līdz 16–30 mēnešu vecumā, dzīvojot kā vientuļnieki vai veidojot savas grupas. Dzimumgatavību damani sasniedz 16–17 mēnešu vecumā. Mātīte dzemdē
reizi gadā. Grūsnības periods ilgst 201–245 dienas, metienā ir 1–6 mazuļi, kas piedzimst pilnīgi attīstījušies.
Mātīte mazuļus zīda aptuveni 3 mēnešus (Walker 1983; Griner 1986; Strode 2005).
2004. gada aprīļa sākumā Rīgas zoodārzs no Dienvidāfrikas saņēma četrus klinšu damanus P. capensis
capensis (2.2). Dzīvnieki dzimuši savvaļā aptuveni 2002. gadā un ilgāk nekā gadu Montekasino putnu dārzā
pieradināti nebrīves apstākļiem.
Abus pārus sākumā izmitinājām apmeklētājiem slēgtās pagaidu telpās vecajā Pērtiķu mājā, divos atsevišķos metāla sieta sprostos (viens 2,5x2,5 m, otrs 3x4 m, sieta acu izmēri 2,5x2,5 cm) ar dažādā augstumā novietotiem koka plauktiem. Sprostos bija uzstādītas saules gaismu imitējošās HWL lampas (R 160 DE LUXE),
kuru ultravioletā starojuma spektrs ir tāds, ka nebija nepieciešama pakāpeniska dzīvnieku pieradināšana
pie šāda apgaismojuma. Lampas dega 12 stundas diennaktī (plkst. 8.00–20.00, ko nodrošina taimeris), naktī tika atstāts minimāls apgaismojums. Sprostu cementa grīdas bija bez substrāta klājuma, izņemot plānu
zāģu skaidu slāni laukumiņā, kur krājās dzīvnieku urīns un fekālijas. Vidējā gaisa temperatūra sprostos bija
23°C, gaisa mitrums 60–70%.
Damanus barojam vienu reizi dienā, pusdienas laikā. Raugāmies, lai dzīvniekiem piedāvātā barība būtu
bagāta ar C vitamīnu un šķiedrvielām.
Barības deva (vienam dzīvniekam dienā):
• dārzeņi (burkāni, kāposti, vārīti kartupeļi, kabači u.c.) – 200 g;
• augļi (āboli, banāni, melones, vīnogas u. c. ) – 100 g;
• kombinētā zālēdāju barība – 30 g;
• vārīta ola – 1/4 gab. (vienreiz nedēļā).
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Cauru gadu dzīvniekiem piedāvājam sienu, zāli un koku zarus ar lapām (ziemā – saldētus zarus). Papildus
ziemā dodam arī presētās zāles granulas un bambusu lapas.
Damanu uzvedības sistemātiski novērojumi nav veikti. Kopēju klātbūtnē dzīvnieki ir bailīgi, ātri pārvietojas uz augšējiem plauktiem un paliek tur nekustīgi sēžam. Kopēja klātbūtnē barībai nekad netuvojas.
Dažreiz kā reakcija uz kopēja parādīšanos novērota dorsālā dziedzera matiņu sasliešanās, kas dzīvniekiem
raksturīga pie jebkura uzbudinājuma, kā arī dažādas vokalizācijas. Dzīvnieku tramīguma dēļ arī neradās
iespēja novērot dzīvnieku savstarpējos kontaktus, tai skaitā meklēšanās un pārošanās izpausmes.
2004. gada oktobrī pamanījām, ka viena no mātītēm ir grūsna. Vienīgā pazīme, kas par to liecināja, bija
ķermeņa formas vizuālās izmaiņas. Otrai neko tamlīdzīgu nenovērojām.
2005. gada 14. janvārī pirmajam pārim piedzima divi mazuļi, abi tēviņi, bet 17. janvārī – divi mazuļi arī
otrajam pārim, abas mātītes. Mazuļiem dzimumu noteicām trīs mēnešu vecumā. Dzimuma noteikšana nav
sarežģīta, jo jaunajiem damanu tēviņiem ir lieli penisi, salīdzinājumā, piemēram, ar daļu grauzēju sugu,
kam tie ir apslēpti.
Pirmajās trīs dienās pēc mazuļu piedzimšanas, kopējam tuvojoties sprostam, mātītes slēpa mazuļus zem
sevis un brīdinoši vokalizēja, bet nekādu agresivitātes izpausmju pret kopēju nebija. Mazuļi jau pirmajās dzīves stundās bija ļoti kustīgi, ieinteresēti par apkārtni. Pirmā pāra dienu vecie mazuļi pat izkļuva no
sprosta pa caurumu sienā, kura diametrs nepārsniedza 5 cm.
Kad mazuļi bija piecas dienas veci, papildus barībai sprostos sākām likt krīta stienīšus, kurus damani
turpmāko piecu mēnešu laikā intensīvi grauza. Likām arī dedzinātus kaulus, bet tos, salīdzinot ar krītu,
dzīvnieki izmantoja mazāk.
Pēc mazuļu piedzimšanas damani sāka ēst vārītu olu, ko līdz tam nebija ēduši, lai gan ola vairākkārt tika
piedāvāta arī iepriekš.
Mazuļu audzināšanā vienlīdz piedalījās abu pāru abi vecāki. Jaunie dzīvnieki pārsvarā bija novietojušies
tieši uz tēvu mugurām.
2006. gadā pirmajam pārim trīs mazuļi (2.1) piedzima 31. jūlijā, otrajam pārim – tāpat trīs mazuļi (1.2) –
23. augustā. Jaunie damani izauga savās ģimenēs, kur par tiem rūpējās gan abi vecāki, gan viens no vecākajiem brāļiem un māsām.
2007. gadā pēcnācēji bija tikai pirmajam pārim – 12. oktobrī piedzima trīs mazuļi (1.2). Šoreiz novērojām
izmaiņas mātes uzvedībā, jo ģimenē bez viņas bija tikai viens no pagājušā gada mazuļiem, bet nebija tēviņa. Tas gāja bojā pirms mazuļu piedzimšanas (2. augustā, sirds slimība). Audzējot iepriekšējos metienus,
māte bija ļoti mierīga, jo klāt bija pārējie ģimenes locekļi, kas palīdzēja pieskatīt mazuļus. Šogad māte sāka
izrādīt agresiju un uzbruka kopējiem, vienā gadījumā – arī uzlēca virsū (kad mazuļu pirmajā dzīves dienā
tos ķērām, apgriezām nabas saites un šogad arī svērām).
2007. gadā izdevās nosvērt vienu no damanu mazuļiem dzīves pirmajā dienā, tā masa bija 230 g.
Līdz šim trīs gadu laikā abiem mūsu no Dienvidāfrikas saņemtajiem damanu pāriem kopā piecos metienos piedzimuši 13 mazuļi (6.7). Tie visi sekmīgi izauga. Vēlāk trīs gāja bojā dažādu saslimšanu rezultātā –
zarnu samešanās (1 gada 4 mēnešu vecumā), sirds mazspēja (1 gada 4 mēnešu vecumā), katarāls enterīts
(4 mēnešu vecumā).
Tā kā vairojās divi pāri, no to pēcnācējiem varējām izveidot vairākus jaunus neradnieciskus pārus. Trīs
šādus pārus nosūtījām uz Tallinas, Permas un Roterdamas zoodārzu, un vienu pāri izmantojām Rīgas zoodārza jaunajā damanu ekspozīcijā.
Klinšu damanu ekspozīciju Rīgas zoodārzā atklāja 2007. gada pavasarī Terārijā, tajā izmitinājām neradniecisku pāri no abu mūsu pāru 2006. gadā dzimušajiem mazuļiem. Ekspozīcijas telpu (2,0x3,0x2,4 m) no
apmeklētājiem šķir stikla siena, fona sienā izveidota klints imitācija, izmantoti koku zari. Kopumā jauno
ekspozīciju nevaram uzskatīt par veiksmīgu, jo, pretēji gaidītajam, dzīvnieki maz izmanto telpu. Situācija
nav daudz mainījusies gandrīz divu gadu laikā, plānojam eksponētās sugas maiņu.
Tā kā bija jāatbrīvo vecā Pērtiķu māja, kur atradās līdzšinējā damanu vairošanas mītne, jaunas, apmeklētājiem nepieejamas vairošanas telpas iekārtojām Lauvu mājā. Abas damanu ģimenes uz jaunajām telpām pārcēlām 2007. gada 1. decembrī. Jaunajā mītnē damaniem paredzētas divas telpas (1,9x3,0x4,0 m un
3,2x3,0x4,0 m). Jāpiezīmē, ka telpu lielums nav nozīmīgākais, damaniem svarīgs ir telpas augstums un iespēja telpu maksimāli izmantot vertikālā virzienā. Damani labi jūtas, ja mītnē daudz augstu izvietotu plauktu un zaru. Zarus damani gan izmanto kāpelēšanai, gan grauž. Jaunajās telpās dzīvnieki kļuvuši arī drošāki.
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Breeding the Rock Hyrax Procavia capensis capensis
in Riga Zoo
Rock Hyraxes Procavia capensis capensis were kept in Riga Zoo since April 2004 when two pairs were received
from South Africa. The animals were wild born and prior sending to Riga they were kept in Montekasino Bird
Gardens for more than a year.
After arrival both pairs were accommodated in off-exhibit facility within the zoo’s old Monkey House. The pairs
were housed in two separate metal mesh enclosures (2.5x2.5 m and 3.0x4.0 m, mesh size 2.5x2.5 cm). Ultraviolet
light was provided, with light regime 12:12. The temperature was ca. 23°C, relative humidity 60–70%.
Hyraxes were fed once a day, the feeding regime for one adult individual as follows: vegetables (carrots, cabbage, boiled potatoes, pumpkins, etc.) 200 g, fruits (apples, bananas, melons, grapes, etc.) 100 g, complex herbivore
food 30 g, boiled egg 1/4 (once a week). All the year round hyraxes were provided with hay, grass and leafy tree
branches (frozen branches were given during winter). Other additional food during winter season included grass
pellets and bamboo leaves.
In October 2004 we noticed that one of hyrax females was pregnant. The only sign indicating this was the
visual change of the animal’s body. No signs were noticeable in the other female. Nevertheless, both pairs produced young during January 2005. On 14 January one of females gave birth to two young (2.0), on 17 January the
offspring of the second pair followed (0.2).
The young were active and curious already during their first hours of life. During the first day the young of the
first pair managed even to get out of their enclosure through an opening, diameter of what did not exceed 5 cm.
When the young were five days old, chalk sticks were put into enclosure, and during following five months
hyraxes gnawed them vigorously. We proposed the animals with charred bone too, but it was never a preference
over the chalk.
After the birth of the young, hyraxes started to feed on boiled egg. It was never touched before when proposed.
In both pairs the care of the young was shared by both parents. The young were carried mostly on the backs
of their sires.
In 2006 both pairs produced offspring again. On 31 July three young (2.1) were born to the first pair, on
23 August – three young (1.2) to the second pair. The young were grown up in their respective families, the parents
were helped by the young from previous litters.
In 2007 only the first pair produced offspring. Three young were born on 12 October. This time the behaviour
of the dam was different, and the situation at whole was different too. The sire had died on 2 August from heart
disease prior of the birth of the young, and other helpers included only one of the young of previous year. When
caring for the previous young, the dam was much more calm. This time dam demonstrated an aggressive behaviour and even attacked the zookeepers when they were present.
We managed to weigh one of the young during its first day of life. The young weighed 230 g.
Up to now both our hyrax pairs have produced 5 litters with 13 young (6.7) in total. All of the young were raised
up successfully, but three of them died from different causes (intestinal problems at 16 months of age, heart failure at 16 months of age, catarrhal enteritis at four months of age).
Since two hyrax pairs were breeding, we were able to form several young unrelated pairs. Three of such pairs
were sent to the zoos in Tallinn, Perm and Rotterdam. Another unrelated pair (CB2006) was settled in the new
Rock Hyrax exhibit at Riga Zoo.
On spring 2007 the exhibit of Rock Hyraxes was opened at Terrarium of Riga Zoo. The area was 2.0x3.0x2.4 m,
the exhibit was shaped as an artificial rock, decorated by tree branches and separated from the public by glass
partition. The new exhibit was not entirely successful, as during two years the animals still were shy and did not
use the whole space of the enclosure.
The new breeding premises proved to be more adequate for the animals. On 1 December 2007 both hyrax
families were moved to the new off-exhibit breeding unit within the Lion House. It was obvious that animals were
doing better here. The new enclosures were larger (1.9x3.0x4.0 m and 3.2x3.0x4.0 respectively). We have to note
that the size of enclosures itself was not that important as their height and the possibility for animals to use the
enclosures in all their height, provided by elevated shelves and rich furnishing by tree branches.
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Klinšu damanu Procavia capensis capensis
2006. gada mazulis – jauna mātīte 4 dienu vecumā.
Young Rock Hyrax female at age of 4 days.

Abinieku un rāpuļu ziemošana Rīgas zoodārzā
Ginta Jansone, Elvīra Hrščenoviča
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Meža prosp. 1, Rīgā, LV-1014; ginta.jansone@inbox.lv

Turot nebrīvē vietējās faunas abiniekus un rāpuļus, ir ļoti svarīgi ziemā nodrošināt dzīvniekiem miera
periodu jeb ziemošanu. Dabā aukstasiņu dzīvnieki ziemu pavada slēptuvēs, ir ļoti mazkustīgi un neuzņem
barību. Ziemošanai ir liela nozīme abinieku un rāpuļu normālu fizioloģisko procesu, it sevišķi reproduktīvo
funkciju nodrošināšanā. Tajā pašā laikā ziemošana ir grūts periods, kura laikā daudzi dzīvnieki aiziet bojā.
Pavasari nepiedzīvo pirmām kārtām slimi, novājināti, nepietiekami uzbaroti vai nedrošu slēptuvi izvēlējušies īpatņi. Liela nozīme ir katras sezonas klimatiskajiem apstākļiem.
Rīgas zoodārza Abinieku nodaļā (agrākajā Ekoloģijas laboratorijā) apkopoti dati par abinieku ziemošanu
kopš 1987. gada. No 1987. līdz 1993. gadam regulāri ziemotas Eiropas kokvardes Hyla arborea, sarkanvēdera ugunskrupji Bombina bombina un smilšu krupji Bufo calamita. Epizodiski dati ir par vēl sešām abinieku
sugām.
Abinieku ziemošanai izmantojām dažāda izmēra (15x20x11, 20x30x18, 20x30x11 cm) finiera kastītes ar
ventilācijas caurumiem. Kastītes piepildījām ar mitrām Sphagnum ģints sūnām (vai smiltīm, smilšu krupju
gadījumā). Kastītes ievietojām ledusskapī, uzturot tajā temperatūru ap 5°C. Ziemojošu dzīvnieku stāvokli
regulāri pārbaudījām un pēc vajadzības mitrinājām sūnas. Ziemošana ilga vidēji divus mēnešus no novembra līdz janvārim, daži dzīvnieki krita, bet pamatā ziemošanu pārcieta labi.
Kopš 1994. gada, kad Rīgas zoodārzā tika izveidota Latvijas abinieku ekspozīcija, laboratorijā sāka dzīvot
un arī ziemot visas 13 vietējo abinieku sugas. Lai ieziemotu tik lielu dzīvnieku skaitu, bija nepieciešami
jau divi ledusskapji. Ziemošanas laiku pagarinājām līdz četriem mēnešiem. Temperatūru kontrolējām ik
pēc 1–2 dienām, mitrumu un dzīvnieku stāvokli – ik pēc divām nedēļām. Lielākās problēmas sagādāja
nevienmērīgais mitruma sadalījums kastītēs. Gadījās ka daļa sūnu kastītē ir sasalusi, bet daļa pilnīgi izžuvusi. Arī stabilas temperatūras uzturēšana sagādāja grūtības ledusskapja tehniskā stāvokļa dēļ. 1995. gadā
ziemošanas pārbaudes laikā negaidīti konstatējām ka lielākā daļa dzīvnieku ir gājusi bojā. Laboratorijas
vēsturē šis gadījums iegāja ar nosaukumu “lielā katastrofa”. Aizgāja bojā visi smilšu krupji, mazie tritoni
Triturus vulgaris, ezera vardes Rana ridibunda, 34 no 45 kokvardēm u.c. dzīvnieki. Tas notika decembra sā53

Eiropas kokvardes Hyla arborea un brūnie varžukrupji
Pelobates fuscus kastītēs ziemošanas laikā.
European Tree Frogs and Garlic Toads in their boxes during hibernation.
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Abinieku ziemošana pagrabā.
Hibernation of amphibians in the cellar.
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kumā, dzīvnieki bija labā kondīcijā, tāpēc iemesls visdrīzāk meklējams ledusskapja darbības vai elektrības
padeves traucējumos.
Ar 1996. gadu sākām turēt un ziemot arī visas septiņas rāpuļu sugas, ziemošanas laiku dažos gadījumos
paildzinot pat līdz sešiem mēnešiem.
Visvairāk ziemošanā kritušo dzīvnieku bija dīķa, ezera un zaļajām vardēm (Rana lessonae, R. ridibunda,
R. esculenta), tāpēc meklējām iespēju nodrošināt šīm vardēm ziemošanu ūdenī, kā tas notiek dabiskos
apstākļos. 2000. gada oktobrī Akvārija ēkas pagrabā iekārtojām 100 I akvāriju ar ūdeni, sfagniem, kā arī dažiem ķieģeļiem, nodrošinot dzīvniekiem iespēju arī izkļūt no ūdens. Šis ar primitīviem līdzekļiem (pagrabā
pat nācās izmantot lukturīti, jo nebija elektrības) veiktais eksperiments izrādījās sekmīgs – vardes izziemoja
labi. 2001. gada janvārī uz pagrabu pārnesām arī daļu ledusskapī ziemojošo dzīvnieku. Pagrabam trūka
iekšējo durvju, tāpēc lielāka sala laikā bijām spiesti segt kastītes ar maisiem. Neskatoties uz šīm grūtībām,
ziemošana noritēja veiksmīgi. Rudenī pagrabā ievilka elektrību, ielika durvis, un kopš tā laika visi mūsu abinieki un rāpuļi sāka ziemot tur.
Dzīvniekus sākam ieziemot pēc 15. oktobra, zoodārza vasaras sezonai noslēdzoties. Akvārija ēkas pagrabā
temperatūra rudenī ir ap 10°C, ziemā 3–6°C, pavasarī lēnām sasilst līdz 10–12°C. Viszemākā temperatūra
(–1°C) atzīmēta 2001. gada 24. decembrī. Atšķirībā no ledusskapjiem, pagrabā ir piemērots mitruma režīms.
Lielākā daļa sugu pagrabā izziemo veiksmīgāk nekā ledusskapī. Īpaši tas attiecas uz dīķa, ezera un zaļajām
vardēm, kurām pēdējos gados atbirums ziemā ir minimāls. Garu ziemošanu (līdz sešiem mēnešiem) slikti
iztur kokvardes. Pagaidām neveiksmīgi ir beigušies mēģinājumi atrast labvēlīgus ziemošanas apstākļus pļavas ķirzakām Lacerta vivipara un glodenēm Anguis fragilis, tāpēc pēdējos gados no šo dzīvnieku ziemošanas
atturamies.
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Emys
orbicularis
Anguis fragilis
Lacerta agilis
Lacerta
vivipara
Coronella
austriaca
Natrix natrix
Vipera berus

4

7(1)

10

4

3

4

4

15

15

4

6

4

6

21

11

3(1)
8
2

17(1)

13

17

19(1)

19(1)

14

11

23

13(1)

10(1)

11(6)

4
4(1)

4(3)

4

5(3)

5(2)

1(1)

12(3)

4(1)
2

5(4)

3(3)

8(5)

7

6
4

20

25(6)

10
15
7(2)

19

19(1)

2
2

3(1)

3(1)

5(1)

2

5

4(3)

5(1)

10

6

7(1)

2
1

1

2(1)

4(3)

2

4

9(4)

4(1)

6(3)

6

6(3)

45(34) 27(12) 7(1)

42(6)

14(3) 11
11(11) 17(1)
8(5)
4

8(1)

4

19(1)

12(12) 23(4)

16(9)

9(1)

5(3)

29

12
6
6

14

16(3)
19

19(2)

28

7(1)
15
9(1)

2
1

1

5(2)
5(2)

2

5

5

4(4)

4

6

3

2
1

1

4(2)

3(1)
4(2)

2

4(2)

19(8)

4(3)

3

6

3

42*(1) 17(7)

22(2)

8
15
8

19(3)
18

2
1

1

5(3)

5(1)
6

4(2*)

2

9

3(1)

2

5

3

14(5)

25

7(1)
15
9

18

1
1

1

5(4)

2(1)
5

2

2

9

2

2

2

3

10

18(1)

4
15
9

*) T.sk. juv. / Including juveniles: Bufo calamita 2003/04 – 144 juv.; Rana ridibunda 2006/07 – 27 juv.; Bombina bombina 2007/08 – 16 juv.;
Hyla arborea 1998/99 – 32 juv.; Emys orbicularis 2000/01 – 2 juv.; Natrix natrix 2003/04 – 1 juv.

19
20

18

17

15
16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

3
4
5

2

1

2
3(1)

1

6(4)

13(7)
4

2

3

8

4(1)

2

4

3

14(4)

26

5
15
6

18

7(2)

5(1*)
2

1

2

2

3(1)

8

6(2)

2

4(1)

10(1)

20(6)

20(5)

5
158*
7

15

14(2)

3
2

1(1)

2

2

3

8

6(6)

2(1)

4

9

5(3)

13

4
40
7

14(1)

17

2
3

1

1

2

6

13(5)

4

3(1)

4

9

5(1)

8(2)

3(1)
40
7

15

17

4(1)

2

3

12

10(4)

28*

2
32
6

8

16

2
3

1

3

2

6

1
3

1

2(1)

2

4

34*(1) 29(1)

3

3

2

12

16(4)

3(1)
36
6

14

17

1987/ 1988/ 1989/ 1990/ 1991/ 1992/ 1993/ 1994/ 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1. tabula. Abinieku un rāpuļu ziemošanas rezultāti Rīgas zoodārzā. Skaitļi norāda ziemot nolikto dzīvnieku skaitu, iekavās– neizdzīvojošo dzīvnieku skaits.
Table 1. Results of amphibian and reptile artificial hibernation in Riga Zoo. Figures denote the number of animals put to hibernate, figures in brackets show the number of animals that did not survive the hibernation.

1. attēls Ezera varžu Rana ridibunda ziemošanas rezultāti Rīgas zoodārzā.
(1994.–2000. gadā vardes tika liktas ziemot ledusskapī, no 2000. gada
decembra – pagrabā.)
Figure 1. Results of Marsh Frog Rana ridibunda artificial hibernation in Riga Zoo.
(In 1994–2000 frogs were hibernated in a refrigerator, since December 2000 – in
a cellar.)

2007/08

2006/07

2005/06

2004/05

2003/04

2002/03

2001/02

2000/01

1999/00

1998/99

1997/98

1996/97

1995/96

1994/95

1993/94

1992/93

1991/92

1990/91

1989/90

1988/89

1987/88

2007/08

2006/07

2005/06

0

2004/05

10%

0%

2003/04

20%

10%

2002/03

30%

20%

2001/02

40%

30%

2000/01

50%

40%

1999/00

60%

50%

1998/99

70%

60%

1997/98

80%

70%

1996/97

90%

80%

1995/96

100%

90%

1994/95

100%

2. attēls Kokvaržu Hyla arborea ziemošanas rezultāti Rīgas zoodārzā.
(1987.-1995. gadā ziemošanas ilgums bija ap 2 mēnešiem, no 1995.
gada decembra – ap 6 mēnešiem.)
Figure 2. Results of European Tree Frog Hyla arborea artificial hibernation in
Riga Zoo. (In 1987–1995 the hibernation was set up for ca. 2 months, since
December 1995 – for ca. 6 months).

Hibernation of amphibians and reptiles in Riga Zoo
Department of Amphibians (formerly Laboratory of Ecology) of Riga Zoo breeds and hibernates amphibians
regularly since 1987. Up to 2008 the hibernation was implemented for all native amphibian and reptile species.
This article summarizes the results of 21 winter season.
In 1987–1993 regular hibernation was set up for European Tree Frogs Hyla arborea, European Fire-bellied Toads Bombina bombina, Natterjack Toads Bufo calamita, and episodically also for six other native amphibian species. In 1994 the Exhibit of Latvian Amphibians was created in Riga Zoo including all 13 native amphibian species.
Since 1996 also all seven Latvian reptile species were included in our collection and consequently a hibernation
routine was introduced for all of them as well.
Plywood boxes of different sizes (15x20x11, 20x30x18, 20x30x11 cm) were used for hibernation of amphibians.
The boxes were filled with wet Sphagnum moss (or, in case of Natterjack Toads, with sand), drilled openings provided ventilation.
In 1987–2000 the hibernation of amphibians was carried out in a refrigerator. The temperature was maintained
ca. 5°C. The condition of hibernating amphibians was checked regularly, and the moss was moisturized with water. Until 1994 one refrigerator was used, the hibernation was set up for ca. two months (in November–January),
and the animals endured the hibernation well, with a loss of few specimens. In 1994 the animal collection was enlarged and already two refrigerators were needed. The hibernation time was lengthened to ca. four months. Using
refrigerator, the main problem was the irregular distribution of humidity in the hibernation boxes, and also the
maintenance of a stable temperature, possibly due to technical condition of our refrigerators. In December 1995
in one of usual checks we found out that a part of animals has died (including all Natterjack Toads, Smooth Newts
and Marsh Frogs, 34 out of 45 European tree frogs, etc). The hibernation was just started, the animals were in good
condition, so the most possible cause could be a technical problem of electricity supply or refrigerator. Since 1996
the hibernation period in some cases was lengthened to six months.
Most of animal losses when hibernated in refrigerator were among Pool, Marsh and Green Frogs. To ensure
more natural hibernation conditions for these species, in October 2000 we tried an experimental hibernation in
the water fitting up the aquarium tank in the cellar of Aquarium building. The tank (capacity 100 litres) contained
water, Sphagnum moss and some bricks to ensure the frogs the possibility to get out of the water. This first experiment proved to be successful – the frogs survived the winter season well. In January 2001 a part of other animals in
their hibernation boxes were replaced from refrigerator to the cellar. Further on, the hibernation of all amphibians
and reptiles was carried out in the cellar only.
The hibernation in the cellar is started shortly after 15 October. The temperature in the cellar room is ca. 10°C in
autumn, 3–6°C in winter, and gradually ascends to 10–12°C in spring. The lowest temperature recorded was –1°C
(on 24 December 2001). The humidity regime is more natural than in the refrigerator.
Most of our amphibians hibernate more successfully in the cellar than in the refrigerator, especially Pool, Marsh
and Green Frogs whose loss in wintering period was minimal during the last years. Long hibernation period is not
endured so good by European Tree Frogs. Up to now the trials to find the best hibernating conditions for Viviparous
Lizards and Slow Worms were not very successful, and in the last years we do not hibernate these species.
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Dzīvnieku kolekcija 2008. gadā
Suga
Species

Skaits
Status
1.01.08.

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.08.

Zarndobumaiņi – Cnidaria – Cnidarians
Koraļļi
Koraļļi

Anthozoa
Acyonaria
Coelogorgia sp.
Pinnigorgia sp.
Sinularia sp.
Sarcophyton sp.

Aktīnijas

Litophyton sp.
Zoantharia
Entamacea
quadricolor
Discosoma sp.
Zoanthus sp.

Gorgonian
Sea Fan
Leathery Soft
Coral
Leathery Soft
Coral
Nephthea

1
2

1
2

4

1

3

1

2

2

2

3

Bladdertipped
Anemone
Umbrella
False Coral
Mat Anemone

30

30

11

11

Apple Snail

++

++

++

++

Red-rim Corkscrew Snail

++

++

++

++

African Giant
Land Snail

++

+

+

++

++

++

++

++

4

1

5

Gliemji – Molusca – Molluscs
Gliemeži
Ampulārija
Melānija
Austrumāfrikas
ahātgliemezis

Gastropoda
Ampullariidae
Pomacea
canaliculata
Thiaridae
Melanoides
tuberculatus
Achatinidae
Achatina fulica
Physidae
Physa rubra

Burbuļu
kreiļgliemezis
Mainīgā partula
Spožā partula
Rajatejas
partula
Seišelu
torņgliemezis

Physa fontinalis

++

++

++

++

Partulidae
Partula varia
Partula radiolata

135
7

+

+
7

173
–

Partula tristis

39

+

+

92

+

+

+

+

Enidae
Pachnodus
fregatensis

Bladder Snail

Enid Snail

Posmkāji – Arthropoda – Arthropods
Zirnekļveidīgie
Skorpioni
Slaidais
skorpions

Arachnida
Scorpiones
Centruroides
gracilis

Slender
Scorpion
Flat Rock
Klinšu skorpions Hadogenes sp.
Scorpion
Karaliskais
Emperor
Pandinus imperator
skorpions
Scorpion
Putnuzirnekļi
Mygalomorphae
Curly Hair
Baltsprogu
Brachypelma
Bird-eating
putnuzirneklis
albopilosa
Spider
Mexican
Sarkanstilbu
Brachypelma emilia Redleg Birdputnuzirneklis
eating Spider

60
7

60
2

5

10

10

3

3

2

2
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Suga
Species

Skaits
Status
1.01.08.

Čīles sārtais
putnuzirneklis

Grammostola
spatulata

Lašsārtais
putnuzirneklis

Lasiodora
parahybana

Kukaiņi
Prusaki
Mozaīku
prusaks

Insecta
Blattaria
Archimandrita
tesselata

Milzu prusaks

Blaberus giganteus

Chilean Rose
Bird-eating
Spider
Brasilian
Salmon Pink
Bird-eating
Spider

Cave
Cockroach
Giant
Cockroach

Blaptica dubia
Panesthia
angustipennis
Madagaskaras
šņācējprusaks

Gromphadorhina
portentosa

Madeiras
prusaks

Rhypharobia
maderae
Shelfordella tartara
Orthoptera
Gryllodes
supplicans

Taisnspārņi
Divpunktu
circenis

Milzu circenis
Āfrikas alu
circenis
Klejotājsisenis
Sarkanzilais
sisenis
Zarkukaiņi
Piešu
zarkukainis
Tiāras
zarkukainis
Milzu
zarkukainis
Lapu kukainis
Zarkukainis
Divspārņi
Zvīņspārņi
Lielais vaska
svilnis
Blaktis
Divpunktu
laupītājblakts
Divpunktu
laupītājblakts
“Mombo”

Gryllus bimaculatus
Gryllus sp.
(assimilis?)
Tarbinskiellus
portentosus
Phaeophilacris
bredoides
Locusta migratoria
Tropidacris
violaceus
Phasmatoptera
Eurycantha
calcarata
Cuniculina sp.
Extatosoma
tiaratum
Phobaeticus
serratipes
Phyllium siccifolium
Peruphasma
schultei
Diptera
Drosophila hydei
Lepidoptera
Galleria melonella
Hemiptera
Platymeris
biguttata
Platymeris sp.
‘Mombo’

Madagascar
Hissing
Cockroach
Madeira
Cockroach

House Cricket
Two Spotted
Cricket
Black Field
Cricket
Giant Cricket

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

3

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

1

2

4

4

+

+

+

+

++

++

++

++

+++

+++

+++

+++

+

+

+

+

+++

+++

+++

+++

++

+

++

+

+++

+++

+++

+++

+

+

+

+

+

+

+

+

+++

+

++

++

+

+

+

+
++

African Cave
Cricket
Asiatic Locust
Sunset
Grasshopper

+

+++

++

+++

+++

+++

++

+++

++

Giant Spiny
Stick Insect

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

–

++

+

+

++

–

++

+

+

++

Fruit Fly

++

++

++

++

Greater Wax
Moth

++

++

++

++

Assassin Bug

++

++

++

++

Assassin Bug
‘Mombo’

++

++

++

++

Macleay’s
Spectre
Giant Stick
Insect
Leaf Insect
Stick Insect

+++
+

Apzīmējumi: 1.2.3 - 1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
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Skaits
Status
31.12.08.

++

Suga
Species

Skaits
Status
1.01.08.

Plēvspārņi

Hymenoptera

Lapgriežskudra

Atta cephalotes

Melnā skudra
Tumšā koksnes
skudra
Melnā
mežskudra
Rudā
dzēlējskudra
Vaboles

Lasius niger
Camponotus
herculeanus

Rožvabole
Rožvabole
Polifēma
rožvabole
Laiardi
rožvabole

Skaits
Status
31.12.08.

1 saime

1 saime

3 saimes

3 saimes
1 saime

Formica fusca

Black Ant

–

1 saime

1 saime

Myrmica rubra

European Fire
Ant

–

1 saime

1 saime

Flower Beetle

–

++

+

+

++

Flower Beetle

–

++

+

+

++

Polyphemus
Flower Beetle

+

++

+

+

++

+++

++

+++

+

+

+

+

+++

+++

+++

+++

121

77

61

137

+++

+++

++

+

40

+++

++

+

15

–

++

++

Coleoptera
Smaragdesthes
africana
smaragdina
Smaragdesthes
africana oertzeni
Chelorrhina
polyphemus
confluens
Dicronorhina
derbyana layardi

Peru melnulis

Zophobas morio

Tūkstoškāji

Diplopoda
Chilognatha

Tīrītājgarnele

Aizvesti
Other
dispos’n

1 saime

Pachnoda marginata peregrina
Polposipus
herculeanus

Sarkanais mangrovju krabis

Krituši
Deaths

–

Zeltmalu
rožvabole
Fregates
dižmelnulis

Tanzānijas
tūkstoškājis
Tūkstoškājis
Vēžveidīgie

Atvesti
Other
acquis’n

Carpenter Ant

Smita rožvabole Eudicella smithii

Seišelu
tūkstoškājis

Leaf-cutter
Ant
Black Ant

Dzimuši
Births

Jade-headed
Buffalo Beetle
African Rose
Chafer
Fregate Island
Palm Beetle
Giant
Mealworm

Fregate Island
Giant
Millipede
Archispirostreptus
Giant African
sp.
Millipede
Telodeinopus aoutii Millipede
Crustacea
Decapoda
Blue Land
Gecarcinus ruricola
Crab
Hawaiian
Lysmata
Cleaner
amboinensis
Shrimp
Seychelleptus
seychellarum

15
+

–

+++

1

1

1

1

Zivis – Pisces – Fish
Rajveidīgās

Rajiformes
Potamotrygonidae

Pāvacu raja

Potamotrygon
motoro

Orangespot
Freshwater
Stingray

Niedrzivs

Polypteriformes
Polypteridae
Erpetoichthys
calabaricus
Osteoglossiformes
Notopteridae

Reed Fish

Chitala chitala
Lāsainā nažuzivs Chitala ornata

Clown
Knifefish
Ornate
Featherback

–

2.2

2.2

0.0.2

0.0.2

0.0.1

0.0.1

–

0.0.2

0.0.2

–
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Suga
Species

Skaits
Status
1.01.08.

Characiformes
Characidae
Hyphessobrycon
Minortetra
callistus
Pygocentrus
Naterera piraija
nattereri
Colossoma
Melnspuru paku
macropomum
Karpveidīgās
Cypriniformes
Balitoridae
Slaunais
Nemacheilus
akmeņgrauzis
triangularis
Catostomidae
Myxocyprinus
asiaticus

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Skaits
Status
31.12.08.

Jewel Tetra

0.0.9

Common
Piranha

0.0.7

0.0.7

Tambaqui

0.0.4

0.0.4

Hillstream
Loach

0.0.4

Chinese High
Fin Banded
Shark

0.0.3

Aizvesti
Other
dispos’n

–

0.0.5

0.0.6

0.0.1

0.0.3

0.0.5

–

Cobitidae
Marmora bocija

Botia lohachata

Kūla
akmeņgrauzis
Zelta karūsa
Japānas koija
Siāmas
aļģubarbe

Pangio kuhlii
sumatranus
Cyprinidae
Carassius auratus
Cyprinus carpio
Crossocheilus
siamensis

Sumatras barbe

Puntius tetrazona

Līnis
Samveidīgās

Tinca tinca
Siluriformes
Bagridae

Sarkanastes
sams

Mystus nemurus

Reticulate
Loach

0.0.2

0.0.2

Coolie Loach

0.0.3

0.0.3

Goldfish
Japanese Koi
Siamese
Flying Fox
Sumatran
Tiger Barb
Tench

0.0.3
0.0.36

0.0.14

0.0.3
0.0.22

0.0.1

0.0.1

–

0.0.14

0.0.25

0.0.24

0.0.15

0.0.3

0.0.3

Asian Redtail
Catfish

0.0.1

0.0.1

Siluridae
Indijas
stiklasams

Kryptopterus minor

Glass Catfish

0.0.7

Haizivju
pangasisams

Pangasiidae
Pangasius
hypophthalmus
Clariidae

Shark Catfish

0.0.1

Lodātājsams

Clarias sp.

Walking
Catfish

0.0.1

Whitebarred
Sierra Catfish

0.0.6

0.0.6

Chocolate
Catfish

0.0.1

0.0.1

Sack-gill
Catfish

0.0.2

0.0.2

Black-belly
Catfish

0.0.1

0.0.1

Spotted
Hoplo Catfish

0.0.1

0.0.1

Suckermouth
Catfish

0.0.6

Doradidae
Baltpunktu
Agamyxis
bruņsams
albomaculatus
Pimelodidae
Perrunichthys
Šokolādes sams
perruno
Heteropneustidae
Heteropneustes
Maisžaunu sams
fossilis
Mochokidae
Tumšvēdera
Synodontis
bārkšsams
nigriventris
Callichthyidae
Plankumainais
Megalechis
hoplosams
thoracata
Loricariidae
Sarainais
Hemiancistrus
ancistrsams
dolichopterus
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0.0.1

0.0.6
0.0.1

0.0.1

0.0.16

0.0.1

0.0.6

0.0.1

0.0.16

Suga
Species

Skaits
Status
1.01.08.

Pātagsams

Loricaria
filamentosa

Punktainais
burusams

Pterygoplichthys
gibbiceps

Starainais
burusams

Pterygoplichthys
multiradiatus

Baltpieres
nažuzivs
Aterīnveidīgās
Madagaskaras
bedocija

Whiptail
Catfish
Spotted Sailfin
Suckermouth
Catfish
Manyray
Sailfin Suckermouth Catfish

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.08.

0.0.4

0.0.4

0.0.1

0.0.1

–

Gymnotiformes
Apteronotidae
Apteronotus
albifrons
Atheriniformes
Bedotiidae

Black Knifefish

0.0.6

Bedotia geayi

Madagascar
Rainbowfish

0.0.21

0.0.4

0.0.2

0.0.2

0.0.6

0.0.40

0.0.44

0.0.17

0.0.2

0.0.22

0.0.30

0.0.18

0.0.22

0.0.8

Melanotaeniidae
Sarkanais
glosolepis
Trīssvītru
varavīksnes zivs
Karpzobveidīgās
Svītrainā
līdaciņa
Gupija
Sarkanais
šķēpnesējs
Asarveidīgās
Spļāvējzivs
Sudrabainā
bezdelīgzivs
Svītrainā
bezdelīgzivs
Parastā
arguszivs
Zilā akara
Portualegri
akara

Glossolepis incisus
Melanotaenia
trifasciata
Cyprinodontiformes
Aplocheliidae
Aplocheilus
lineatus
Poeciliidae

Mida cihlīda
Agasiza cihlīda
Māņacs
astronots
Teksasas
cihlasoma

0.0.24
0.0.18

0.0.30

Striped
Brighteye

0.0.30

Poecilia reticulata

Guppy
Millions Fish

0.0.53

0.0.4

Xiphophorus helleri

Swordtail

0.0.69

0.0.67

0.0.2

0.0.3

0.0.2

0.0.52

0.0.2

0.0.63

0.0.73

Perciformes
Toxodidae
Toxotes jaculatrix
Monodactylidae
Monodactylus
argenteus
Monodactylus
sebae
Scatophagidae
Scatophagus argus
atromaculatus
Cichlidae
Aequidens
coeruleopunctatus
Aequidens
portalegrensis
Chromis rivulata

Ziedu cihlīda

Red
Rainbowfish
Banded
Rainbowfish

Amphilophus sp.
Amphilophus
citrinellus
Apistogramma
agassizi
Astronotus
ocellatus
Cichlasoma
cyanoguttatum

Banded
Archerfish

0.0.4

Diamond Fish

0.0.3

African
Silverfish

0.0.2

Spotted Scat

0.0.1

Bluepoint Flag
Cichlid

0.0.51

Port Acara

0.0.43

Green Terror
Cichlid
Flower Horn
Cichlid

0.0.4
0.0.2

0.0.1
0.0.2

0.0.1
0.0.40

–

0.0.2
0.0.82

0.0.9

0.0.42

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.3

0.0.3

Midas Cichlid

0.0.1

0.0.1

Agassiz’ Dwarf
Cichlid

0.0.8

Tiger Oscar

0.0.4

Texas Cichlid

0.0.63

0.0.5

0.0.3

0.0.1
0.0.23

0.0.5
0.0.8

0.0.12

0.0.66

Apzīmējumi: 1.2.3 - 1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
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Suga
Species
Melnsvītrotā
cihlasoma
Astoņsvītru
cihlasoma
Sahika
cihlasoma
Ziemeļu
cihlasoma
Mirdzošā
cihlasoma
Maroni akara

Sarkanais
hromis
Marlē
julidohromis
Rīgana
julidohromis
Citronhromis
Čipokas hromis
Dzeltenais
neolamprologs
Acteku hromis
Freiberga
cihlīda
Zebru cihlīda
Spurlape
Rubīna diskuss
Uaru
Papagaiļcihlīda

Skaits
Status
1.01.08.
Cichlasoma
nigrofasciatum
Cichlasoma
octofasciatum

Zebra Cichlid

Cichlasoma
severum
Cichlasoma
umbriferum
Cleithracara
maronii
Geophagus
brasiliensis

Jack Dempsey
Cichlid
T-bar Convict
Cichlid
Severum
Cichlid
Turquoise
Cichlid
Keyhole
Cichlid
Brasilian
Highhat

Hemichromis lifalili

Jewel Cichlid

Julidochromis
marlieri
Julidochromis
regani
Labidochromis
caeruleus
Melanochromis
chipokae
Neolamprologus
leleupi
Parachromis
managuensis
Pseudotropheus
freibergi
Pseudotropheus
zebra
Pterophyllum
scalare
Symphysodon
aequifasciatus
Uaru
amphiacanthoides
Scaridae

Checkerboard
Cichlid
Regan’s Dwarf
African Cichlid
Bluestreak
Hap Cichlid
Chipokee
Mbuna Cichlid

Cichlasoma sajica

Scarus psittacus

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.08.

0.0.11

0.0.2

0.0.9

0.0.44

0.0.40

0.0.4

0.0.73

0.0.73

0.0.8

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.8

0.0.1

–

0.0.4

0.0.4

–
0.0.19

0.0.2
0.0.8

0.0.1
0.0.1

0.0.1
0.0.6

0.0.20

0.0.1

0.0.1

–

0.0.14

0.0.1

0.0.13

0.0.73

0.0.34

0.0.19

0.0.3

Lemon Cichlid

0.0.5

0.0.1

Guapote Tiger
Cichlid

0.0.49

0.0.42

0.0.61

0.0.16

0.0.25

0.0.20

0.0.44

0.0.29

Cobalt Blue
Zebra Cichlid
Freshwater
Angelfish
Pigeons’ Blood
Discus

0.0.2

0.0.55

0.0.50

0.0.10

0.0.12
0.0.6

0.0.81

0.0.11

0.0.19

0.0.54

0.0.60

0.0.60

0.0.7

0.0.54

0.0.3

0.0.3

Waroo

0.0.3

0.0.3

Common
Parrotfish

0.0.2

0.0.2

0.0.2

0.0.2

0.0.2

0.0.2

Pomacentridae
Sarkanā
aktīnijzivs

Amphiprion
ephippium

Amphiprion
melanopus
Amphiprion
ocellaris
Neoglyphidodon
oxyodon
Acanthuridae
Paracanthurus
Zilā ķirurgzivs
hepatus
Gobiidae
Ctenogobiops
Garneļgrundulis
crocineus
Periophthalmus
Dūņu lēcējzivs
argentilineatus
Belontiidae
Sarkanmelnā
aktīnijzivs
Klauna
aktīnijzivs
Neona
koraļļasaris

Cīnītājzivs
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Betta splendens

Red
Saddleback
Anemonefish
Fire
Anemonefish
Clown
Anemonefish
Bluestreak
Damselfish

0.0.2

0.0.1

0.0.1

0.0.1
0.0.1

Blue Surgeon

0.0.3

0.0.1

0.0.2

Silverspot
Shrimpgoby

0.0.1

Mudskipper

0.0.2

0.0.1

0.0.1

Siamese
Fighting Fish

0.0.1

0.0.1

–

0.0.1

Suga
Species
Pērļu gurams
Zilais gurams

Lielais gurams

Taizemes
balonzivs
Leopardu
balonzivs

Trichogaster leeri
Trichogaster
trichopterus var.
silber
Osphronemidae
Osphronemus
goramy
Tetraodontiformes
Tetraodontidae
Tetraodon leiurus
brevirostris
Tetraodon
schoutedeni

Pearl Gourami

Skaits
Status
1.01.08.
0.0.1

Blue Gourami

Giant Gourami

Twin-spot
Puffer
Leopard
Puffer

Dzimuši
Births

0.0.1

Skaits
Status
31.12.08.
–

0.0.28

0.0.4

0.0.24

0.0.2

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1

–

0.0.2

0.0.6

0.0.6

Atvesti
Other
acquis’n

0.0.2

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Abinieki – Amphibia – Amphibians
Bezkāju abinieki Gymnophiona
Ichthyophiidae
Dzeltenvēdera
zivjcecīlija

Ichthyophis
bannanicus

Typhlonectidae
Typhlonectes
Ūdens cecīlija
natans
Typhlonectes
Ūdens cecīlija
compressicaudus
Astainie abinieki Caudata
Salamandridae
Zagrosas tritons
Spānijas
ribtritons
Uguns
salamandra
Lielais tritons
Mazais tritons
Bezastainie
abinieki

Neurergus kaiseri
Pleurodeles waltl
Salamandra
salamandra
Triturus cristatus
Triturus vulgaris

Mengla
County
Caecilian
Aquatic
Caecilian
Aquatic
Caecilian

Kaiser's
Spotted Newt
Iberian
Ribbed Newt
European Fire
Salamander
Crested Newt
Smooth Newt

0.0.3

0.0.3

1.1.8

1.1.8

1.0

1.0

0.0.53

0.0.67

0.0.36

0.0.10

0.0.13

0.0.74
0.0.13

0.1.12

0.1.5

0.0.4

0.0.3

0.0.10
0.0.14

0.0.10
0.0.14

0.0.2

0.0.2

Anura
Bufonidae

Parastais krupis

Bufo bufo

Smilšu krupis

Bufo calamita

Bruņgalvas
krupis

Bufo galeatus

Jūras krupis

Bufo marinus

Zaļais krupis

Bufo viridis

European
Common Toad
Natterjack
Toad
Gamboja Toad
Giant Marine
Toad
European
Green Toad

4.2.61
2.0.23

0.0.126

0.0.21

0.0.20

4.2.41

0.0.89

2.0.39

1.1.3

1.1.3

0.0.6

0.0.6

Dendrobatidae
Green-andblack Poison3.2.25
0.0.6
arrow Frog
Zilais
Dendrobates
Blue Poison2.2.1
0.0.5
dendrobats
azureus
arrow Frog
YellowRaibais
Dendrobates
banded
4.1.61
0.0.10
0.0.60
dendrobats
leucomelas
Poison-arrow
Frog
Dyeing
Dzeltensvītru
Dendrobates
Poison-arrow
2.1.16
0.0.60
0.0.15
0.0.50
dendrobats
tinctorius
Frog
Apzīmējumi: 1.2.3 - 1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
Lāsmainais
dendrobats

Dendrobates
auratus

3.2.19
2.2.6
4.1.11

2.1.41
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Suga
Species
Golden
Poison-arrow
Frog
Golfodulcean
Svītrainā
Phyllobates vittatus Poison Dart
indesvarde
Frog
Discoglossidae
Sarkanvēdera
European FireBombina bombina
ugunskrupis
bellied Toad
Hylidae
Sarkanacu
Agalychnis
Red-eyed Tree
kokvarde
callidryas
Frog
Eiropas
European Tree
Hyla arborea
kokvarde
Frog
Rudā Amerikas
Daudin’s Tree
Hyla rubracyla
kokvarde
Frog
EmeraldSmaragda
Pelodryas caerulea green Tree
litorija
Frog
Mission
Krupjgalvas
Trachycephalus
Golden-eyed
kokvarde
resinifictrix
Tree Frog
Trachycephalus
Pepper Tree
Piparu kokvarde
venulosus
Frog
Hyperolidae
Raibā
Hyperolius
Reed Frog
niedrvarde
puncticulatus
Plankumainā
Spotted
Kassina maculata
rāpotājvarde
Running Frog
Leptodactylidae
Rakstainā
Ornate
Ceratophrys ornata
ragvarde
Horned Frog
Mantellidae
Zeltainā
Mantella
Madagascar
mantella
aurantiaca
Golden Frog
Microhylidae
Sārtā
Sambava
Dyscophus guineti
tomātvarde
Tomato Frog
Marmora
Scaphiophryne
Marbled Rain
lietusvarde
marmorata
Frog
Pelobatidae
Brūnais
Pelobates fuscus
Garlic Toad
varžukrupis
Pipidae
Smooth
Gludā piešvarde Xenopus laevis
Clawed Frog
Kenijas
Xenopus laevis
Kenya Smooth
piešvarde
borealis
Clawed Frog
Tropical
Tropu piešvarde Silurana tropicalis
Clawed Frog
Ranidae
Pyxicephalus
African
Milzu racējvarde
adspersus
Bullfrog
Purva varde
Rana arvalis
Moor Frog
Zaļā varde
Rana esculenta
Green Frog
Dīķa varde
Rana lessonae
Pool Frog
Ezera varde
Rana ridibunda
Marsh Frog
European
Parastā varde
Rana temporaria
Common Frog
Rhacophoridae
Rhacophorus
Rough-armed
Raupjā airvarde
appendiculatus
Tree Frog
Zeltainā
indesvarde
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Skaits
Status
1.01.08.
Phyllobates
terribilis

Dzimuši
Births

4.0.27

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

0.0.6

0.0.14

4.0.19

0.0.15

4.2.26

4.2.41

0.0.32

0.0.48

1.0.103

0.0.71

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.08.

0.0.80
0.0.26

0.0.30

1.0.118

0.0.13

0.0.5

0.0.8

0.1.22

0.0.11

0.1.11

6.0.26

6.0.26

0.2.129

0.0.20

0.0.31

0.0.2

0.0.29

0.0.79

0.0.61

0.0.18

0.0.3

0.0.10

0.0.13

0.2.99

0.0.16

6.5.13

0.0.6

0.0.2

6.5.5

2.2.24

0.0.65

0.0.18

2.2.71

0.1.4

0.0.5

0.1.1

0.0.8

0.0.55

0.0.10

0.0.10

0.0.40

0.0.15

0.0.8

0.0.8

0.1.17

0.1.17

3.1.11

3.1.11

1.2.12

1.2.12

–

0.0.8

0.0.23
0.0.2
0.0.2
0.0.20

0.0.8
0.0.10

0.0.3
0.1.35

0.0.13
0.0.2
0.0.2
0.0.20
0.0.3

0.0.168

0.0.2

0.1.201

Suga
Species
Milzu
putotājvarde
Baltkakla
putotājvarde
Sūnu kārpvarde
Dobumu
kārpvarde
Gordona
kārpvarde

Skaits
Status
1.01.08.
Polypedates
dennysi
Polypedates
leucomystax
Theloderma
corticale
Theloderma
stellatum
Theloderma
gordoni

Denny’s Tree
Frog
Java Whipping
Frog
Tonkin Bugeyed Frog
Taylor’s Bugeyed Frog
Gordon's Bugeyed Frog

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

1.0.18

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

0.0.1

Skaits
Status
31.12.08.
1.0.17

0.0.81

0.0.52

0.0.41

0.0.36

0.0.56

0.0.59

0.0.31

0.0.16

0.0.4

0.0.70

3.0.8

0.0.3

3.0.11

0.0.5

0.0.15

0.0.20

Rāpuļi – Reptilia – Reptiles
Bruņrupuči
Zībenroka
čūskkakla
bruņrupucis
Matamata
Austrumāfrikas
melnais
bruņrupucis
Jaungvinejas
bruņrupucis
Kaimanu
bruņrupucis
Kallagurs

Testudines
Chelidae
Chelodina
siebenrocki
Chelus fimbriatus
Pelomedusidae
Pelusios subniger
Carettochelyidae
Carettochelys
insculpta
Chelydridae
Chelydra
serpentina
Emydidae
Callagur
borneoensis

Malajas slēdzējbruņrupucis
Malajas lapu
bruņrupucis
Plakanais
bruņrupucis
Purva
bruņrupucis
Sarkanausu
bruņrupucis

Notochelys
platynota

Lielgalvas
bruņrupucis

Platysternidae
Platysternon
megacephalum
Testudinidae

Sarkankāju
bruņrupucis

Geochelone
carbonaria

Galapagu
bruņrupucis

Geochelone nigra
nigrita

Leopardu
bruņrupucis

Geochelone
pardalis pardalis

Elastīgais
bruņrupucis

Malacochersus
tornieri

Āzijas brūnais
bruņrupucis

Manouria emys

Cuora amboinensis
Cyclemys dentata

Emys orbicularis
Trachemys scripta

Siebenrock's
Snake-necked
Turtle
Matamata

1.3

0.1

1.2

0.0.3

0.0.3

East African
Black Terrapin

0.0.1

0.0.1

Fly River Turtle

0.0.2

0.0.2

1.0

1.0

0.0.5

0.0.5

0.0.1

0.0.1

Snapping
Turtle
Painted
Malaysian
River Turtle
Malayan Box
Turtle
Asian Leaf
Turtle
Malayan Flatshelled Turtle
European
Pond Turtle
Red-eared
Slider
Big-headed
Turtle
South
American
Red-footed
Tortoise
Indefatigable
Island Tortoise
Southern
Leopard
Tortoise
African
Pancake
Tortoise
Asian Brown
Tortoise

0.0.13

0.0.3

0.0.10

1.1

1.1

–

1.1
0.2.23

1.1
0.0.17

0.0.10

1.0

–

0.2.30
1.0

0.0.4

0.0.4

0.2

0.2

0.0.4

0.0.4

2.0

1.0

0.1

1.0
0.1

Apzīmējumi: 1.2.3 - 1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
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Suga
Species
Vidusjūras
bruņrupucis
Hermana
bruņrupucis
Vidusāzijas
bruņrupucis
Ēģiptes
bruņrupucis

Skaits
Status
1.01.08.

Spur-thighed
Tortoise
Hermann's
Testudo hermanni
Tortoise
Central Asian
Testudo horsfieldii
Tortoise
Egyptian
Testudo kleinmanni
Tortoise
Trionychidae
Asian Giant
Āzijas milzu
Pelochelys cantorii Soft-shelled
mīkstrupucis
Turtle
Ķīnas
Chinese SoftPelodiscus sinensis
mīkstrupucis
shelled Turtle
Krokodili
Crocodylia
Crocodylidae
Tomistoma
Gaviālkrokodils
False Gavial
schlegelii
Crocodylus
Nīlas krokodils
Nile Crocodile
niloticus
Zvīņrāpuļi
Squamata
Agamidae
Chlamydosaurus
Apkakles agāma
Frilled Lizard
kingii
Philippine
Filipīnu
Hydrosaurus
Sail-finned
buruķirzaka
pustulatus
Lizard
Āzijas
Physignathus
Asian Water
ūdensagāma
cocincinus
Dragon
Inland
Bārdainā agāma Pogona vitticeps
Bearded
Dragon
Anguidae
Glodene
Anguis fragilis
Slow Worm
Cordylidae
Lielā
Gerrhosaurus
Great Plated
bruņķirzaka
major
Lizard
Gekkonidae
Leopardu
Eublepharis
Leopard
gekons
macularius
Gecko
Klusā okeāna
Stump-toed
Gehyra mutilata
gehira
Gecko
Toki
Gekko gecko
Tokay Gecko
Punktainais
Malayan Spiny
Gekko monarchus
gekons
Gecko
Klinšu gekons
Gekko petricolis
Thai Gecko
Svītrainais
White-tailed
Gekko vittatus
gekons
Gecko
Āfrikas jostastes Hemitheconyx
African Fatgekons
caudicinctus
tailed Gecko
Madagascar
Madagaskaras
Phelsuma
Giant Day
dienas gekons
madagascariensis
Gecko
New
Ausainais
Rhacodactylus
Caledonia
dižgekons
auriculatus
Bumpy Gecko
Teratoscincus
Frog-eyed
Scinku gekons
scincus
Sand Gecko
Iguanidae
Zaļsekstes
Basiliscus
Green Crested
bazilisks
plumifrons
Basilisk
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Testudo graeca

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

1.1

1.1

1.0

–

1.0

1.1.6

0.0.22

2.0

1.0

0.0.1

Aizvesti
Other
dispos’n

1.2
1.0
0.0.9

1.1.19
3.0

0.0.1

–

0.1

0.1

1.3

0.1

–

0.1

1.2
0.1

0.0.3

0.0.3

0.1.2

0.1

0.0.2

1.3

1.3

0.1

0.0.2

0.1

0.0.2

0.1.9
1.1

Skaits
Status
31.12.08.

0.1.9
0.0.3

1.1.3

1.2

1.2

0.0.49

0.0.49

1.1

–
1.1

4.2.13

4.2.13

–

1.1

1.1

–

2.0.1

1.0

1.0.1

0.3

0.3

4.1.5

1.0.2

3.1.3

1.2

0.1

1.1

1.3
2.0

0.0.1

1.3.1
0.0.5

1.0

1.0.5

Suga
Species
Zaļā iguāna
Degunradžu
iguāna
Sila ķirzaka
Pļavas ķirzaka

Iguana iguana
Cyclura cornuta
Lacertidae
Lacerta agilis
Lacerta vivipara

Green Iguana
Rhinoceros
Iguana
Sand Lizard
Viviparous
Lizard

Skaits
Status
1.01.08.
3.1.1

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

1.1

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n
1.0

0.1

1.0

0.0.2
0.0.3

Skaits
Status
31.12.08.
2.1.1

0.0.2
0.0.8

0.0.7

0.0.4

Scincidae
Tvērējastes
scinks

Corucia zebrata

Zilmēles scinks

Tiliqua scincoides

Slaidais
ķiverscinks

Tribolonotus
gracilis
Varanidae

Mangrovju
varāns
Madagaskaras
zemes boačūska
Kubas boačūska
Varavīksnes
boačūska
Paragvajas
anakonda
Smiltāju
žņaudzējčūska

Varanus indicus

Prehensiletailed Skink
Blue-tongued
Skink
Crocodile
Skink
Mangrove
Monitor

Boidae
Acrantophis
madagascariensis
Epicrates angulifer

Madagascar
Ground Boa
Cuban Boa

Epicrates cenchria

Rainbow Boa

Eunectes notaeus
Eryx miliaris

Yellow
Anaconda
Turkmenian
Sand Boa

2.0.3

2.0.3

2.0.3

2.0.3

1.1.2

1.1.1

0.0.1

1.2

1.2

1.0
2.2

1.0
0.0.4

2.2.4

1.0

1.0

–

0.2

0.2

1.0

1.0

Pythonidae
Tīģerpitons
Karaliskais
pitons

Python molurus

Green Tree
Python
Rock Python

Python regius

Royal Python

Tīklotais pitons

Python reticulatus

Reticulated
Python

Zaļais kokpitons Morelia viridis

Gludenā čūska
Kukurūzas
kāpelētājzalktis
Četrsvītru zalktis
Amūras
kāpelētājzalktis
Ķīnas
ūdensčūska
Sarkanastes
zalktis
Brazīlijas
ūdenszalktis
Goinas
karaļčūska
Kalifornijas
karaļčūska
Svītrainā
pienčūska
Parastais zalktis
Parastā odze

Colubridae
Coronella austriaca Smooth Snake
Elaphe guttata

Cornsnake

Elaphe
quatuorlineata

Four-lined
Ratsnake
Russian
Ratsnake
Chinese Water
Snake
Red-tailed
Ratsnake
False Water
Cobra
Common
Kingsnake
California
Kingsnake

Elaphe schrencki
Enhydris chinensis
Gonyosoma
oxycephala
Hydrodynastes
gigas
Lampropeltis
getula goina
Lampropeltis
getula californiae
Lampropeltis
triangulum
Natrix natrix
Viperidae
Vipera berus

–
0.0.1
3.1

0.0.3

0.0.3
0.0.1
1.0

–

0.1

2.1
0.1

0.0.1

0.0.1

3.2

1.0

0.1

1.1

3.0

1.1

1.1

0.3.1

0.3.1

0.1

1.0

1.1

1.0

0.1

1.1

1.1

0.1

0.1

1.0

1.0

Milksnake

1.2

1.2

Grass Snake

0.1

Common
Adder

0.0.9

1.0.1

0.0.9

0.1.1

1.1.1
0.1.1

Apzīmējumi: 1.2.3 - 1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
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Suga
Species

Skaits
Status
1.01.08.

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.08.

Putni – Aves – Birds
Strausveidīgie
Strauss

Darvina nandu
Kazuārveidīgie
Sekstainais
kazuārs
Pelikānveidīgie
Sārtais pelikāns
Jūraskrauklis
Stārķveidīgie
Lopu gārnis
Zīda gārnis
Āmurgalvis
Baltais stārķis
Melnais stārķis
Hadada ibiss
Baltais
karošknābis
Sārtais flamings
Sarkanais
flamings
Zosveidīgie
Baltpieres zoss
Meža zoss
Baltvaigu zoss
Sarkankakla
zoss
Melnkakla
gulbis
Paugurknābja
gulbis
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Struthioniformes
Struthionidae
Struthio camelus
Rheiformes
Rheidae
Pterocnemia
pennata
Casuariiformes
Casuariidae

Ostrich

Darwin's Rhea

DoubleCasuarius casuarius wattled
Cassowary
Pelecaniformes
Pelecanidae
Pelecanus
Eastern White
onocrotalus
Pelican
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax
East Great
carbo sinensis
Cormorant
Ciconiiformes
Ardeidae
Ardeola ibis
Cattle Egret
Egretta garzetta
Little Egret
Scopidae
Scopus umbretta
Hamerkop
Ciconiidae
Ciconia ciconia
White Stork
Ciconia nigra
Black Stork
Threskiornithidae
Hagedashia
Hadada Ibis
hagedash
African
Platalea alba
Spoonbill
Phoenicopteridae
Phoenicopterus
Greater
roseus
Flamingo
Phoenicopterus
American
ruber
Flamingo
Anseriformes
Anatidae
White-fronted
Anser albifrons
Goose
Western
Anser anser
Greylag Goose
Barnacle
Branta leucopsis
Goose
Red-breasted
Branta ruficollis
Goose
Cygnus
Black-necked
melanocoryphus
Swan
Cygnus olor

Mandarīnpīle

Aix galericulata

Zilspārnu zoss

Cyanochen
cyanopterus

Lielā pūkpīle

Somateria
mollissima
mollissima

Mute Swan
Mandarin
Duck
Abyssinian
Blue-winged
Goose
European
Eider

1.2

1.2

–

1.2

1.2

1.1

1.1

4.4

4.4

0.0.23

0.0.18

0.0.11

0.1
0.1

0.0.4

0.1
0.1

–
–

1.1

1.1

0.0.5
3.2

0.1

3.0

1.0

2.4

0.0.26

0.0.5
2.0

–
1.1
2.0

2.0.1

4.4.1

14.11.5

0.1

14.10.5

7.5.1

7.5.1

1.1

1.1

2.1

2.1

–

1.1

4.2

1.1
0.2

2.0

2.0

2.0

2.0

0.0.1

0.0.1

27.0.7

0.0.7

0.0.6

1.1
0.1

0.0.5

0.0.1

27.0.7

0.1

1.0

0.1

0.0.5

Suga
Species
Rudā dižpīle

Tadorna ferruginea

Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna
Piekūnveidīgie
Tītaru grifs
Andu kondors

Falconiformes
Cathartidae
Cathartes aura
ruficollis
Vultur gryphus

Ruddy
Shelduck
Common
Shelduck

Skaits
Status
1.01.08.

Dzimuši
Births

3.3

0.0.6

Atvesti
Other
acquis’n

6.2

Turkey Vulture

2.2

Andean
Condor

1.1

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.08.

1.1

0.0.2

2.2.4

1.0

4.1

1.1

0.0.1

2.2.1
1.1

Accipitridae
Vistu vanags

Accipiter gentilis

Melnais grifs

Aegypius
monachus

Mazais ērglis

Aquila pomarina

Stepes ērglis

Aquila nipalensis

Peļu klijāns

Buteo buteo

Niedru lija

Circus aeruginosus

Bārdainais grifs

Gypaetus barbatus

Baltgalvas grifs

Gyps fulvus

Jūras ērglis

Haliaeetus albicilla

Baltais grifs

Neophron
percnopterus

Ķīķis

Pernis apivorus

Northern
Goshawk
Cinereous
Vulture
Lesser
Spotted Eagle
Steppe Eagle
Common
Buzzard
Marsh Harrier
Bearded
Vulture
Griffon Vulture
White-tailed
Sea Eagle
Egyptian
Vulture
Honey
buzzard

1.0.1

0.0.2

1.0.1

1.3

0.0.2
0.1

1.1

1.0.1

2.1.1

0.1
0.0.1

1.2

0.0.1

0.1

–

0.0.1

0.0.1

1.0

1.0

0.1

1.0

1.1

1.3

1.3

1.1

1.1

3.3

0.1

1.0

1.0

3.2
–

Falconidae
Rudgalvas
piekūns
Bezdelīgu
piekūns

Falco biarmicus

Lanner Falcon

Falco subbuteo

Hobby

Lauku piekūns

Falco tinnunculus

Eurasian
Kestrel

Vistveidīgie

Galliformes
Phasianidae

Dimanta fazāns
Zelta fazāns
Zilais ausfazāns
Edvarda fazāns
Nepālas fazāns
Sudraba fazāns
Indijas pāvs
Medību fazāns
Karaliskais
fazāns
Grifu pērļvista

Chrysolophus
amherstiae
Chrysolophus
pictus
Crossoptilon
auritum
Lophura edwardsi
Lophura
leucomelana
leucomelana
Lophura
nycthemera

Lady
Amherst’s
Pheasant
Golden
Pheasant
Blue Eared
Pheasant
Edward’s
Pheasant
Nepal Kalij

Silver
Pheasant
Common
Pavo cristatus
Peafowl
Phasianus colchicus True Pheasant
Reeve’s
Syrmaticus reevesii
Pheasant
Acryllium
Vulturine
vulturinum
Guineafowl

1.0

1.0

0.0.1

0.0.1

–

0.0.2

0.0.2

2.0

2.0

2.0

0.1

0.1

2.0

2.0

2.0

2.2

1.2

0.1

3.3

1.2

1.2

0.1

2.3

1.1

0.0.2

16.11.25

0.0.15

1.0

0.1.2

3.4

0.3

1.2

2.0

0.1

3.1

1.1

0.2

0.1

1.2

1.0.2

1.2.1

2.2

0.0.3

4.4.17

15.8.23

Apzīmējumi: 1.2.3 - 1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
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Suga
Species

Skaits
Status
1.01.08.

Pērļvista

Numida meleagris

Dzērvjveidīgie
Paradīzes
dzērve

Gruiformes
Gruidae
Anthropoides
paradisea

Mazā dzērve

Anthropoides virgo

Pelēkā dzērve

Grus grus grus

Japānas dzērve

Grus japonensis

Pelēkā
vainagdzērve

Balearica
regulorum
gibbericeps
Rallidae

Laucis

Fulica atra

Baložveidīgie

Columbiformes
Columbidae

Zaļspārnu ūbele Chalcophaps indica
Ķīnas ūbele

Streptopelia
chinensis chinensis

Papagaiļveidīgie

Psittaciformes

Varavīksnes lori
papagailis

Loriidae
Trichoglossus
haematodus
moluccanus
Cacatuidae

Baltais kakadu

Cacatua alba

Dzeltencekula
kakadu

Cacatua galerita

Gofina kakadu

Cacatua goffini

Moluku kakadu

Cacatua
moluccensis

Citroncekula
kakadu
Selvina
amazone
Dzeltenpieres
amazone
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Cacatua sulphurea
citrinocristata
Psittacidae
Amazona
autumnalis salvini
Amazona
ochrocephala
ochrocephala

Zildzeltenā ara

Ara ararauna

Sarkanā ara
Sarkanpieres
aratinga

Ara macao
Aratinga
erythrogenys

Finša aratinga

Aratinga finschi

Sarkanpieres
papagailis
Melngalvas
aratinga
Sārtvēdera
papagailis

Cyanoramphus
novaezelandiae
Nandayus nenday
Neophema bourkii

Helmeted
Guineafowl

Stanley Crane
Demoiselle
Crane
Common
Crane
Manchurian
Crane
East African
Crowned
Crane
European
Coot

3.1.5

Krituši
Deaths

0.0.5

1.0.5

Aizvesti
Other
dispos’n

2.1.5

1.0

2.1
4.3

Skaits
Status
31.12.08.

1.1

1.0

1.1

–
1.0

1.1

2.1

3.3

2.2

0.1

2.1

0.0.1

0.0.1

–

1.0

Spotted Dove

0.0.2

Australian
Rainbow
Lorikeet

0.0.1

Salvin's
Amazon
Yellowcrowned
Amazon
Blue-andyellow Macaw
Scarlet Macaw
Red-masked
Conure
Crimsonfronted
Parakeet
Red-fronted
Parakeet
Nanday
conure
Bourke’s
Parrot

Atvesti
Other
acquis’n

1.1

Green-winged
Dove

White
Cockatoo
Sulphurcrested
Cockatoo
Goffin’s
Cockatoo
Salmoncrested
Cockatoo
Yellow-crested
Cockatoo

Dzimuši
Births

1.0
0.0.1

0.0.1

0.0.1

–

1.1

1.1

1.1.1

1.1.1

1.1

1.1

2.2

0.1

0.1

2.2

1.1

1.1

0.0.1

0.0.1

–
1.1

1.0

–
1.0

1.0

2.1

1.1

1.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.1

0.1

0.0.1
1.1

1.0

–
0.0.1

–

0.1

–

Suga
Species
Sarkanā rozella

Skaits
Status
1.01.08.
Platycercus elegans

Poicephalus
gulielmi
Psittacus erithacus
erithacus
Cuculiformes
Musophagidae
Tauraco corythaix
Knisnas turako
buffoni
Pūčveidīgie
Strigiformes
Strigidae
Bikšainais apogs Aegolius funereus
Žardēna
papagailis
Sarkanastes
žako
Dzegužveidīgie

Purva pūce

Asio flammeus

Ausainā pūce

Asio otus

Malajas ūpis

Bubo sumatrana

Eiropas ūpis

Bubo bubo bubo

Tjanšana ūpis
Apodziņš
Baltā pūce
Meža pūce
Ziemeļpūce
Urālpūce
Svītrainā pūce
Zaļvārnveidīgie
Kukaburra

Bubo bubo
hemachalana
Glaucidium
passerinum
Nyctea scandiaca
Strix aluco
Strix nebulosa
lapponica
Strix uralensis
Surnia ulula
Coraciiformes
Alcedinidae
Dacelo
novaeguineae
Bucerotidae

Crimson
Rosella
Jardine’s
Parrot
Grey Parrot

4.4.1

0.0.2

1.1.3

3.3

Knysna Turaco

0.1

0.1

Boreal Owl
Short-eared
Owl
Long-eared
Owl
Malayan Eagle
Owl
Eurasian eagle
Owl

0.0.1

0.0.1

1.0.1

1.0.1

Eurasian
Pygmy Owl
Snowy Owl
Tawny Owl
Great Grey
Owl
Ural Owl
Hawk Owl

0.0.2

0.0.3
0.1

–
2.2.1

1.0

1.0

–

0.0.2

1.1
1.1.6

0.0.1

0.0.1

0.0.1
1.1
1.1.7

1.1

1.1

0.2
–

1.1

Piciformes
Ramphastidae
Ramphastos
vitellinus
Passeriformes
Bombycillidae

Channelbilled Toucan

1.0

Bombycilla garrulus

Bohemian
Waxwing

Raven

0.0.1

2.2.1

Laughing
Kookaburra

Javan Sparrow

0.0.2

0.1

Dzeņveidīgie

Krauklis

Skaits
Status
31.12.08.

1.1

1.1

Rīsu žubīte

Aizvesti
Other
dispos’n

1.1

African
Ground
Hornbill

Estrildidae
Padda oryzivora
Corvidae
Corvus corax

Krituši
Deaths

1.0

Bucorvus
leadbeateri

Zīdaste

Atvesti
Other
acquis’n

1.0

Kāpzemes
degunragputns

Dzeltenuma
tukāns
Zvirbuļveidīgie

Dzimuši
Births

0.0.1
2.3

0.1

0.1
1.0

0.0.1

1.1

1.0

0.0.1

1.1

2.2

1.0

0.0.1

0.0.2
0.2

2.1

0.0.1

0.0.1

Zīdītāji – Mammalia – Mammals
Diprotodontia
Petauridae
Mazais
planētājkuskuss

Petaurus breviceps

1.1

6.11

Phalangeridae
Strigocuscus
Ground
Zemes kuskuss
1.1
gymnotis
Cuscus
Apzīmējumi: 1.2.3 - 1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex

Sugar Glider

11.14

4.2

1.1
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Suga
Species

Tvērējastes
žurkķengurs
Rudais ķengurs
Purva valabijs

Belangera
tupaja
Sikspārņi
Indijas
dižsikspārnis
Primāti
Peļu lemurs
Melnais lemurs
Katas lemurs
Mazais loris
Poto
Senegālas
galago
Bolīvijas
naktspērtiķis

Potoroidae
Bettongia
penicillata ogilbyi
Macropodidae
Macropus rufus
Wallabia bicolor
bicolor
Scandentia
Tupaiidae
Tupaia belangeri

Red Kangaroo
Swamp
Wallaby

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

0.2

1.0

1.0

1.1

1.1

0.1

0.3

0.4

Aizvesti
Other
dispos’n

1.1

Skaits
Status
31.12.08.

1.1

Belanger’s
Tree Shrew

4.5

Indian Flying
Fox

1.1

1.1

Lesser Mouse
Lemur

3.1

3.1

Black Lemur

1.1

0.1

1.2

Ring-tailed
Lemur

3.5

0.0.1

3.5.1

Lesser Slow
Loris

1.1

Potto

1.0

1.0

Senegal
Bushbaby

1.1

1.1

Douroucouli

1.3

1.0

1.0

–

1.0

1.2

4.2

1.0.3

1.2

1.1

2.2

Chiroptera
Pteropodidae
Pteropus giganteus
Primates
Cheirogaleidae
Microcebus
murinus
Lemuridae
Eulemur macaco
macaco
Lemur catta
Loridae
Nycticebus
pygmaeus
Perodicticus potto
potto
Galagonidae
Galago
senegalensis
Cebidae
Aotus azarai
boliviensis
Callithrichidae

Geldi kalitrikss

Callimico goeldii

Parastais
kalitrikss

Callithrix jacchus

Pundurkalitrikss

Callithrix pygmaea

Callithrix pygmaea
Pundurkalitrikss
niveiventris
Cercopithecidae
Erythrocebus patas
Huzārpērtiķis
patas
Macaca fuscata
Japānas makaks
fuscata
Nepilnzobji
Xenarthra
Dasypodidae
Sarainais
Chaetophractus
bruņnesis
villosus
Grauzēji
Rodentia
Sciuridae
Parastā vāvere

Brush Tailed
Bettong

Skaits
Status
1.01.08.

Sciurus vulgaris

Goeldi's
Monkey
Common
Marmoset
Pygmy
Marmoset
Pygmy
Marmoset

1.1

2.2

0.1
1.0
1.0

3.2
1.2

0.1

4.1.3

2.1

0.1

2.0

1.2

1.0

0.2

Patas Monkey

0.7

Japanese
Macaque

0.4

2.5

Hairy
Armadillo

1.0

Eurasian Red
Squirrel

1.1

2.1

Siberian
Flying Squirrel

4.5

0.0.1

0.3
2.5

0.1

1.0

–

1.0

2.1

Petauristinae
Lidvāvere

Pteromys volans

Apzīmējumi: 1.2.3 - 1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
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4.5.1

Suga
Species

Skaits
Status
1.01.08.

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.08.

Castoridae
Eirāzijas bebrs

European
Beaver

0.0.1

Acomys cilicicus

African Spiny
Mouse

0.0.25

Lemniscomys
barbarus

Zebra Mouse

2.2

Castor fiber

0.0.1

Muridae
Turcijas
adatpele
Berberu
svītrpele
Filipīnu
mākoņžurka
Madagaskaras
milzukāmis

Phloeomys pallidus
Hypogeomys
antimena
Myoxidae

Meža susuris

Dryomys nitedula

Lielais susuris

Myoxus glis
Hystricidae

Indijas
dzeloņcūka
Patagonijas
mara
Kapibara
Čīles šinšila
Degu
Plēsēji
Polārlapsa
Koijots
Pelēkais vilks
Makenzi vilks
Krēpjvilks
Jenotsuns
Rudā lapsa
Feneklapsa
Mazais panda
Brūnais lācis
Kadjakas lācis
Leduslācis
Himalaju lācis
Kinkažu

Hystrix indica
Caviidae
Dolichotis
patagonum
Hydrochaeridae
Hydrochaeris
hydrochaeris
Chinchillidae
Chinchilla lanigera
Octodontidae
Octodon degus
Carnivora
Canidae
Alopex lagopus
Canis latrans
Canis lupus lupus
Canis lupus
occidentalis
Chrysocyon
brachyurus
Nyctereutes
procyonoides
Vulpes vulpes
Vulpes zerda
Ursidae
Ailurus fulgens
fulgens
Ursus arctos arctos
Ursus arctos
middendorffi
Ursus maritimus
Ursus thibetanus
ussuricus
Procyonidae
Potos flavus
Mustelidae

Āpsis

Meles meles

Tinis

Gulo gulo gulo
Mustela lutreola
novikovi

Eiropas ūdele
Meža sesks

Mustela putorius

Slender-tailed
Cloud Rat
Malagasy
Giant Rat
Forest
Dormouse
Fat Dormouse

0.0.3

2.2

–

1.1

1.1

1.1

1.1

0.1
1.8

0.1

0.3

Indian Crested
Porcupine

1.0

1.0

1.0

Patagonian
Hare

3.1

0.2

1.0

Capybara

2.2.1

Chinchilla

2.2

Degu

0.0.22

0.0.9

0.2

0.1

–

0.1

1.5
1.0

1.1

0.2

1.2
2.2.1
2.2

0.0.3

0.0.8

0.0.6

0.0.2

0.0.12

Arctic Fox
Coyote
Grey Wolf
Mackenzie
Valley Wolf

1.1
1.0
2.7

Maned Wolf

1.1

Raccoon Dog

1.1

Red Fox
Fennec Fox

2.2
3.1

Red Panda

1.0

Brown Bear

1.1

Kodiak Bear

1.1

1.1

Polar Bear
Asiatic Black
Bear

1.0

1.0

1.1

1.1

1.3

1.3

Kinkajou
Eurasian
Badger
Wolverine
European
Mink
European
Polecat

1.1
1.0
0.6

2.1

1.1

1.1
0.0.3

1.1.3
0.1

1.2

1.2

3.1
0.1

1.0

2.2
1.2
0.1

1.1

2.2

1.1

0.1

1.1

1.0

7.9

1.1

0.2

0.1

1.0
0.1
1.3

5.5
0.1
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Suga
Species

Skaits
Status
1.01.08.

Mājas sesks

Mustela putorius
furo

Amerikas ūdele

Mustela vison

Domestic
Polecat
American
Mink

Dzimuši Atvesti
Births
Other
acquis’n

–

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

2.0

0.0.2

Skaits
Status
31.12.08.
2.0

0.0.2

–

1.2.1

2.6

Herpestidae
Surikats
Smilšu kaķis
Eiropas meža
kaķis
Servals
Ziemeļu lūsis
Manuls
Tālo Austrumu
kaķis
Angolas lauva
Amūras tīģeris
Airkāji
Pelēkais ronis
Damani
Klinšu damans
Nepārnadži
Mājas ēzelis
Damara zebra
Čapmana zebra
Kiangs
Prževaļska zirgs
Līdzenumu
tapīrs
Pārnadži
Meža cūka

Suricata suricatta
Felidae
Felis margarita
harrisoni
Felis silvestris
silvestris
Leptailurus serval
Lynx lynx lynx
Otocolobus manul
manul
Prionailurus
bengalensis
euptilura
Panthera leo
bleyenberghi
Panthera tigris
altaica
Pinnipedia
Phocidae
Halichoerus grypus
Hyracoidea
Procaviidae
Procavia capensis
capensis
Perissodactyla
Equidae
Equus asinus
Equus burchellii
antiquorum
Equus burchellii
chapmanni
Equus kiang
holdereri
Equus caballus
przewalskii
Tapiridae
Tapirus terrestris
Artiodactyla
Suidae
Sus scrofa scrofa
Tayassuidae

Apkakles pekars Pecari tajacu
Nīlzirgs
Divkupru
kamielis
Mājas lama
Gvanaka
Alpaka
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Hippopotamidae
Hippopotamus
amphibius
Camelidae

Slender-tailed
Meerkat

1.4

Sand Cat

1.1

1.1

0.1

0.1

European Wild
Cat
Serval
Lynx

0.1
1.2

2.4.1

1.0

0.1

Pallas' Cat

1.1

Amur Leopard
Cat

1.0

1.0

Angolan Lion

3.2

3.2

Siberian Tiger

2.1

Grey Seal

1.1

Rock Hyrax

4.6

Donkey

1.2

Damara Zebra

0.2

0.2

Chapman’s
Zebra

1.1

1.1

Eastern Kiang

11.17

0.1

0.1
2.1

0.1

2.2

1.0

1.0

1.1

1.1

2.5

1.4

8.5

2.0

2.0

South
American
Tapir

1.1

0.1

Wild Boar

4.3

9.5

4.2

Collared
Peccary

1.4.15

0.0.21

0.0.11

Domestic
Camelus bactrianus Bactrian
Camel
Lama glama
Llama
Lama guanicoe
Guanaco
Lama pacos
Alpaca

1.0

0.2

Przewalski’s
Wild Horse

Hippopotamus

1.0

4.0

13.22
2.0

1.2

3.3

6.3
1.4.25

0.2

0.2

1.2

1.2

1.1
2.2
3.1

0.2
0.2

0.1
1.2
1.0

1.2
1.2
2.1

Suga
Species

Skaits
Status
1.01.08.

Pudu

Giraffidae
Giraffa camelopardalis rothschildi
Cervidae
Dama dama
Cervus elaphus
hippelaphus
Elaphurus
davidianus
Alces alces
Capreolus
capreolus
Pudu puda

Meža
ziemeļbriedis

Rangifer tarandus
fennicus

Rotšilda žirafe
Dambriedis
Eiropas
staltbriedis
Dāvida briedis
Alnis
Stirna

Bantengs
Mājas jaks
Ungārijas stepju
govs
Takins
Dižantilope
Vītņragu kaza
Sibīrijas kalnu
kaza
Buhāras uriāls

Bovidae
Bos javanicus
Bos grunniens
Bos taurus taurus
Hungarian Steppe
Budorcas taxicolor
taxicolor
Taurotragus oryx
Capra falconeri
heptneri
Capra sibirica
sibirica
Ovis vignei
bochariensis

Dzimuši Atvesti
Births
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.08.

Baringo
Giraffe

2.0

Fallow Deer

2.3

Red Deer

1.0

1.0

1.1

1.1

Pere David’s
Deer
Moose
Roe Deer
Chilean Pudu
European
Forest
Reindeer
Banteng
Domestic Yak
Hungarian
Grey Cattle
Mishmi Takin
Common
Eland
Turkomen
Markhor
Siberian Ibex
Tajikistan Urial
Sheep

1.0
1.0

–

0.1

2.1

0.1

–

1.0

5.2

3.0

0.2

0.1

1.0

0.1
0.1

4.1

1.4
0.1

1.0

2.3

0.1

–
2.1
1.0

1.3
1.3
2.4

0.3

1.0

1.2
1.3
2.4

1.1

2.0

1.3
2.0

1.5

1.2

3.6

2.1

–

1.0

3.4

1.1

1.0

1.6

5.5

0.2

1.0

2.4

Lauksaimniecības dzīvnieki – Farm animals
Rīgā
Vista
Zirgs
Ponijs
Cūka
Govs

Gallus gallus
Oryctolagus
cuniculus
Equus caballus
Equus caballus
Sus scrofa
Bos taurus

Kaza

Capra hircus

Trusis

Chicken
Domestic
Rabbit
Horse
Pony
Domestic Pig
Domestic Cow
Domestic
Goat

– šķirne: Latvijas vietējā
– šķirne: Kamerūnas
Aita

Ovis aries aries

– šķirne: Latvijas tumšgalve
Ārpilsētas bāzē „Cīruļi”
Meleagris
Tītars
gallopavo
Pīle
Zoss
Vista
Trusis

1.3

1.3

0.0.4

0.0.4

5.1
2.1
–
–

0.0.6
1.0

5.1
2.1
–
–

1.0

0.1
0.3

0.1
0.3

0.0.6
1.0

1.0

Domestic
Sheep

Domestic
Turkey
Domestic
Anas platyrhynchos
Duck
Domestic
Anser anser
Goose
Gallus gallus
Chicken
Oryctolagus
Domestic
cuniculus
Rabbit

1.2

1.2

0.0.6

0.0.6

0.0.20

0.0.20

0.0.10

0.0.10

0.0.20

0.0.20

0.0.20

0.0.20

Apzīmējumi: 1.2.3 - 1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
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Suga
Species
Nutrija
Myocastor coypus
Zirgs
Equus caballus
Ponijs
Equus caballus
Cūka
Sus scrofa
– šķirne: Vjetnamas
Govs
Bos taurus
– šķirne: Latvijas zilā
– šķirne: Hailandes
– šķirne: Latvijas brūnā
– šķirne: Holšteinas
Kaza

Capra hircus

– šķirne: Latvijas vietējā
– šķirne: Kamerūnas
Aita

Ovis aries aries

– šķirne: Latvijas tumšgalve
– šķirne: Romanovas

Skaits
Status
1.01.08.
Nutria
3.4
Horse
0.2
Pony
1.1
Domestic Pig
0.2
1.1
Domestic Cow
4.1
6.9
1.1
1.0
10.1
Domestic
Goat
5.9
5.8
Domestic
Sheep
7.34
11.55

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

7.8

2.2
0.1

11.17

1.5

3.5

1.1
1.1

0.2

1.1
4.1
1.0

3.1
0.2

1.0
6.0

2.0
4.4
3.0
24.17
29.31

1.0

Skaits
Status
31.12.08.
8.10
0.1
1.1
7.9
1.1
7.0
9.9
2.3
–
6.1

7.8
6.3

1.0

2.5
1.5

10.4
39.12

1.0
1.0

20.47
1.74

Dzīvnieku rehabilitācija karantīnā – Animals rehabilitated in Quarantine
Suga

Species
Rāpuļi
Sarkanausu
bruņrupucis
Vidusjūras
bruņrupucis
Hermana
bruņrupucis
Vidusāzijas
bruņrupucis
Nīlas krokodils
Parastais zalktis
Putni
Baltais stārķis
Melnais stārķis
Ziemeļu gulbis
Paugurknābja
gulbis

Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo horsfieldii
Crocodylus
niloticus
Natrix natrix

Red-eared Slider
Spur-thighed
Tortoise
Hermann’s
Tortoise
Central Asian
Tortoise

Krituši

Acquis’n

Deaths

Released
into wild

17

10

Nodoti
citām
kolekcijām
Dispos’n to
other
collections

Iekļauti
Rīgas
zoodārza
kolekcijā
Included in
Riga Zoo’s
collection
7

2

2

1

1

22

9

13

Nile Crocodile

1

1

Grass Snake

1

1

Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Cygnus cygnus

White Stork
Black Stork
Whooper Swan

4
1
1

3
1
1

1

Cygnus olor

Mute Swan

4

3

1

Mallard

2

1

1

1

1

Čūskērglis

Anas
platyrhynchos
Ciracaetus gallicus

Vistu vanags

Accipiter gentilis

Zvirbuļvanags

Accipiter nisus

Mazais ērglis

Aquila pomarina

Peļu klijāns

Buteo buteo

Ķīķis

Pernis apivorus

Meža pīle
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Trachemys scripta

Atvesti

Atlaisti
dabā

Short-toed Eagle
Northern
Goshawk
Eurasian
Sparrowhawk
Lesser Spotted
eagle
Common
Buzzard
Honey Buzzard

2
1

2
1

1

1

1

1

1

1

Suga

Species
Lauku piekūns

Falco tinnunculus

Sloka

Scolopax rusticola

Sudrabkaija
Lielais alks

Larus argentatus
Alca torda
Nymphicus
hollandicus
Amazona
ochrocephala
ochrocephala

Korella
Dzeltenpieres
amazone
Krāmera
papagailis
Ausainā pūce
Bikšainais apogs
Meža pūce
Dižraibais dzenis

Psittacula krameri
Asio otus
Aegolius funereus
Strix aluco
Dendrocopos
major

Atvesti

Krituši

Atlaisti
dabā

Nodoti
citām
kolekcijām

Acquis’n

Deaths

Released
into wild

Dispos’n to
other
collections

Eurasian Kestrel
Eurasian
Woodcock
Herring Gull
Razorbill

5

5

1
1

1
1

Cockatiel

1

Yellow-crowned
Amazon

1

Rose-ringed
Parakeet
Long-eared Owl
Boreal Owl
Tawny Owl
Great Spotted
Woodpecker

2

Iekļauti
Rīgas
zoodārza
kolekcijā
Included in
Riga Zoo’s
collection
2

1

2

2

3
1
6

2
1
2

1

1

9

5

1
3

Zīdītāji
Ezis

Erinaceus
europaeus

Jūrascūciņa

Cavia porcellus

Meža cauna
Akmens cauna
Amerikas ūdele

Martes martes
Martes foina
Mustela vision
Mustela putorius
furo
Nyctereutes
procyonoides
Halichoerus grypus
Phoca hispida
Capreolus
capreolus
Oryctolagus
cuniculus
Octodon degus

Mājas sesks
Jenotsuns
Pelēkais ronis
Pogainais ronis
Stirna
Pundurtrusis
Degu

European
Hedgehog
Domestic Guinea
Pig
Pine Marten
Beech Marten
American Mink

1
1
2

Domestic Polecat

2

Raccoon Dog

3

Grey Seal
Ringed Seal

7
3

2
2

Roe Deer

3

2

Dwarf Rabbit

1

1

Degu

8

1

1
1
1
2
2
1

1

1

5
1
1

2
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Rīgas zoodārza kolekcijā esošās sugas, kuras
iekļautas Pasaules Sarkanajā grāmatā un kurām ir
ciltsgrāmatas un vairošanas programmas, 31.12.2008.
Bezmugurkaulnieki
Mainīgā partula
Rajatejas partula
Fregates dižmelnulis
Zivis
Pāvacu raja
Madagaskaras bedocija
Sarkanais glosolepis
Čipokas hromis
Abinieki
Zagrosas tritons
Spānijas ribtritons
Zilais dendrobats
Zeltainā indesvarde
Svītrainā indesvarde
Raibā niedrvarde
Rakstainā ragvarde
Zeltainā mantella
Marmora lietusvarde
Sūnu kārpvarde
Dobumu kārpvarde
Rāpuļi
Zībenroka čūskkakla bruņrupucis
Jaungvinejas bruņrupucis
Kallagurs
Malajas slēdzējbruņrupucis
Malajas lapu bruņrupucis
Purva bruņrupucis
Sarkanausu bruņrupucis
Lielgalvas bruņrupucis
Galapagu bruņrupucis
Elastīgais bruņrupucis
Āzijas brūnais bruņrupucis
Vidusjūras bruņrupucis
Hermana bruņrupucis
Vidusāzijas bruņrupucis
Ēģiptes bruņrupucis
Ķīnas mīkstrupucis
Gaviālkrokodils
Filipīnu buruķirzaka
Degunradžu iguāna
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Partula varia
Partula tristis
Polposipus herculeanus

CR
EW
CR

Potamotrygon motoro
Bedotia geayi
Glossolepis incisus
Melanochomis chipokae

DD
VU
VU
VU

Neurergus kaiseri
Pleurodeles waltl
Dendrobates azureus
Phyllobates terribilis
Phyllobates vittatus
Hyperolius puncticulatus
Ceratophrys ornata
Mantella aurantiaca
Scaphiophryne marmorata
Theloderma corticale
Theloderma stellatum

CR
NT

Chelodina siebenrocki
Cerattochelys insculpta
Callagur borneoensis
Cuora amboinensis
Cyclemys dentata
Emys orbicularis
Trachemys scripta
Platysternon megacephalum
Geochelone nigra nigrita
Malacochersus tornieri
Manouria emys
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo horsfieldii
Testudo kleinmanni
Pelodiscus sinensis
Tomistoma schlegelii
Hydrosaurus pustulatus
Cyclura cornuta

NT
VU
CR
VU
NT
NT
NT
EN
VU
VU
EN
VU
NT
VU
CR
VU
EN
DD
VU

EEP
EEP
EEP

ESB
EN
EN
EN
NT
CR
VU
DD
NT

ESB

ESB
ESB

EEP
ESB
ESB

Pasaules Sarkanā grāmata (IUCN 2008 Red List of Threatened Species):
EW - savvaļā izmirusi suga (Extinct in the Wild)					
CR - bīstami apdraudēta suga (Critically Endangered)				
EN - apdraudēta suga (Endangered)						
VU - saudzējama suga (Vulnerable)						
NT - daļēji apdraudēta suga (Near Threatened)					
DD - nepietiekami izpētīta suga (Data Deficient)					
Kopā								

2
9
15
32
22
4
84

Ciltsgrāmatas un vairošanās programmas:
EEP - apdraudēto sugu Eiropas programma (European Endangered Species Programme)
ISB - starptautiskā ciltsgrāmata (International Studbook)				
ESB - Eiropas ciltsgrāmata (European Studbook)					
SSB - Skandināvijas ciltsgrāmata (Scandinavian Studbook)				
Kopā								

31
14
29
1
63

Madagaskaras zemes boačūska
Kubas boačūska
Tīģerpitons
Putni
Darvina nandu
Sekstainais kazuārs
Āmurgalvis
Melnais stārķis
Sarkankakla zoss
Zilspārnu zoss
Andu kondors
Melnais grifs
Bārdainais grifs
Baltgalvas grifs
Jūras ērglis
Baltais grifs
Edvarda fazāns
Karaliskais fazāns
Paradīzes dzērve
Japānas dzērve
Baltais kakadu
Gofina kakadu
Moluku kakadu
Citroncekula kakadu
Sarkanpieres aratinga
Sarkanastes žako
Kāpzemes degunragputns
Rīsu žubīte
Zīdītāji
Tvērējastes žurkķengurs
Rudais ķengurs
Purva valabijs
Peļu lemurs
Melnais lemurs
Katas lemurs
Mazais loris
Bolīvijas naktspērtiķis
Geldi kalitrikss
Turcijas adatpele
Madagaskaras milzukāmis
Patagonijas mara
Pelēkais vilks
Krēpjvilks
Feneklapsa
Mazais panda
Brūnais lācis
Kadjakas lācis
Leduslācis
Himalaju lācis
Kinkažu
Tinis
Eiropas ūdele
Smilšu kaķis
Ziemeļu lūsis
Manuls
Angolas lauva
Amūras tīģeris
Pelēkais ronis
Klinšu damans
Kiangs
Prževaļska zirgs
Līdzenumu tapīrs

Acrantophis madagascariensis
Epicrates angulifer
Python molurus

VU
NT
NT

Pterocnemia pennata
Casuarius casuarius
Scopus umbretta
Ciconia nigra
Branta ruficollis
Cyanochen cyanopterus
Vultur gryphus
Aegypius monachus
Gypaetus barbatus
Gyps fulvus
Haliaeetus albicilla
Neophron percnopterus
Lophura edwardsi
Syrmaticus reevesii
Anthropoides paradisea
Grus japonensis
Cacatua alba
Cacatua goffini
Cactua moluccensis
Cactua sulphurea citrinocristata
Aratinga erythrogenys
Psittacus erithacus erithacus
Bucorvus leadbeateri
Padda oryzivora

NT
VU

Bettongia penicillata ogilbyi
Macropus rufus
Wallabia bicolor bicolor
Microcebus murinus
Eulemur macaco macaco
Lemur catta
Nycticebus pygmaeus
Aotus azarai boliviensis
Callimico goeldii
Acomys cilicicus
Hypogeomys antimena
Dolichotis patagonum
Canis lupus lupus
Chrysocyon brachyurus
Vulpes zerda
Ailurus fulgens fulgens
Ursus arctos arctos
Ursus arctos middendorffi
Ursus maritimus
Ursus thibetanus ussuricus
Potos flavus
Gulo gulo gulo
Mustela lutreola novikovi
Felis margarita harrisoni
Lynx lynx lynx
Otocolobus manul manul
Panthera leo bleyenberghi
Panthera tigris altaica
Halichoerus grypus
Procavia capensis capensis
Equus kiang holdereri
Equus caballus przewalskii
Tapirus terrestris

CR

EN
VU
NT
NT

EN
EN
VU
VU
EN
VU
NT
VU
CR
NT
NT

EEP/ISB

ESB
ESB
ESB

EEP
EEP
EEP
ESB
EEP
ESB
EEP/ISB
ESB
EEP/ISB

EEP
EEP

ESB
VU

VU
NT
VU
VU
DD
EN
NT
NT
VU

VU
VU
NT
EN
NT
NT
VU
EN

CR
VU

EEP
ESB
ESB
ESB
EEP
ESB
EEP/ISB
ESB
EEP
ISB
SSB
EEP/ISB
ESB
EEP/ISB
ESB
ESB
EEP/ISB
ESB
ESB
EEP
EEP
EEP/ISB
ESB
EEP
EEP/ISB
ESB
ESB
ISB
EEP/ISB
EEP
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Nīlzirgs
Rotšilda žirafe
Dāvida briedis
Pudu
Meža ziemeļbriedis
Bantengs
Takins
Vītņragu kaza
Buhāras uriāls
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Hippopotamus amphibius
Giraffa camelopardalis rothschildi
Elaphurus davidianus
Pudu puda
Rangifer tarandus fennicus
Bos javanicus
Budorcas taxicolor taxicolor
Capra falconeri heptneri
Ovis vignei bochariensis

VU
EW
VU
EN
VU
EN
VU

ESB
EEP
EEP
ESB
EEP/ISB
EEP/ISB
ESB

