Mīļie kolēģi, apmeklētāji
un sadarbības partneri!

Foto: Māris Lielkalns

2016. gads iezīmējis cerīgu sākumu vairākiem zoo
dārza attīstībai nozīmīgiem un vajadzīgiem projektiem
tuvākajos gados – iesākta takinu teritorijas pārbūve,
uzsākta karantīnas telpu rekonstrukcija, saņemts gan
valsts, gan Rīgas pilsētas finansiāls atbalsts projekta
"Āfrikas savanna" īstenošanai.
2017. gadā sākot veidot daudzveidīgu un mūsdie
nīgu ekspozīciju "Āfrikas savanna", ceram to atklāt
2018. gadā kā cienīgu pienesumu Latvijas valsts simt
gadē. Jaunais komplekss pavērs jaunas iespējas ap
meklētāju vides izglītībā un bagātinās zooloģiskā dārza
darbinieku profesionālo pieredzi darbā ar apdraudētām
dzīvnieku sugām.
Lai mums visiem pārpilnām enerģijas, radošuma un
komandas gara, īstenojot ilgi lolotās ieceres!

Rolands Greiziņš
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza
valdes priekšsēdētājs

Eiropas Zoodārzu un
akvāriju asociācija
(European Association
of Zoos and Aquaria)
2016. gada nogalē apvieno
vairāk kā 370 organizāciju
no 44 valstīm. Rīgas zoodārzs
EAZA uzņemts 1992. gadā.

Starptautiskā sugu informācijas sistēma –
Species360 uztur pasaules zoodārzu dzīvnieku
datu bāzi. 2016. gadā tā apvieno vairāk nekā
1000 dalīborganizāciju no 90 valstīm. Rīgas
zoodārzā no 1993. gada lietojam datorizēto
dzīvnieku uzskaites programmu ARKS (Animal
Record Keeping System), no 2012. gada septembra –
ZIMS (Zoological Information Management System).

Apdraudēto sugu Eiropas
programmas – EEP (European
Endangered Species Programme).
2016. gada nogalē EAZA uztur
409 EEP un Eiropas ciltsgrāmatas –
ESB (European Studbook). 2016. gadā
Rīgas zoodārzs piedalās 70 EEP, ESB
u.c. ciltsgrāmatās.
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Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
2016. gadā
Rīgas zoodārzs atvērts 1912. gada 14. oktobrī. Pašrei
zējā teritorija – 20 ha.
1992. gadā Rīgas zoodārzs iestājās Eiropas Zoodārzu
un akvāriju asociācijā – EAZA (European Association of
Zoos and Aquaria).
1993. gadā izveidota Rīgas zoodārza filiāle “Cīruļi”
Aizputes novada Kalvenes pagastā (pašreizējā terito
rija – 132 ha).
Rīgas zoodārza līdzšinējais svarīgākais ieguldī
jums bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā ir Eiropas kokvardes populācijas atjaunošana Kurzemē
1988.–1992. gadā.

Apmeklētāji

Apmeklētāju skaits 2016. gadā – 329 482.
Ieņēmumi no ieejas biļetēm – 1 507 308 EUR.

Jaunas ekspozīcijas

 Pabeigta Lauvu mājas rekonstrukcija.
 Uzbūvēta jauna Takinu mītne.
 Terārijā atvērtas divas āra ekspozīcijas – trompetes
degunragputniem un surikatiem.
Sīkāk par būvdarbiem un remontdarbiem 2016. gadā –
6. lpp.

Dzīvnieku kolekcija

2016. gada beigās dzīvnieku kolekcijā bija 361 suga.
Vairojās 135 sugu dzīvnieki, piedzima vai izšķīlās kopā
861 mazulis.
Gada laikā no citām kolekcijām saņemti 42 sugu
130 dzīvnieki, uz citām kolekcijām aizvesti 65 sugu
542 dzīvnieki.
Sīkāk par dzīvnieku kolekciju – 22. lpp.
Pilns zoodārza dzīvnieku sugu saraksts un vairošanas
rezultāti – 45. lpp.

Pētījumi zoodārzā

2016. gada beigās Rīgas zoodārzs piedalās 32 ap
draudēto sugu Eiropas programmās (EEP), kuru ietvaros
notiek koordinēta reto un apdraudēto sugu turēšana
un vairošana nebrīvē, kā arī vairošanas metožu izstrāde.
2016. gadā Rīgas zoodārzā vairojās sešas EEP sugas.
Starptautisko vairošanas programmu un ciltsgrāmatu
saraksts – 60. lpp.
Aleksandrs Napolovs un Ilona Roma 6. starptautiskajā
seminārā “Bezmugurkaulnieki zoodārzu un insektāriju
kolekcijās” Maskavas zoodārzā (10.–14. oktobrī) uzstājās
ar ziņojumiem par sauszemes bezmugurkaulnieku vai
rošanas un eksponēšanas metodēm.
Inga Birne un Nikolajs Oborins 2016. gadā publicēja

divus rakstus Latvijas Veterinārārstu biedrības izdevumā
“Veterinārais žurnāls” (“Aksolotla gastrotomija” un “Tīģe
rim Odinam diagnosticēta Fallota tetrāde”).
Inga Birne Baltijas veterinārās homeopātijas kursa
ietvaros (Baltic Course of Veterinary Homeopathy)
izstrādāja diplomdarbu par klīniskajiem gadījumiem
Rīgas zoodārzā.

Dzīvnieku rehabilitācija

Zoodārza karantīnā tika uzņemti nelaimē nokļuvu
ši savvaļas dzīvnieki (21), kā arī konfiscēti vai dažādu
iemeslu dēļ atvesti eksotisko sugu dzīvnieki (37).
Sīkāk par dzīvnieku rehabilitāciju zoodārzā – 37. lpp.

Pētījumi dabā

Aleksandrs Napolovs un Ilona Roma veica entomo
faunas inventarizācijas ekspedīciju Bulgārijā un Grieķijas
ziemeļos. 2016. gadā iznāca faunistikas publikācija, kurā
iekļauti materiāli no Aleksandra Napolova un Ilonas Ro
mas 1996. gada ekspedīcijas Vjetnamā.
Arkādijs Poppels turpināja viendienīšu un vabo
ļu pētījumus dabā, rezultāti prezentēti konferencēs.
2016. gadā – Latvijas Universitātes 74. zinātniskajā kon
ferencē (sekcijas sēdē “Latvijas ūdeņu vides pētījumi
un aizsardzība” 1. februārī) un 5. starptautiskajā zināt
niskajā konferencē “Ezeru ekosistēmas: bioloģiskie
procesi un ūdens kvalitāte” Minskā (12.–17. septem
brī). 2016. gadā iznākušas trīs pētījumu publikācijas.
Larisa Nikolajeva piedalījās Dabas aizsardzības pārval
des organizētajā abinieku un rāpuļu fona monitoringā
Natura 2000 teritorijās (2016–2018).
Elīna Gulbe piedalījās Latvijas Universitātes Bioloģijas
Institūta organizētajās medījamo ūdensputnu uzskaitēs
13.–14. augustā.
Guntis Graubics turpināja pūču migrācijas pētījumus,
kurus veic jau no 1985. gada. 2016. gadā pūču pavasara
un rudens migrācijas pētījumi tika veikti Salacgrīvā.

Darbs ar studentiem

5. februārī–3. maijā zoodārzā organizējām mācību
praksi dzīvnieku kopšanas specialitātē studentam no
Gentes augstskolas Beļģijā – Svenam Van Hovem.
Inga Birne jau trešo gadu Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes 5. kursam
rudens semestrī lasīja lekcijas mācību priekšmetā “Sīk
dzīvnieku slimības”.
Inga Birne uzstājās ar lekcijām Veterinārmedicīnas iz
glītības centra organizētajā seminārā “Truši, to turēšana,
slimības un profilakse” (30. martā).
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinār
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medicīnas fakultātes 2. kursa students Leons Morozovs
9.–27. maijā zoodārzā izgāja mācību praksi veterinārijā.
Majoru vidusskolas 12. klases skolnieces Lauras Blom
nieces 2015. gadā izstrādātais darbs “Žirafu uzvedības
īpatnības Rīgas Zooloģiskajā dārzā” Latvijas 40. skolēnu
zinātniskajā konferencē (22.–24. aprīlī) tika novērtēts ar
II pakāpes diplomu.

Vides izglītība

2016. gadā zoodārzā novadītas 125 ekskursijas,
63 mācību nodarbības, 23 lietišķie semināri un prezen
tācijas, kā arī 72 interešu izglītības pulciņa nodarbības.
Vasaras sezonā ik dienas plkst. 11.45–14.15 apmeklētā
jiem piedāvāta dzīvnieku publiskās barošanas program
ma, iepazīstinot ar dzīvnieku bioloģiju un uzvedību.
2016. gadā zoodārzā organizēti 26 dažādi pasākumi.
Izglītojoša programma piedāvāta Tropu mēneša, Put
nu dienu, Latvijas abinieku un rāpuļu dienu, Dzīvnie
ku ģimeņu dienu, Vēstures nakts, Kameņu dienu u.c.
pasākumos.
Rīgas zoodārzā 2016. gadā organizētas praktisko

Pēdējos gados Rīgas zoodārza lielākais ieguldījums
apdraudēto sugu Eiropas programmu (EEP) ietvaros
ir melno grifu (Aegypius monachus) vairošana. Ma
zuļus sekmīgi izaudzē divi pāri – Rīgas zoodārzā un
ārpilsētas bāzē “Cīruļi”. 2014. gadā izaudzēts viens
jaunais grifs, 2015. un 2016. gadā – katru gadu divi
neradnieciski grifi.
In last years, Riga Zoo’s best contribution to EEP
populations was breeding of Cinereous Vultures. Two
pairs raise their young successfully, in Riga Zoo and
Zoo’s Affiliate Cīruļi. In 2014 one Cinereous Vulture
young was raised, in 2015 and 2016 – two unrelated
young each year.
Foto: Sergejs Čičagovs

n odarbību meistarklases un semināri gan dabaszinību
un bioloģijas skolotājiem, gan pedagoģijas studentiem.
Sīkāk par vides izglītības darbu – 8. lpp., par zoodārzā
organizētajiem pasākumiem – 10. lpp.
Laura Līdaka ar ziņojumu par vides izglītības darba
metodēm Rīgas zoodārzā piedalījās Latvijas Universitā
tes 74. konferencē (3. februārī).
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Finansu pārskats
RNZD ieņēmumi un izdevumi 2016. gadā (EUR)
Izdevumi

Ieņēmumi
 LR Vides ministrija
 Rīgas dome
 RNZD pašu ieņēmumi
		 No tā ieejas biļetes
 Subsīdijas
 Dažādi ziedojumi un dāvinājumi

365,014

2007

540 000
1 173 580
1 819 880
1 507 308
18 027
30 415






Atalgojums un sociālie maksājumi
Komandējumi un darbinieku apmācība
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens,
inventāra un barības iegāde

No tā barības iegāde
 Grāmatas un žurnāli
 Biedru nauda (EAZA, Species360)

342,975

2008

252,845

254,192

2009

2010

301,330

298,546

294,909

2012

2013

2014

268,930

2011

1 769 561
27 326
291 265
717 110
243 475
421
10 308

336,274

329,482

2015

2016

Apmeklētāju skaits 2007.–2016. gadā
Attendance, 2007–2016
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Apmeklētāju dinamika pa mēnešiem 2007.–2016. gadā
Attendance in different months of the year, 2007–2016
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Zoodārza atbalstītāji un sadarbības partneri


















Uzziņu dienests 1188
AS “4finance” (SMScredit.lv)
Rasma Aistrauts
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”
SIA “Baltic Zinc Technics”
“BIGBANK”
SIA “Charlot”
Dabas aizsardzības pārvalde
“Data Copy”
AS “DNB banka”
SIA “Eco Baltia grupa”
SIA “FaRiTour”
SIA “Gandrs”
Iveta Jacob
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Latvijas Dabas muzejs
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Osteoloģijas muzejs

Āzijas lauva Tori rekonstruētajā Lauvu mītnē.
Tori the Asian Lion at the reconstructed Lion exhibit.

Foto: Māris Lielkalns

















SIA “Lattelecom”
Latvijas Dabas fonds
SIA “Latvijas Mobilais telefons”
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes
Zooloģijas muzejs
Latvijas vides aizsardzības fonds
“LIVE RĪGA”
Pasaules Dabas fonds (WWF Latvija)
SIA “PATA”
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departaments
“Skrivanek”
AS “Tallink Latvija”
Tipogrāfija “Veiters”
Ventspils pilsētas dome
SIA “Zaļā josta”
Zooloģiskā dārza atbalsta biedrība
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Celtniecība un rekonstrukcija
2016. gadā pabeigta jaunās Takinu mītnes būve.
Uzbūvēta jauna nojume, āra aplokos veikti uzlabojumi
un atsevišķu nožogojuma elementu nomaiņa. Dzīvnie
ki mītnē ielaisti 20. jūlijā. 2017. gadā plānots izveidot
jaunu skata laukumu apmeklētājiem.
Turpinājās Terārija rekonstrukcija. Pabeigtas divas
āra ekspozīcijas – trompetes degunragputniem (pāris
uz jauno mītni pārvietots 5. jūlijā) un surikatiem (ekspozīcija atklāta 4. augustā). Rekonstrukcija Terārijā
turpināsies, 2017. gadā vēlamies atvērt apmeklētā
jiem papagaiļu, surikatu, damanu un kailo smilšracēju
ekspozīcijas iekštelpās.
Jaunā trompetes degunragputnu
ekspozīcija.
The new Trumpeter Hornbill exhibit.
Foto: Sergejs Čičagovs

Rekonstruētā Lauvu
mītne.
The Lion exhibit after
reconstruction.

Foto: Māris Lielkalns

Pabeigta Lauvu mītnes rekonstrukcija. Demontēti
vecās ekspozīcijas elementi, vecās lauvu arēnas aizbēr
šanai ievesti vairāk kā 2000 kubikmetru grunts. Pārbū
vēts lauvu āra aploks, veikti stādījumi un apzaļumoša
na. Uzbūvēts jauns ārējā perimetra nožogojums ar trim
skatu laukumiem apmeklētājiem. Lauvu mājai nomai
nīts jumta segums. Veikts remonts iekštelpās – uzlaboti
nožogojumi, durvis, vārti, iebūvēti elektroniskie svari
u.c. Ekspozīcija pēc pārbūves atklāta 21. oktobrī.
Gada beigās sākta sen iecerētā Karantīnas rekons
trukcija. Karantīnas ēkai nomainīts jumta segums,
veikta ārsienu siltināšana, izbūvēts ūdensvada un
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 āzes vada pieslēgums, tiek būvēta gāzes apkures un
g
piespiedu ventilācijas sistēma. 2017. gadā plānots veikt
pagraba nostiprināšanu, pirmā stāva telpu atjaunošanu
un āra voljeru pārbūvi.
Vairākos objektos veikti uzlabojumi.
Atjaunots Galapagu bruņurupuču āra aploks.
Veikts remonts Ķenguru mājas iekštelpās. Kad radās
nesaskaņas starp valabijiem un ķenguriem, āra aploks
tika pārdalīts ar žogu.
Tropu mājā izveidots drošības nožogojums gaviāl
krokodilu baseinā, sākta sīko zīdītāju audzētavas telpu at
jaunošana un audējskudru pastāvīgās ekspozīcijas būve.

Briežu rajonā vairākām mājiņām nomainīts jumta
segums, pārveidoti aploku nožogojumi.
Pārveidoti nožogojumi Pāvu aplokam un Zebru
mītnei.
Flamingu mājā veikta telpu pielāgošana pingvīnu
karantīnai, pēc to aizvešanas – telpu sakārtošana, lai
tās turpinātu kalpot kā ibisu ziemas mītne.
Daudz darba un līdzekļu veltīts infrastruktūras ob
jektiem. Veikts remonts Kalna kafejnīcā. Pie apmeklē
tāju autostāvvietas izveidota jauna sabiedriskā tualete,
sākts remonts tualetē pie galvenās ieejas. Teritorijā
veikti asfaltēšanas un bruģēšanas darbi, u.c.
Jaunā surikatu
ekspozīcija.
The new Meerkat
exhibit.
Foto: Sergejs Čičagovs

Rekonstruētā
Takinu mītne.
The Takin
house after
reconstruction.
Foto: Sergejs Čičagovs
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Izglītības darbs
Zoodārza saikni ar sabiedrību veido tiešais izglītības
darbs, zoodārza informatīvais noformējums, izglītojo
šie un reklāmas pasākumi un sadarbība ar plašsaziņas
līdzekļiem.
2016. gadā veikts tiešais izglītības darbs ar 279 gru
pām, tai skaitā 125 ekskursijas, 63 mācību nodarbības,
23 lietišķie semināri un prezentācijas, kā arī 72 interešu
izglītības pulciņa “Zoodārza Takuzinis” nodarbības sadar
bībā ar Rīgas Dabaszinību skolu. Sadarbības ietvaros sa
gatavotas un novadītas divas nodarbību dienas Dabas
zinību skolas nometnes bērniem. Kopumā ekskursijās,
nodarbībās un auditorijās iesaistīti 5195 dalībnieki.
2016. gadā pabeidzām izstrādāt Zoo.Skolas ekskursi
ju un mācību nodarbību pamata piedāvājumu skolām –
24 mācību nodarbību un ekskursiju tēmas.

Mācību nodarbības (2014. gads)

Dzīvnieku pielāgošanās
 Dzīvnieku ķermeņa uzbūve (1. kl.)
 Gadalaiku un diennakts ritmi dzīvnieku pasaulē (2. kl.)
 Dzīvnieki dažādās siltuma joslās (3. kl.)
 Dzīves vide – sauszeme, ūdens un gaiss (4.–6. kl.)
 Dzīvnieku daudzveidība dabas ainavās (4.–6. kl.)
 Dzīvnieku savdabība dabas zonās un kontinentos
(7., 8. kl.)
 Dzīvnieku sabiedrības (10.–11. kl.)

Mācību nodarbības (2015. gads)
Dzīvnieku klasifikācija






Dzīvnieku attīstības posmi (4.–6.kl.)
Dzīvnieku sistemātika. Ievads (8. kl.)
Dzīvnieku sistemātika. Kukaiņi (8. kl.)
Dzīvnieku sistemātika. Abinieki (8. kl.)






Dzīvnieku sistemātika. Rāpuļi (8. kl.)
Dzīvnieku sistemātika. Putni (8. kl.)
Dzīvnieku sistemātika. Zīdītāji (8. kl.)
Dzīvnieku sistemātika. Apkopojums (10.–11. kl.)

Mācību nodarbības (2016. gads)
Bioloģiskā daudzveidība

 Savvaļas dzīvnieki un mājdzīvnieki (1.–2. kl.)
 Augēdāji un gaļēdāji (3.–4. kl.)
 Dzīvnieku daudzveidība Latvijas mežos, pļavās un
purvos (4., 5. kl.)
 Dzīvnieka vieta un nozīme ekosistēmā (6. kl., 8.–9. kl.)

Tematiskās ekskursijas
 Dzīvnieku daudzveidība “Cik dažādi mēs esam?”
 Mitrāji – nozīmīga ekosistēma dzīvniekiem, augiem
un cilvēkam
 Tropu mežs – kas to apdraud un ko katrs no mums var
darīt?
 Dzīvnieku aizsardzība un apdraudētās sugas
 Vēsturiskās vietas Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā
dārzā
Vides saziņas un izglītības darbu popularizējām semi
nāros, konferencēs un praktiskajās meistarklasēs.
 Janvārī–martā Dace Graubica, Viktorija Loskutova
un Aiva Priedīte-Tirziņa piedalījās Bērnu Vides skolas rī
kotajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos “Mā
coties no dabas: inovatīva pieeja izglītībai ilgtspējīgai
attīstībai”.
 3. februārī piedalījāmies Latvijas Universitātes 74. kon
ferencē sekcijā “Klimata izglītība” (referāts: L. Līdaka.
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“Tropu mēnesis – ilggadējs un tradicionāls pasākums
apmeklētājiem kā viens no galvenajiem instrumentiem
vides izglītības darbā zooloģiskajā dārzā”).
 15. martā atbalstījām Dabas aizsardzības pārvaldes
organizēto CITES tēmai veltīto pasākumu Latvijas Dabas
muzejā, informējot plašsaziņas līdzekļus par sabiedrības
informēšanas nozīmīgumu un iesaistīto iestāžu aktīvas
sadarbības lomu tajā.
 22.–26. augustā – praktisko nodarbību meistarklases
dabaszinību un bioloģijas skolotājiem. Augusta nogalē
59 dabaszinību un bioloģijas skolotāji no 27 Latvijas no
vadiem iepazinās ar mācību nodarbību specifiku Rīgas
zoodārzā. Praktisko nodarbību meistarklasē iztirzājām
tēmu par bioloģisko daudzveidību un ekosistēmām da
žādām vecuma grupām.
 Maijā un oktobrī sadarbībā Rīgas Pedagoģijas un iz
glītības vadības akadēmiju organizējām pedagoģiskās
meistarklases–seminārus 2. un 4. kursa studentiem par
mācību metožu izmantošanu āra nodarbībās dabas
zinībās.

2016. gadā turpinājām sniegt konsultācijas dažādās
ar savvaļas dzīvniekiem saistītās situācijās, lai palīdzē
tu novērst savvaļas dzīvnieku nepamatotu nonākšanu
nebrīvē.
Zoodārzā turpinājām publiskās dzīvnieku baroša
nas programmu, lai izglītotu apmeklētājus un samazi
nātu dzīvnieku patvarīgu barošanu. Apmeklētāji jūni
jā–augustā katru dienu plkst. 11.45–14.15 varēja vērot
dzīvnieku barošanu un noklausīties informāciju par dzīv
nieku uzvedību, dzīvesveidu un likteņiem zoodārzā.

Zoodārza informatīvais un
izglītojošais noformējums
2016. gadā turpinājām darbu pie informatīva un iz
glītojoša satura maketiem. To skaitā – mācību uzskates
līdzekļi, pasākumu informatīvais noformējums, dzīvnie
ku sugu plāksnītes, ekspozīciju noformējums, jaunumu
plāksnītes, servisa un citas informatīvās zīmes, dažādi
izdevumi – zoodārza plāni, abonementu ieejas biļetes,
ielūgumi, vizītkartes, pateicības, sertifikāti u.c.

grupu skaits/groups

Tiešais izglītības darbs – ekskursijas,
mācību nodarbības, interešu
izglītības pulciņš, semināri, lekcijas.
Education work with groups at the
zoo, including guided tours, various
thematic classes for schoolchildren,
seminars and lectures.

317
279

241
200

202

2012

2013

157
110

2010

2011

2014

2015

2016

10

Pasākumi
2016. gadā īstenoti 26 dažādi pasākumi. Daudzi no tiem
Rīgas zoodārzā jau kļuvuši par tradīciju un tiek realizēti
kopā ar sadarbības partneriem. Bieži vien zoodārzu kā
pievilcīgu objektu izvēlējās par pasākuma norises vai
produkta prezentācijas vietu.
Ziemas naktis (1.–25.01., 18.–31.12.).
2016. gada janvārī un decembrī kopā ar Uzziņu die
nestu 1188 jau astoto gadu notika Ziemas naktis,
piesaistot 10 125 apmeklētājus.
Winter Nights were held at the Zoo for the eighth year
already in collaboration with the Inquiry Service 1188. The
Zoo was open to the public during evening hours, with
discounts on the admission fees. Light decorations were
installed everywhere at the Zoo. 10,125 visitors attended
the event in January and December, 2016.
Foto: Madara Poppela

Tropu mēnesis (1.–29.02.).
5. februārī plkst. 12.00 notika tradicionālā Tropu mēneša atklāšana. Kopā ar mediju pārstāvjiem un
speciālistiem no Dabas aizsardzības pārvaldes – Latvijas oficiālo pārstāvi Ramsāres konvencijā Juri Jātnieku un
DAP ģenerāldirektores vietnieci dabas aizsardzības jautājumos Guntu Gabrāni pievērsām uzmanību Latvijas
un pasaules mitrāju aizsardzībai.
Tropu mēneša ietvaros apmeklētāji pētīja, kas īsti ir mitrāji, kur tie atrodas, kādi dzīvnieki mitrājos dzīvo un kā
pielāgojušies dzīvei mitrājos, kādas sekas rada cilvēku ikdienas darbība un kā ikviens, mainot ikdienas dzīves
paradumus, var palīdzēt aizsargāt vienu no pasaules daudzveidīgām dzīvotnēm.
For the fourteenth year, February was the Tropical Month at Riga Zoo. The main theme was wetlands. The event
was officially opened on 5 February, together with Juris Jātnieks, Latvia’s representative to Ramsar Convention, and
Gunta Gabrāne, Deputy Director General at Nature Conservation Agency.
Foto: Madara Poppela (1, 2, 4, 5), Māris Lielkalns (3)
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Dāvana Tbilisi zoodārzam (10.03.).
Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Uša
kovs un SIA “Rīgas Nacionālais zoolo
ģiskais dārzs” priekšsēdētājs Rolands
Greiziņš 10. martā parakstīja līgumu
par to, ka Tbilisi zoodārzam tiek dā
vināti septiņi dzīvnieki – divkupru
kamielis Villijs, alpakas Tomass, Kar
mena un Kamene, mājas jaks Pūpols,
zildzelteno aru pāris Čabulis un Filipīna. Pasākuma laikā izskanēja ceļa vārdi
un laba vēlējumi, tika dalīts cienasts dzīvniekiem un pie dzīvnieku transporta
kastēm piestiprinātas plāksnes ar uzrakstu “Rīgas pilsētas dāvana Tbilisi zoolo
ģiskajam dārzam” – ქ.რიგის საჩუქარი თბილისის ზოოპარკს.
On 10 March Riga City Mayor Nils Ušakovs and Director of Riga Zoo, Rolands
Greiziņš, signed an agreement on Riga Zoo’s gift to Tbilisi Zoo. Seven animals were transported to Tbilisi Zoo
as a support after the 2015 flood. Those included Bactrian Camel Villijs, Alpacas Tomass, Karmena and Kamene,
Domestic Yak Pūpols as well as Blue-and-Yellow Macaws Čabulis and Filipīna. Riga City Council covered the
transportation costs.
Foto: Elīna Gulbe (1), Māris Lielkalns (2, 3)

Roņu dienas (19.–20.03.).
Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Ventspils
pilsētu aicinājām iepazīt Baltijas jūras roņu dzīves nianses.
Apmeklētāji izzināja Baltijas jūrā mītošo roņu atšķirības,
roņu mazuļu attīstības un barošanās īpatnības, kā arī
iesaistījās dažādu interesantu uzdevumu risināšanā. Lai
novērstu patvaļīgu ronēnu savākšanu, aicinājām būt
gataviem pareizai rīcībai jūras piekrastē, pamanot roņu
mazuļus, skaidrojām kā atpazīt, vai ronēnam ir vajadzīga
palīdzība, un, kur to meklēt.
Seal Days were organised together with the Nature
Conservation Agency and Ventspils City. Zoo visitors were
invited to participate in the creative workshop “Let’s Get to
Know the Seals of the Baltic Sea” to find out the differences
among seal species, learn about the development of seal
pups, and take part in various activities and quizzes. People
were told what to do when coming across a stranded seal
pup on the beach.
Foto: Madara Poppela (1), Māris Lielkalns (2)

Mediju pasākums par Latvijas piekrastēs
izskalotajiem roņu mazuļiem (24.03.).
24. martā plkst. 12.00 žurnālisti tika aicināti uz
preses konferenci par roņiem, lai skaidrotu,
ko darīt un ko nedarīt, ja jūras krastā ir atrasts
mazs ronēns. Pasākumā piedalījās Dabas
aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektores
vietniece Gunta Gabrāne, Dabas aizsardzības
pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas
vecākā valsts vides inspektore Sintija
Martinsone, kā arī zoodārza speciālisti.
On 24 March a press conference on stranded
seal pup topic was organized with experts from
the Nature Conservation Agency, Gunta Gabrāne
and Sintija Martinsone. It was explained what
actions should be taken in case seal pups have
been found on beaches.
Foto: Māris Lielkalns
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Putnu dienas Rīgā (2.–3.04.) un filiālē “Cīruļi” (9.–
10.04.).
Divās nedēļas nogalēs apmeklētāji pieredzējušu
zoodārza
speciālistu
pavadībā
uzmeistaroja
800 pareizas mākslīgās ligzdvietas sīkajiem
dobumperētājiem putniem – zīlītēm, zvirbuļiem,
mušķērājiem un mājas strazdiem.
Sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Dabas izpētes
un vides izglītības centru 130 izgatavotās meža susuru
mākslīgās ligzdvietas tika nogādātas un izvietotas
dabas parkā “Silene” Daugavpils novadā.
The Bird Days with Woodpecker’s Workshop were
organised at the Zoo both in Riga (on 2–3 April), and in
Zoo’s Affiliate Cīruļi (on 9–10 April). With the help of Zoo’s
staff, visitors built over 800 birdhouses for various cavitynesting birds like tits, sparrows, flycatchers and starlings.
The event was attended by the President of Latvia,
Raimonds Vējonis.
In collaboration with the Natural Research and
Environmental Education Centre of Daugavpils
University, 130 nest boxes were constructed for Forest
Dormice to be installed in Silene Nature Park, Daugavpils
Region.
Foto: Māris Lielkalns

Latvijas abinieku un rāpuļu dienas (23.–24.04.).
Plkst. 12.00–16.00 darbojās izzinoši pētnieciskā darbnīca “Iepazīsti
Latvijas abinieku un rāpuļu pasauli”. Apmeklētāji iepazinās ar mūsu
zemes čūskām, ķirzakām, bruņrupučiem, vardēm, krupjiem un
tritoniem, meklēja atbildes par viņu dzīves īpatnībām un barošanās
paradumiem, uzzināja, kā draudzīgi sadzīvot līdzās ar abiniekiem un
rāpuļiem.
Latvian Amphibian and Reptile Days took place on 13–24 April, with
a creative workshop “Get to Know the World of Latvian Amphibians
and Reptiles”. Participants had the opportunity to learn more about
local snakes, lizards, turtles, frogs, toads and newts, their life history,
feeding habits and how to coexist with them.
Foto: Madara Poppela

Kampaņa “Ļauj DZĪVOT!” – iepazīstam vietējās dzīvnieku sugas!
Rīgas zoodārzs aprīlī pievienojās Eiropas dabas kampaņai “Ļauj DZĪVOT!” (“Let
It Grow”) (www.letitgrow.eu). Kampaņas mērķis ir vairot izpratni par katras
valsts vietējās bioloģiskās daudzveidības nozīmi un aizsardzību. Rīgas zoodārzs
Eiropas dabas kampaņu “Ļauj DZĪVOT!” integrēja vairāku tradicionālo pasākumu
programmās (Putnu dienās, Kameņu dienās u.c.), lai turpinātu skaidrot un
iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas faunas daudzveidību un pievērst uzmanību tās
aizsardzībai.
In April, Riga Zoo joined the Let It Grow campaign, organised by the European
Association of Zoos and Aquaria (EAZA), the European network of science centres and
museums (Ecsite) and Botanic Gardens Conservation International (BGCI). The campaign aims to raise awareness
of biodiversity and how it can be preserved. Riga Zoo integrated Let It Grow topics in programmes of several
traditional public events at the Zoo, including Bird Days, Bumblebee Days, and others.
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Trušu diena filiālē “Cīruļi” (4.05.).
Pērn lielu apmeklētāju atsaucību raisīja neskaitāmi garauši no
saimniecības “Kalvenes trusis”. Šogad, otrajā Trušu dienā “Cīruļos”, plkst.
12.00–15.00 bija iespēja iepazīt 20 šķirņu garaušus.
The first Rabbit Day at Zoo’s Affiliate Cīruļi in 2015 drew strong public
interest. On 4 May 2016, the event was repeated. The rabbits of 20 breeds
were exhibited to the public.
Foto: Māris Lielkalns

Dzīvnieku ģimeņu dienas (14.–15.05.).
Ģimeņu dienu ietvaros plkst. 12.00–16.00 darbojās izzinoši
pētnieciskā taka “Dzīvnieku sabiedrības”. Apmeklētāji izzināja
dažādu dzīvnieku ģimeņu vai grupu formas un, kā tas palīdz
sugai izdzīvot.
On 14–15 May Zoo visitors were invited to the traditional Animal
Family Days with various family activities with games and
puzzles to highlight the diversity of various animal families and
demonstrate how it fits with the species’ survival strategies.
Foto: Madara Poppela

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas skolēnu pils”
konkursa “Latvijas dzīvnieki dabas ainavās”
noslēguma pasākums (20.05.).
Atzīmējot Starptautisko bioloģiskās daudzveidības die
nu, 20. maijā–30. oktobrī zoodārzā sadarbībā ar bērnu
un jauniešu centru “Rīgas Skolēnu pils” izveidota pirmā
Latvijas dzīvniekiem veltītā vizuālās mākslas izstāde.
Vairāk nekā 100 vizuālās mākslas darbi atspoguļoja jau
no autoru prasmi saskatīt Latvijas dzīvnieku daudzveidī
bu četru gadalaiku niansēs pļavās un purvainos niedrā
jos, mežos un jūras piekrastē, upēs un ezeros, piemājas
dārzos un dīķos.
In collaboration with the Riga Pupils Palace, the visual
arts exhibition “Latvian wildlife in natural habitats”
was displayed in the hallway of the Tropical House from
20 May until 30 October. Latvia’s wild animals in various
habitats and seasons were depicted in more than 100 works
created by the young artists.
Foto: Madara Poppela

14

Vēstures nakts (21.05.).
Vēstures naktī interesenti gida pavadībā devās izzināt zoodārza
vēsturiskās vietas. Apmeklētājiem pirmo reizi piedāvājām
piedalīties konkursā “Rīgas zooloģiskais dārzs pirms simts gadiem”.
Pirmo reizi tika organizēti Vakara stāsti zoodārza filiālē “Cīruļi”.
On 21 May, History Night was held at the Zoo, with free-ofcharge guided tours focusing on the history of Riga Zoo. Activities
included a quiz “Riga Zoo 100 years ago”. For the first time guided
tours were offered also at the Zoo’s Affiliate Cīruļi.
Foto: Elīna Gulbe

Kameņu dienas (11.–12.06.).
Pētnieciskā darbnīca “Kamenes un citi sabiedriskie kukaiņi”
aicināja apmeklētājus salīdzināt kameņu un citu sabiedrisko
kukaiņu – bišu, skudru un lapseņu, tostarp sirseņu – mājokļus,
pētīt atšķirības starp dažādiem sabiedriskajiem kukaiņiem, rast
atbildes kā sadzīvot ar dūcošajiem kaimiņiem.
Bumblebee Days were organised for the fourth time at the Zoo.
The creative workshop “Bumblebees and other social insects”
offered games, quizzes and other activities to learn more about
various social insects like bees, ants, wasps and hornets, their
homes, and how to coexist with them.
Foto: Elīna Gulbe (1), Madara Poppela (2, 3)

Galapagu bruņrupuču svēršana
(26.07.).
Varenie rāpuļi tika likti uz svariem jau
16. reizi. Ceļot rupučus uz svariem, Aiz
sardzības ministrs Raimonds Bergmanis
aicināja palīdzēt Latvijas Bruņoto spēku
karavīru. Svēršanas un mērīšanas rezul
tātus pierakstīja Rīgas domes priekšsē
dētājs Nils Ušakovs.
Zoodārza bruņrupuču svēršanas pasā
kums ir mēģinājums pievērst sabiedrī
bas uzmanību daudzu, citādi neievēroja
mu, dzīvnieku sugu neapskaužamajam
liktenim. Savvaļā Galapagu bruņrupuči
dzīvo Galapagu salās, kur uz atsevišķām
saliņām kādreiz dzīvoja 15 šo rāpuļu pa
sugas. Piecas no tām šobrīd jau ir pilnībā
iznīcinātas.
The Galapagos Tortoise weighing
event took place for the 16th time already.
The patron of the event, the current
Latvian Minister of Defense, Raimonds
Bergmanis, was assisted by a Latvian
National Armed Forces soldier. Weighing
results were written down by Riga City
Mayor, Nils Ušakovs.
Foto: Māris Lielkalns
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Jurģi surikatu ģimenei (4.08.).
4. augustā aicinājām uz jaunās surikatu mītnes svinīgu atklāšanu pie Terārija. Surikati saņēma īpašu
“sālsmaizi” – ar miltu tārpiem un granulām pildītus kartona cilindrus. Apmeklētāji izmantoja iespēju
piedalīties aizraujošā spēlē un iejusties surikatu dzīvē.
Mītnes atklāšanas pasākumā piedalījās SMScredit.lv pārstāvis, AS “4finance” mārketinga daļas vadītājs Harijs
Poikāns, invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis un SIA “Baltic Zinc
Technics” komercdaļas vadītāja Baiba Ozola.
On 4 August, the new Meerkat Exhibit opened at the Zoo. The opening event was attended by Harijs Poikāns from
4finance, Ivars Balodis from Apeirons and Baiba Ozola from Baltic Zinc Technics.
Foto: Māris Lielkalns

Rīgas svētki zoodārzā (12.–14.08.).
Pasākuma dienās apmeklētāji piedalījās orientēšanās spēlē “Dzīvnieku detektīvs”, atpazīstot dzīvniekus pēc
apraksta un meklējot atminējumu zoodārza teritorijā.
During the Riga City Festival, visitors of the Zoo had an opportunity to join the game “Animal Detective” where
participants had to search and find zoo animals based on their descriptions.
Foto: Madara Poppela
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Ceļojošā izstāde par lielo dumpi
Sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu, zoodārza te
ritorijā izvietojām izstādi – stāstu par vienu no in
teresantākajiem un noslēpumainākajiem Latvijas
putniem – lielo dumpi (Botaurus stellaris). Informatī
vajā materiālā, ko sagatavojis un uz laiku zoodārzam
uzticējis Latvijas Dabas fonds, ikviens interesents var
uzzināt par dumpja dzīves ritmu un tam piemērotā
kajām dzīvesvietām, kā arī interaktīvā veidā atklāt
putna draugus, kaimiņus un ienaidniekus.
In collaboration with the Latvian Fund for Nature, Riga
Zoo hosted a travelling exhibition dedicated to
the Great Bittern (Botaurus stellaris). This informative material told about the Great Bittern’s life history, natural
habitat, as well as its natural friends, neighbours and enemies. On a TV screen, visitors were shown a footage taken
by a trail camera that had been placed near a Great Bittern’s nest.
Foto: Madara Poppela

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza
104. dzimšanas dienā – Lauvu mītnes atklāšana
(21.10.).
Rīgas un Rīgas zoodārza simbolikā īpaša nozīme ir
“zvēru karalim” lauvam. Tā veidols rotā gan pilsētas
ģerboni, gan 100 gadus senu zoodārza veidlapu.
Tāpēc īpašs prieks, ka šogad, pateicoties Rīgas
domes atbalstam, sarūpēta brīnišķīga dāvana Rīgas
zoodārza 104. dzimšanas dienā – atjaunota Lauvu
mītne un sagaidīts jauns iemītnieks. Rīgas Nacionālā
zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs Rolands
Greiziņš kopā ar Rīgas domes priekšsēdētāju
Nilu Ušakovu un zoodārza draugu SIA “Baltic
Zinc Technics” komercdaļas vadītāju Baibu Ozolu
atskatījās uz paveikto un pasniedza cienastu gal
venajai svētku dalībniecei un mītnes vērtētājai –
lauvenei Tori.
On 21 October, the Lion Exhibit opened after
renovation with the support of Riga City Council,
as the gift to the Zoo on its 104th anniversary. The
opening event was attended by Riga City Mayor Nils
Ušakovs, and Baiba Ozola from Baltic Zinc Technics.
Foto: Māris Lielkalns
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Dzīvnieku dienas (15.–16.10.).
Tradicionālo pasākumu apmeklēja vairāk kā 1100 dzīvnieku nosaukumu popularizētāju savos vārdos un uz
vārdos. Radoši izzinošā darbnīcā pie tīģeru mītnes apmeklētāji iepazina lielo kaķu dzīves nianses.
Celebrating Riga Zoo’s 104th anniversary, the traditional event, Animal Days, took place. The event was attended
by more than 1100 visitors
whose names and/or surnames
contained a name of an animal
and who thus were granted
admittance fee discounts. In
addition to this, visitors were
invited to participate in a creative
workshop on big cats.
Foto: Madara Poppela

Zoozīļuka akcijā saņēmām turpat 37 tonnas ozolzīļu (19.09.–21.10.).
Zoozīļuka akcijā no septembra līdz oktobrim piedalījās 306 bērnu komandas, kuras kopā salasīja 36 975
kilogramus ozolzīļu! Čaklāko grupu dalībnieki katrs savāca vairāk kā 50 kg gardu un ļoti kvalitatīvu zīļu.
Zoodārzā ar zīlēm mielojas pekari, brieži, žirafes, dažādi grauzēji, mandarīnpīles un brūnais lācis. Vislabākās
ozolzīles diedzē un svaigos ozolu dzinumus ar lapām izbaro kukaiņiem – siseņiem, sienāžiem, zarkukaiņiem.
306 teams of schoolchildren took part in the acorn collecting contest to help feed zoo animals in winter. 36,975
kilograms in total were collected in the period between 19 September and 21 October. Members of the winner team
each collected over 50 kilograms of good quality acorns. During winter, acorns will be fed to the Zoo’s peccaries,
deer, various rodents, mandarin ducks and brown bear. The best quality acorns will be used to sprout fresh oak
shoots to feed the insects of the Tropical House including locusts, grasshoppers and stick insects. Winner teams
were awarded exclusive guided tours to the Zoo.
Foto: Elīna Gulbe
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Latvijas lielākā ķirbja čempionāta fināls (25.10.).
Lielveikalu tīkla “Maxima” organizētā Latvijas lielākā
ķirbja čempionāta fināls zoodārzā notika jau 11. reizi.
No desmit raženākajiem dārza karaļiem par uzvarētāju
kļuva Elīzas Neimanes Kuldīgas novada Kurmāles
pagastā izaudzētais 404 kg smagais ķirbis. Dižogu ražu
novērtēja Amūras tīģeri Tors un Odins.
The final of the Annual Pumpkin Championship of
Latvia, organized by Maxima retail chain, took place for
the 11th year already. The heaviest pumpkin, weighing
404 kilograms, came from the garden of Elīza Neimane.
Foto: Māris Lielkalns (1,3, 5), Madara Poppela (2, 4)

19

Laba ceļa vēlējumi Hercogam un Lūsijai (15.12.)
Kopā ar Jēkabpils domes priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču
vēlējām lūšu pārim Hercogam un Lūsijai lidojumam
labvēlīgu laiku un ātru adaptāciju jaunajā dzīves vietā
Rīgas sadraudzības pilsētas Kobes zoodārzā. Pasākuma
laikā lūšiem pasniedzām gardu maltīti no liellopu gaļas un
paipalu olām.
On 15 December a farewell event took place before two young
Lynxes, Hercogs and Lūsija, were starting their journey from
Riga Zoo to Oji Zoo in Kobe, the sister city of Riga. The event
was attended by Jēkabpils City Mayor Leonīds Salcevičs, as
Jēkabpils is a godparent and supporter of the Zoo’s Lynxes.
Foto: Māris Lielkalns

Projekta “Āfrikas savanna” prezentācija (28.12.)
28. decembrī Rīgas zoodārzā Rīgas domes priekšsēdētājs
Nils Ušakovs un Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamenta direktors Dzintars Balodis informēja mediju
un sabiedrības pārstāvjus par projekta “Āfrikas savanna”
tālāko attīstību. Arhitekts un projekta autors Aldis Polis
iepazīstināja ar projekta niansēm un unikalitāti. Pasākuma
laikā Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs
Rolands Greiziņš un valdes loceklis, attīstības projektu
vadītājs Edgars Vītols aicināja pastaigas laikā iepazīt plānotā
projekta teritorijas pārvērtības.
On 28 December Riga City Mayor Nils
Ušakovs and the Director of Riga City Council
Development Department, Dzintars Balodis,
informed journalists and the public about the
plan to build a new African Savanna exhibit
at Riga Zoo. The project’s author, architect
Aldis Polis, told about the project’s details.
Foto: Māris Lielkalns
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Mārketings un reklāma
2016. gadā veiktas dažādas mārketinga aktivitātes
un servisa sistēmas uzlabošana, lai radītu pievilcīgus
piedāvājumus, nodrošinātu to publicitāti un palielinātu
apmeklētāju skaitu.
Dažādu pasākumu organizēšanā, popularizēšanā un
reklāmas veidošanā tika iesaistīti vairāk nekā 25 sadar
bības partneri, veidojot abām sadarbības pusēm izde
vīgus un pieņemamus nosacījumus (to skaitā atlaides
sadarbības partneriem – Rīdzinieka karte, Tallink Club
One, Retro tramvajs).
Pateicamies par atbalstu reklāmā un informatīvajās
ziņās Rīgas domei, Ventspils pilsētas domei, Jēkabpils
domei, Dabas aizsardzības pārvaldei, Latvijas Ornitolo
ģijas biedrībai, Latvijas Dabas fondam, Latvijas Avīzes
tematiskajam izdevumam “Apceļosim Latviju”, Uzziņu
dienestam 1188, SMScredit.lv, Valsts asinsdonoru cen
tram, SIA “FaRiTour” (Riga Sightseeing Service), SIA “Co
lorart Media” (“Enjoy Riga” un “Enjoy Jurmala”), Latvijas
zinātnes centru apvienībai (buklets “Rīga bērniem”),
bērnu un jauniešu centram “Rīgas Skolēnu pils”.
Šīs sadarbības rezultātā nodrošinājām zoodārza
publicitāti arī tiešās reklāmas veidā. Reklāmas materiāli
tika izvietoti gan zoodārza interneta lapā un sociālajos
tīklos, gan partneru interneta lapās un iespieddarbos.
Īpaši jāatzīmē veiksmīgā sadarbība ar Uzziņu dienestu
1188, informējot par tradicionālajiem pasākumiem un
akcijām zoodārzā.
Sadarbojāmies ar tūrisma informācijas centriem un
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“Ziemas naktis” – atlaide līdz 75%;
“Tropu mēnesis” – atlaide 50% skolēnu grupām
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“Ģimeņu dienas” – atlaide 50%;
 “Vēstures nakts” – atlaide līdz 75%;
“Rīgas svētki zoodārzā” – atlaide 1,00 EUR;
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portāliem, palielinot Rīgas zoodārza atpazīstamību ār
valstīs. Turpinās sadarbība ar Tūrisma attīstības valsts
aģentūru un Rīgas tūrisma attīstības biroju, kā arī iesais
tīšanās LIVE RĪGA partneru programmā.
Rīgas zoodārza atpazīstamību sekmē arī iekļaušanās
vienā no lielākajiem kultūras pasākumiem – “Rīgas svētki
2016”.
Lai zoodārza apmeklējums būtu pieejams plašākam
iedzīvotāju lokam, 2016. gadā turpinājām regulāri pie
dāvāt dažāda līmeņa atlaides:
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Sadarbība ar
plašsaziņas līdzekļiem

 Reģionālie plašsaziņas līdzekļi – “Auseklis” (Limba
ži), “Bauskas Dzīve” (Bauska), “Brīvā Daugava” (Jēkab
pils), “Druva” (Cēsis), “Dzirkstele” (Gulbene), “Ezerzeme”
(Krāslava), “Jaunais Vēstnesis” (Jēkabpils), “Jēkabpils
Vēstis” (Jēkabpils), “Kursas Laiks” (Liepāja), “Kurzemes
Vārds” (Liepāja), “Kurzemnieks” (Kuldīga), “Latgales Laiks”
(Daugavpils), “Liesma” (Valmiera), “Ludzas Zeme” (Ludza),
“Malienas Ziņas” (Alūksne), “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”
(Tukums), “Novadnieks” (Preiļi), “Ogres Vēstis” (Ogre),
“Rēzeknes Vēstis” (Rēzekne), “Rīgas Apriņķa Avīze” (Rīga),
“Staburags” (Aizkraukle), “Stars” (Madona), “Talsu Vēstis”
(Talsi), “Ventas Balss” (Ventspils), “Vietējā Latgales Avīze”
(Preiļi), “Viļakas Novadā” (Viļaka), “Zemgale” (Dobele),
“Новая Газета” (Jelgava).
 Interneta portāli – Delfi, TVNET, Uzziņu dienests
1188, garapupa.lv, city-info.net un Latvijas institūts.
Paldies Rīgas zoodārza draugam un atbalstītājam Ing
māram Līdakam par video sižetu veidošanu un ievieto
šanu sociālajos tīklos Youtube un draugiem.lv.
Svarīgu darba daļu sastāda zoodārza interneta lapas
sistemātiska uzturēšana, ziņu atjaunošana un papildi
nāšana. 2016. gadā interneta vietne www.rigazoo.lv
apmeklēta 333 540 reizes. Interesenti bijuši no 135 val
stīm – visbiežāk no Latvijas, kā arī no Igaunijas, Lietuvas,
Krievijas, Somijas, Lielbritānijas, Vācijas, Ukrainas, Norvē
ģijas, ASV, Zviedrijas un Baltkrievijas.
Turpinājām izplatīt informāciju arī sociālajos tīklos –
Twitter.com, Facebook.com un draugiem.lv.

2016. gadā plašsaziņas līdzekļiem nosūtītas 77 preses
relīzes un preses ziņas par pasākumiem, jaunumiem un
notikumiem. Darbā ar žurnālistiem gatavojām informā
cijas kopsavilkumus, video un foto materiālus, lai panāk
tu pēc iespējas plašāku un precīzu notikumu izklāstu
publikācijās un sižetos.
Pēc nacionālās ziņu aģentūras LETA datiem, 2016. gadā
Rīgas zoodārza notikumi plašsaziņas līdzekļos (presē, ra
dio, televīzijā) atspoguļoti vairāk kā 1574 ziņās (neskaitot
ziņas interneta vidē un sociālajos tīklos).
Par zoodārza ziņu izplatīšanu sirsnīgi pateicamies vi
siem informatīvajiem atbalstītājiem.
 Ziņu aģentūras – BNS un LETA.
 Televīzija – LTV1, LTV7, LNT, TV3, TV5 un Pirmais Bal
tijas kanāls.
 Radio – Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas
Radio 4, Radio SWH, SWH+, Radio Baltkom, MIX FM,
1. Biznesa radio, Star FM un Radio Skonto.
 Preses izdevumi – “Latvijas Avīze”, “Neatkarīgā Rīta
Avīze Latvijai”, “Diena”, “Kas jauns”, “Rīgas Viļņi+”, “Izglītī
ba un Kultūra”, “Rīga.lv”, “Klubs”, “Ieva”, “Ievas Māja”, “Mā
jas Viesis”, “Mans mazais”, “Vides vēstis”, “Veselība”, “Zīlī
te”, “Astes”, “Praktiskais Latvietis”, “Ilustrētā Junioriem”,
“Вести Сегодня”, “Суббота”, “MK Latvija”, “Латвийские
Вести”, “Люблю”, “7 Cупер Cекретов”, “Телеграф” un
“360 градусов”.
EW

Mainīgā partula

Raiāteas partula

(Partula varia)

(Partula tristis)

Suga izmirusi savvaļā.

Suga izmirusi savvaļā.

Apdraudējuma faktors:

Apdraudējuma faktors:

• Introducētais plēsīgais sārtais vilkgliemezis
(Euglandina rosea).

CR
Zāgrosa tritons
(Neurergus kaiseri)

Apdraudējuma faktori:

Očikoto tilapija

Suga izdzīvos, ja izdosies ierobežot tritonu
ievākšanu un tirdzniecību. Lai to panāktu,
svarīgi arī izveidot vairošanas
programmu nebrīvē.
Rīgas zoodārzā Zāgrosa tritonus
tur no 2007. gada,
sekmīga vairošana
sākta 2008. gadā.

(Grus japonensis)

• Dzīvotņu iznīcināšana – mitrāju nosusināšana
un dedzināšana, dambju būve,
naftas lauku radītais piesārņojums.
• Malu medības.

NT
Gaviālkrokodils

(Tomistoma schlegelii)

Javas planētājvarde

Amūras tīģeris

(Panthera tigris altaica)

Sugas populācija vēsturiski cietusi no plēsoņām
(lapsām, kaķiem), piemērotas dzīves vides
samazināšanās, konkurences ar mājlopiem un
introducētajiem zālēdājiem, iespējams – arī no
slimībām. Žurkķenguru skaita straujās
samazināšanās iemesls nav zināms.

Suga 1986. gadā atzīta par apdraudētu.
Amūras tīģeru skaits savvaļā 20. gs. 30. gados izmedīšanas dēļ bija
samazinājies tik kritiski, ka cietusi ģenētiskā daudzveidība.
Apdraudējuma faktori:

Tvērējastes žurkķengura EEP izveidota
1991. gadā. Rīgas zoodārzā
žurkķengurus tur no 2000. gada,
vairo – no 2003. gada.
Līdz 2015. gadam dzimuši
12 tvērējastes
žurkķenguru
mazuļi.

• Malu medības.
• Barības dzīvnieku pārmērīga
izmedīšana.
Londonas zoodārzs Lielbritānijā no
2010. g. vada Amūras tīģera EEP.
Amūras tīģerus Rīgas zoodārzā
tur no 1971. gada, pirmā
vairošanās – 1992. gadā.
Līdz 2015. gadam dzimuši
23 mazuļi, sekmīgi
izauguši septiņi
no tiem.

Svītrainā indesvarde

Kaķu lemurs

(Neophron percnopterus)

Suga 2004. gadā atzīta par apdraudētu.
Suga 2014. gadā atzīta par apdraudētu.
Skaits turpina samazināties.

Apdraudējuma faktori:

(Rhacophorus reinwardtii)

Kaķu lemurus Rīgas zoodārzā tur
no 1997. gada.
Līdz 2015. gadam dzimuši
23 kaķu lemuru mazuļi.

Suga 2004. gadā iekļauta Pasaules Sarkanajā
grāmatā. Skaits turpina samazināties.

Apdraudējuma faktori:

Kingusi zoodārzs Lielbritānijā
no 2009. gada uztur takina EEP.
Rīgas zoodārzā takinus tur no 2004. gada,
vairošanās notiek no 2007. gada.
Līdz 2015. gadam dzimuši 16 mazuļi,
no tiem izaudzēti
astoņi.

Apdraudējuma faktori sugas plašajā areālā:
• Dzīvotņu iznīcināšana un
traucējumi ligzdošanas vietās.
• Barības avota samazināšanās.
• Saindēšanās ar svina šāviņiem,
plēsoņām izliktu saindētu ēsmu,
veterinārajiem medikamentiem.
• Sadursmes ar elektrolīnijām
un vēja turbīnām.

Rīgas zoodārzā sugu tur un
vairo no 2003. gada.
Līdz 2015. gadam izaudzētas
316 jaunās svītrainās
indesvardes.

1994. gadā izveidota kaķu lemura Eiropas
ciltsgrāmata. To vada Busolengo
zoodārzs Itālijā.

• Malu medības.
• Dzīvotņu iznīcināšana – mežu izciršana.

Suga 2007. gadā atzīta par apdraudētu. Pēdējos gados
skaits strauji samazinājies Indijā. Cēlonis, iespējams,
saistāms ar veterināro medikamentu diklofenaku,
pret kuru grifiem atklāta jutība.

• Mežu izciršana lauksaimniecības
platību palielināšanai.
• Zelta raktuvju radītais ūdens piesārņojums.
• Potenciāls apdraudējums – starptautiskā
tirdzniecība.

Apdraudējuma faktori:
• Dzīvotņu iznīcināšana – mežu izciršana
kokogļu ieguvei, izdedzināšana un izganīšana.
• Nelegāla ieguve pārtikai un turēšanai mājās.

2006. gadā izveidota gaviālkrokodila
Eiropas ciltsgrāmata. To uztur Fuenhirolas
zoodārzs Spānijā.
Rīgas zoodārzā gaviālkrokodilus
tur no 2000. gada.

Suga 1996. gadā iekļauta Pasaules
Sarkanajā grāmatā.
Skaits turpina samazināties.

Baltais grifs

(Phyllobates vittatus)

(Lemur catta)

2002. gadā izveidota
baltā grifa EEP.
To vada Prāgas zoodārzs.
Rīgas zoodārzā
baltos grifus tur
no 1992. gada.

Elastīgais bruņrupucis
(Malacochersus tornieri)

Suga 1982. gadā iekļauta Pasaules
Sarkanajā grāmatā. Elastīgais bruņrupucis
savvaļā sastopams Kenijā un Tanzānijā.

Rīgas zoodārzā sugu tur no 2009. gada,
vairo – no 2010. gada.
Līdz 2015. gadam izaudzētas
502 jaunās Javas planētājvardes.

Mišmi takins

(Budorcas taxicolor taxicolor)

Gaviālkrokodils ir viena no vismazāk izpētītajām
krokodilu sugām. Suga 1982. gadā iekļauta
Pasaules Sarkanajā grāmatā.
Apdraudējuma faktori:

Apdraudējuma faktori:

Klinšu ibisa EEP izveidota 1991. gadā,
to vada Insbrukas zoodārzs Austrijā.
2006. gadā izstrādātais klinšu ibisa aizsardzības
plāns ietver nebrīves populācijas uzturēšanu,
vairošanas programmas un nebrīvē vairoto
putnu reintrodukciju. Vairākās valstīs
veikti reintrodukcijas projekti.
Rīgas zoodārza kolekcijā suga
atjaunota 2012. gadā,
2013. gadā izveidota
vairošanas grupa.

(Bettongia penicillata ogilbyi)

Očikoto tilapija Rīgas zoodārza
kolekcijā ir no 2015. gada.

• Purvainu mežu iznīcināšana – izciršana, dedzināšana
un nosusināšana, eļļas palmu plantāciju ierīkošana.
• Introducētu sugu ietekme – Sumatrā introducētās
meža cūkas kaitē gaviālkrokodilu dējumiem.
• Malu medības un olu iegūšana.

• Dzīvotņu iznīcināšana – lietus mežu izciršana,
lauksaimniecības platību palielināšana,
apdzīvotu vietu paplašināšanās.
• Potenciāls apdraudējums – ūdens piesārņojums.

Apdraudējuma faktori mūsdienās:
• Traucējumi ligzdu koloniju tuvumā – nelegāli
būvdarbi u.c. cilvēka darbība.
• Cilvēka radītas izmaiņas barošanās teritorijās.
• Malu medības.

Suga 2008. gadā atzīta par kritiski apdraudētu.
2001.–2006. gadā tvērējastes žurkķenguru savvaļas
populācija samazinājusies par 70–80%.
Palikuši tikai daži tūkstoši žurkķenguru,
un skaits turpina samazināties.

Apdraudējuma faktori:
• Gruntsūdeņu ieguve sugas vienīgajā
dabiskajā atradnē.
• Svešu zivju sugu introdukcija. Tās konkurē
barības un teritorijas dēļ, pastāv plēsonības
(Oreochromis mossambicus) un
hibridizācijas (Tilapia sparrmanii) draudi.

Japānas dzērves starptautiskā ciltsgrāmata uzsākta
Japānā 1972. gadā. 1991. gadā izveidota EEP.
To uztur Valsrodes zoodārzs Vācijā. Japānas dzērves
Rīgas zoodārzā tur no 1988. gada. 2000. gadā
uzbūvēts dzērvju vairošanas komplekss.
Pirmā sekmīgā vairošanās notika 1999. gadā.
Līdz 2014. gadam Rīgas zoodārzā šķīlušies
37 mazuļi, no tiem 27 sekmīgi izaudzēti.
2015. gadā vairošana pārtraukta,
jo mūsu pāra pēcnācēji ir jau
plaši pārstāvēti
citās kolekcijās.

Suga 1994. gadā atzīta par kritiski apdraudētu.

Tvērējastes žurkķengurs

(Tilapia guinasana)

Suga 1996. gadā atzīta par kritiski apdraudētu.
Očikoto tilapijas dabā saglabājušās tikai vienā
dabiskas izcelsmes atradnē – nelielā ezerā
Namībijā (tā diametrs – tikai 50 m).
Vēl dažās ūdenstilpnēs suga introducēta.

Japānas dzērvju skaits 20. gs. 50. gados bija samazinājies
tik kritiski, ka cietusi ģenētiskā daudzveidība.
Suga 2000. gadā atzīta par apdraudētu.
Apdraudējuma faktori:

Klinšu ibiss

(Geronticus eremita)

Raiāteas partula saglabājusies tikai zoodārzos.
Lai partulas paglābtu no pilnīgas izmiršanas,
1996. gadā izveidota partulu EEP.
To vada Londonas zoodārzs.
Rīgas zoodārzs no 2002. gada
piedalās Raiāteas partulu
vairošanā EEP
ietvaros.

• Nelegāla ieguve tirdzniecībai.
• Piemērotas dzīves vides samazināšanās mežu
izciršanas dēļ. Nopietns drauds ir
dambju būves plāni.
• Iespējama invazīvas zivju sugas izplatīšanās,
kas var apdraudēt tritonu ikrus un kurkuļus.

Japānas dzērve

VU

Suga dabā bija sastopama tikai Raiāteas salā
Klusajā okeānā. 20. gs. 80. gados salā introducēja
sārto vilkgliemezi, lai samazinātu kultūraugu
kaitēkļu – ahātgliemežu skaitu. Plēsīgie vilkgliemeži
barībai izvēlējās nevis kaitēkļus, bet partulas.
Kopš 1994. gada Raiāteas partulu uzskata
par savvaļā izmirušu.

Mainīgā partula saglabājusies tikai zoodārzos.
Lai partulas paglābtu no pilnīgas izmiršanas,
1996. gadā izveidota partulu EEP.
To vada Londonas zoodārzs.
Rīgas zoodārzs no 2002. gada piedalās
mainīgo partulu vairošanā
EEP ietvaros.

Suga 2006. gadā atzīta par kritiski apdraudētu.
Zāgrosa tritoni sastopami dažos strautos
Zāgrosa kalnos Irānā. Skaits turpina samazināties.
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• Introducētais plēsīgais sārtais vilkgliemezis
(Euglandina rosea).

Mainīgā partula dabā bija sastopama tikai
Šuahines salā Klusajā okeānā.
20. gs. 90. gadu sākumā Šuahinē introducēja sārto
vilkgliemezi, lai samazinātu kultūraugu kaitēkļu –
ahātgliemežu skaitu. Plēsīgie vilkgliemeži barībai
izvēlējās nevis kaitēkļus, bet partulas.
Kopš 2000. gada mainīgo partulu uzskata
par savvaļā izmirušu.

Manuls

(Felis manul)
Suga 1994. gadā iekļauta Pasaules Sarkanajā grāmatā.
Apdraudējuma faktori:

Moluku kakadu
(Cacatua moluccensis)

• Dzīvotņu iznīcināšana, palielinot ganības un
rūpnieciskās teritorijas.
• Medījuma – grauzēju un svilpējzaķu –
populāciju samazināšanās.
• Ganu suņu plēsonība.

Suga 1988. gadā iekļauta Pasaules Sarkanajā
grāmatā. Skaits turpina samazināties.

2002. gadā izveidota elastīgā bruņrupuča
Eiropas ciltsgrāmata. To uztur Bristoles zoodārzs
Lielbritānijā.
Rīgas zoodārzā elastīgos bruņrupučus tur no 2007. gada.
Abu dzimumu dzīvnieki kolekcijā ir no 2012. gada.
Sugu pirmoreiz izdevās savairot 2015. gadā,
izauga divi mazuļi.

1997. gadā izveidota manula EEP.
To vada Edinburgas zoodārzs Lielbritānijā.
Rīgas zoodārzā manulus
tur no 2007. gada.

Apdraudējuma faktori sugas plašajā areālā:

Fregates dižmelnulis

(Emys orbicularis)

(Nycticebus pygmaeus)

Apdraudējuma faktori:
• Nelegāla ieguve izmantošanai pārtikā,
tirdzniecībai un tautas dziedniecībā.
• Dzīvotņu iznīcināšana, ierīkojot Indijas riekstu,
kukurūzas, rīsa u.c. plantācijas.
1992. gadā izveidota mazā resnā lora EEP.
To vada Poznaņas zoodārzs Polijā.
Suga Rīgas zoodārzā ir no 1991. gada,
vairojas – no 1996. gada.
Līdz 2015. gadam dzimuši 29 mazuļi,
izauguši – 14.

Sugu Rīgas zoodārzā tur un
vairo no 2002. gada.

Apdraudējuma faktori Latvijā:

1992. gadā izveidota Moluku kakadu EEP.
To vada Dublinas zoodārzs Īrijā.
Rīgas zoodārzā Moluku kakadu tur
no 1958. gada. Suga vairojas no 1988. gada,
pēcnācēji bijuši trim pāriem.
Līdz 2015. gadam šķīlušies
17 Moluku kakadu mazuļi,
9 no tiem sekmīgi izauguši.

Suga 1988. gadā iekļauta Pasaules Sarkanajā grāmatā.
Skaits turpina samazināties.

Sugas vairošanu nebrīvē 1996. gadā uzsāka
Londonas zoodārzs Lielbritānijā.
Londonas zoodārzs no 2002. gada
uztur Fregates dižmelnuļa EEP.

Suga 1996. gadā iekļauta Pasaules Sarkanajā grāmatā. Latvija ir uz
purva bruņrupuča areāla ziemeļu robežas. Suga bijusi uzskatīta par
Latvijā izmirušu. 2007. gadā Latgales zoodārza speciālisti izstrādājuši
sugas aizsardzības plānu Latvijā.

• Ķeršana tirdzniecībai. No 20. gs. 80. gadiem
starptautiskajā un vietējā mājas mīluļu tirgū
ik gadus nonāk vairāki tūkstoši Moluku kakadu,
un savvaļas populācija strauji samazinājusies.
• Dzīvotņu iznīcināšana – mežu izciršana .

Mazais resnais loris

(Polposipus herculeanus)

Suga 1996. gadā atzīta par kritiski apdraudētu.
2014. gadā apdraudētības kategorija mīkstināta.
Pašlaik skaits stabils.
Sugas izdzīvošana savvaļā ir pastāvīgi apdraudēta,
jo vienīgā dabiskā atradne ir Fregates salā, kas ir
ļoti neliela (2,07 km²) un atrodas privātīpašumā.
Sugu var ietekmēt neparedzami faktori, ieskaitot
dabas katastrofas (viesuļvētras) un tīšu vai netīšu
svešu sugu introdukciju.
(20. gs. 90. gados Fregates salā ieviesās melnās
žurkas, bet tās sekmīgi iznīdētas.)

Purva bruņrupucis

Vītņragu kaza

(Capra falconeri heptneri)

• Dzīvotņu iznīcināšana – meliorācija, celtniecība,
dīķu tīrīšana un modernizācija, dīķu nosusināšana.
• Traucējumi, transporta ietekme.
• Plēsēji – suņi, Latvijā introducētie
Amerikas ūdele un jenotsuns.

Suga 1986. gadā iekļauta Pasaules
Sarkanajā grāmatā.
Apdraudējuma faktori:
• Medības, jo sevišķi Afganistānas kara laikā
no 1979. gada. Tagad malu medības tiek
ierobežotas un savvaļas populācija atjaunojas.

Latgales zoodārza speciālisti
veic darbu sugas izpētē
un saglabāšanā Latvijā.
Rīgas zoodārzā
purva bruņrupučus
eksponē kopš 1996. gada.

Melnais grifs

(Aegypius monachus)
Suga 1988. gadā iekļauta Pasaules Sarkanajā
grāmatā. Melnā grifa populācijas Eiropā ir
stabilas, pateicoties sugas saglabāšanas
pasākumiem un aizsardzībai, bet lielākajās
populācijās Āzijā skaits arvien samazinās.
Apdraudējuma faktori:
• Piemērotu ligzdošanas vietu trūkums.
• Barības avota samazināšanās.
• Šaušana, ligzdu iznīcināšana, plēsējiem izlikta
saindēta ēsma, netieši – arī mājlopiem lietotie
medikamenti, kas izrādījušies toksiski grifiem.
1991. gadā izveidota melnā grifa EEP.
Vairošanai nebrīvē un reintrodukcijas
programmām ir svarīga loma stabilas savvaļas
melno grifu populācijas atjaunošanā.
Rīgas zoodārza kolekcijā ir divi melno grifu
pāri – Rīgas zoodārzā un ārpilsētas bāzē
"Cīruļi". 2014.–2015. gadā izaudzēti
trīs jaunie melnie grifi – divi "Cīruļos",
viens – Rīgā.

Bārdainais grifs
(Gypaetus barbatus)

Suga 1988. gadā iekļauta Pasaules
Sarkanajā grāmatā.
Apdraudējuma faktori:
• Dzīvotņu iznīcināšana.
• Barības avota samazināšanās,
mainoties lopkopības tradīcijām.
• Šaušana, ligzdu iznīcināšana, plēsējiem
izlikta saindēta ēsma, sadursmes ar
augstsprieguma elektrolīnijām un
vēja turbīnām, arī mājlopiem lietotie
medikamenti, kas izrādījušies
toksiski grifiem.
1993. gadā izveidota bārdainā grifa EEP.
To vada Vīnes plēsīgo putnu vairošanas
centrs Austrijā.
Vairošanai nebrīvē un reintrodukcijas
programmām ir svarīga loma savvaļas
bārdaino grifu populācijas
atjaunošanā. Rīgas zoodārzā
sugu tur no 2002. gada.
2008. gadā izveidots
bārdaino grifu pāris.

Jaunais lielformāta stends par apdraudētajām sugām.
The new information panel on species conservation.

Krēpjvilks

(Chrysocyon brachyurus)
Suga 1982. gadā iekļauta Pasaules
Sarkanajā grāmatā.
Apdraudējuma faktori:
• Plantāciju un ganību ierīkošana
krēpjvilka dabiskajās dzīvotnēs.
• Malu medības, tīša iznīcināšana,
sadursmes ar transportu.
• Mājas suņu izplatītās infekcija, t.sk.
suņu adenovīruss, parvovīruss,
suņu mēris, toksoplazmoze,
leišmanioze u.c.
1990. gadā izveidota krēpjvilka EEP.
To vada Leipcigas zoodārzs Vācijā.
Rīgas zoodārzā krēpjvilkus tur
no 1986. gada. 1995. gadā
suga pirmo reizi vairojās.
Līdz 2015. gadam dzimuši
15 krēpjvilku mazuļi,
izauguši – astoņi.

1997. gadā izveidota vītņragu kazas EEP.
To uztur Helsinku zoodārzs Somijā.
Rīgas zoodārzā sugu tur no 1989. gada.
Vītņragu kazas zoodārzā pastāvīgi vairojas.
Līdz 2015. gadam dzimuši
66 vītņragu kazu mazuļi.
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Dzīvnieku kolekcija
2016. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija
361 sugas 3054 dzīvnieki. 92 sugas (25%) iekļautas
Pasaules Sarkanajā grāmatā.
2016. gadā vairojās 135 sugas.
Sadarbojāmies ar 39 dzīvnieku kolekcijām 18 valstīs –
saņēmām 42 sugu 130 dzīvniekus un nosūtījām 65 sugu
542 dzīvniekus.
Pirmoreiz sadarbojāmies ar Gruziju, dāvinot dzīvnie
kus plūdos cietušajam Tbilisi zoodārzam. Dāvinājumā

bija septiņi dzīvnieki – zildzelteno aru pāris tika nosū
tīts ar lidmašīnu, bet lielos dzīvniekus (divkupru kamie
li, mājas jaku un trīs alpakas) Tbilisi nogādājām ar au
totransportu. Brauciens ilga no 14. marta līdz 5. aprīlim.
Rīgas zoodārzs jau trešo reizi nodrošināja karantīnu
pingvīniem pa ceļam no Eiropas uz Āziju. 23. maijā
uzņēmām 14 Humbolta pingvīnu grupu no Francijas,
29. septembrī karantīnu izgājušie pingvīni aizceļoja uz
Ķīnu.

Dzīvnieku kolekcija 2016. gadā
Animal collection in 2016
Kolekcija 31.12.2016.
Status as to 31.12.2016.
Sugas/Species

Dzīvnieki/ Individuals

60
55
56
51
61
78
361

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

Kopā/Total

Sugas/Species

Mazuļi/Young

55
10
22
6
10
32
135

71
610
26
40
114
861
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1354
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489
3054

Bezmugurkaulnieki/Invertebrates
Abinieki/Amphibians
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Vairošanās 2016. gadā
Breeding in 2016
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Bezmugurkaulnieki

Putnuzirneklis Brachypelma smithi.
Mexican Redknee Bird-eating Spider.

Foto: Sergejs Čičagovs

2016. gada beigās Rīgas zoodārzā bija 60 bezmugur
kaulnieku sugas, to skaitā 48 sauszemes bezmugurkaul
nieku sugas Insektārijā, kā arī astoņas gliemju un divas
vēžveidīgo sugas Terārija nodaļā. Vairojās 55 bezmugur
kaulnieku sugas.
Insektārijs vasaras sezonā jūnijā–oktobrī turpinā
ja uzturēt Latvijas faunas pārstāvju – zemes kameņu
(Bombus terrestris) ekspozīciju. Šogad izmantojām divas
kameņu saimes.
Veiksmīgi pārziemoja “bišu viesnīca”. Tā ir no dabis
kiem materiāliem veidota mājiņa vientuļajām bitēm un
lapsenēm, kurā izveidoti ap 2500 “istabiņu” bišu kāpu
riem. Aprīlī, maijā un jūnijā pie “viesnīcas” bija ļoti augsta
bišu aktivitāte. Līdz rudenim kukaiņi aizpildīja vairākus
simtus “istabiņu”.
Jaunā lapgriežskudru Atta cephalotes saime ļoti labi
attīstījās un “strādā” Tropu mājas ekspozīcijā. Labi attīs
tījās arī 2015. gadā iegādātās audējskudru Oecophylla
smaragdina un jo īpaši Polyrachis dives saimes. Tās ir ga
tavas izlikšanai ekspozīcijā Tropu mājā 2017. gada febru
ārī – Tropu mēnesī.
Ieguvām četras jaunas bezmugurkaulnieku sugas.
Akvārijā sākām eksponēt marmorvēžus (Procambarus

Putnuzirneklis Grammostola pulchra.
Brazilian Black Bird-eating Spider.

Foto: Elīna Gulbe

fallax virginialis). Insektārija kolekciju papildināja skor
pioni Heterometrus sp. no Ostravas zoodārza. Dāvinā
jumā saņemtie tūkstoškāji Xenobolus carnifex ļoti labi
savairojās, un plānojam tos izlikt ekspozīcijā Tropu mājā.
Zoodārzam dāvinātie sabiedrisko putnuzirnekļu Holothele incei mazuļi dažu mēnešu laikā kļuva pieauguši,
augustā pārojās, un gada beigās piedzima mazuļi. Arī šo
sugu 2017. gadā plānojam eksponēt Tropu mājā.
EEP suga – Fregates dižmelnuļi (Polposipus herculeanus) 2016. gadā labi vairojās. Tagad Tropu mājā eks
ponējam septītās paaudzes vaboles. Pārējās paaudzes,
ko iepriekš turējām šķirti, tagad apvienojām un turam
Insektārija audzētavā, kur turpinām arī vairošanu.
Terārija nodaļa turpināja darbu savvaļā izmirušo glie
mežu partulu EEP, sekmīgi vairojot Raiāteas partulas
(Partula tristis) un mainīgās partulas (P. varia). Viens ma
zulis iegūts arī no divām kolekcijā palikušajām slaidjoslu
partulām (P. suturalis strigosa).
Insektārijs zoodārza dzīvnieku barošanai 2016. gadā
izsniedza 326,052 kg kukaiņu. Barībai vairojam siseņus
(Locusta migratoria), Peru melnuļu (Zophobas morio) kā
purus, vairāku sugu prusakus (Blaptica dubia, Elliptorhina chopardi, Gromphadorrhina portentosa, Shelfordella
tartara) un circeņus
(Acheta domestica).
Šogad izveidojam arī
miltu melnuļu (Tenebrio molitor) kultūru,
lai nodrošinātu mil
tu tārpus tamanduu
barošanai.

Sabiedriskie putnu
zirnekļi Holothele incei.
Trinidad Olive Tarantulas.
Foto: Elīna Gulbe (1), Madara Poppela (2)
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Zivis
2016. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija
55 sugu zivis.
Vairojās 10 zivju sugas, to skaitā savvaļā izmirušās mir
dzošās amekas (Ameca splendens) – iegūti 16 mazuļi, kā

Mirdzošā ameka (Ameca splendens).
Butterfly Splitfin.
Mirdzošo ameku (Ameca splendens) mazuļi.
Butterfly Splitfin young.

Foto: Elīna Gulbe

arī kritiski apdraudētās Očikoto tilapijas (Tilapia guinasana) – 10 mazuļi.
Kolekciju papildinājām ar četrām jaunām zivju sugām.
Tropu zivju ekspozīcijas papildināja slaidās varavīks
nes zivis (Melanotaenia gracilis) un melnie makropodi
(Macropodus opercularis spechti). Sākām atjaunot ekspo
zīcijā Latvijas zivju sugas – no šī gada Akvārijā var aplū
kot asarus (Perca fluviatilis), kam, cerams, sekos vēl citas
vietējo sugu zivis. Blakus akvārijos eksponējot sudrab
karūsas (Carassius auratus) un “zelta zivtiņas”, rādām, ko
gadsimtiem ilgi selekcionējot, paveicis cilvēks, vadoties
pēc savām iegribām.
Atteicāmies no deviņu sugu zivīm, tās aizsūtījām ci
tām kolekcijām – Japānas koijas (Carassius auratus),
punktaino burusamu (Pterygoplichthys gibbiceps), trīs
svītru varavīksnes zivis (Melanotaenia trifasciata), svītrai
no bezdelīgzivi (Monodactylus sebae), uaru (Uaru amphiacanthoides), sarkanmelnās aktīnijzivis (Amphiprion melanopus), klauna aktīnijzivi (A. ocellaris), parasto arguszivi
(Scatophagus argus) un cīnītājzivis (Betta splendens).
Akvārija ekspozīcijas centāmies uzlabot, veidojot bio
topu akvārijus. 2017. gadā plānojam ekspozīciju papildi
nāt ar vairākām krāsainām un savdabīgām zivju sugām.
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Abinieki
2016. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija
56 abinieku sugas. Gada laikā mazuļi izaudzēti 22 sugām.
Vislielākais prieks ir par Madagaskaras sugu – brūna
jām mantellām (Mantella betsileo), kas Rīgas zoodārzā
vairojās pirmo reizi, iegūti seši mazuļi. Vairojās arī zaļās
mantellas (M. viridis, 6 mazuļi) un zeltainās mantellas
(M. aurantiaca, 3 mazuļi).
Labi rezultāti panākti darbā ar kārpvardēm. Vairojās sūnu
kārpvardes (Theloderma corticale) – iegūti 111 mazuļi,
divkrāsu kārpvardes (T. bicolor, 23 mazuļi) un dobumu
kārpvardes (T. stellatum, 26 mazuļi). 9. jūnijā saņēmām
jaunu dobuma kārpvaržu grupu no Helsinku zoodārza,
un gada beigās šīs sugas pārstāvju skaits mūsu kolekcijā
jau pārsniedza 40.
Izveidojām vairākas jauktu sugu ekspozīcijas ar abi
niekiem. Ar degunradžu iguānām (Cyclura cornuta) un
sarkankāju bruņrupučiem (Chelonoidis carbonaria) labi
sadzīvo kalnu svilpējvardes (Leptodactylus fallax), bet
zaļo kokpitonu (Morelia viridis) terārijā iedzīvojušās sma
ragda litorijas (Litoria caerulea).

Zāgrosa tritoni (Neurergus kaiseri) dažādās
attīstības stadijās.
Kaiser’s Spotted Newts in different stages of
development.

Foto: Sergejs Čičagovs

Rakstaino ragvaržu (Ceratophrys cranwelli) mazulis
metamorfozes laikā.
Ornate Horned Frog young during metamorphosis.
Foto: Sergejs Čičagovs
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Rāpuļi
2016. gada beigās Rīgas zoodārza rāpuļu kolekcijā bija
51 suga. 2016. gadā citām kolekcijām nosūtījām septiņu
sugu 31 rāpuli, bet saņēmām 10 sugu 39 rāpuļus, to skai
tā jaunu sugu Rīgas zoodārzā – Haiti čūskmēli. Olas dēja
19 sugu rāpuļi. Ieguvām sešu sugu 26 mazuļus. Divas su
gas (Malajas lapu bruņrupuči un Meksikas karaļčūskas)
Rīgas zoodārzā sekmīgi vairojās pirmoreiz.
Zībenroka čūskkakla bruņrupuči (Chelodina siebenrocki) vairojās trešo gadu pēc kārtas. Aprīlī izšķīlās četri
mazuļi.
3. septembrī pirmoreiz Rīgas zoodārzā izšķīlās Mala
jas lapu bruņrupuču (Cyclemys dentata) mazulis.
16. februārī uz zoodārzu “Gan Garoo” Izraēlā nosūtī
jām piecas 2015. gadā šķīlušās apkakles agāmas (Chlamydosaurus kingii).
Kolekcijā atjaunojām Filipīnu buruķirzakas (Hydrosaurus pustulatus) – 13. maijā piecus dzīvniekus saņē
mām no Roterdamas zoodārza Nīderlandē.
Āzijas ūdensagāmām (Physignathus cocincinus) izšķī
lās astoņi mazuļi. 9. februārī uz Tallinas zoodārzu nosūtī
jām piecas 2015. gadā dzimušās ūdensagāmas.

28. septembrī no Jihlavas zoodārza Čehijā saņēmām
četras Haiti čūskmēles (Diploglossus warreni) – jaunu
ķirzaku sugu mūsu kolekcijā. Dažu mēnešu laikā jaunās
ķirzaciņas izaugušas četrreiz lielākas. Ceram šo sugu nā
kotnē rādīt apmeklētājiem jaunajā rāpuļu ekspozīcijā
Terārijā.
2015. gada nogalē no Minsteres zoodārza saņēmām
Džeksona hameleonu (Chamaeleo jacksonii) grupu
(3;5). Diemžēl četri dzīvnieki 2016. gadā nobeidzās no
žokļu infekcijas, ieskaitot grūsnu mātīti. Pārējos, ieskai
tot pēdējo mātīti, izdevās glābt, pārejot uz homeopātis
ko ārstēšanu.
20. jūlijā izšķīlās lielo bruņķirzaku (Gerrhosaurus major) mazulis.
9. februārī Tallinas zoodārzam nosūtījām piecus
2015. gadā šķīlušos zaļsekstes baziliskus (Basiliscus
plumifrons).
4. jūlijā uz Renenas zoodārzu Nīderlandē nosūtījām
zaļo iguānu (Iguana iguana) grupu (1;3).
Pirmoreiz Rīgas zoodārzā vairojās Meksikas karaļ
čūskas (Lampropeltis mexicana mexicana). Tas bija pār
steigums, jo pāri bijām saņēmuši tikai pagājušogad, jau
gada beigās bija izdētas piecas olas. 15. augustā izšķīlās
pirmais mazulis, 17. augustā – otrs, pārējās izrādījās t.s.
tauku olas. Čūskulēni ir “ar raksturu”, paši sāka baroties,
labi aug.
Latvijas abinieku un rāpuļu ekspozīcijā arī šogad vai
rojās parastie zalkši (Natrix natrix) – ekspozīcijas terārijā
izšķīlās desmit mazuļi.
Sarkanausu bruņrupuči (Trachemys scripta) tagad
ziemas sezonā apskatāmi Akvārijā, bet vasarā tos atkal
varēs redzēt āra baseinā.

Meksikas karaļčūsku (Lampropeltis mexicana
mexicana) mazulis.
Mexican Kingsnake young.
Foto: Elīna Gulbe

Malajas lapu bruņrupuču (Cyclemys dentata)
mazulis.
Asian Leaf Turtle young.

Foto: Sergejs Čičagovs

Zībenroka čūskkakla bruņrupuču (Chelodina
siebenrocki) mazuļi dažādā vecumā – šķīlušies
2014., 2015. un 2016. gadā.
Siebenrock’s Snake-necked Turtle young of various
ages, hatched in 2014, 2015 and 2016 respectively.
Foto: Sergejs Čičagovs
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Putni
2016. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija 61 su
gas 239 putni. Gada gaitā uz citām kolekcijām nosūtījām
14 sugu 31 putnu, bet saņēmām astoņu sugu 31 putnu.
2016. gadā dēja 21 sugas putni. Desmit sugām izšķīlās
mazuļi, kopā – 44.
Dēja visi trīs sārto pelikānu (Pelecanus onocrotalus)
pāri. Diemžēl pārim, kam ik gadus ir apaugļotas olas, nav
pietiekamas perēšanas uzvedības. Jaunajā sezonā mēģi
nāsim pielietot jaunas metodes cerībā pēc vairāku gadu
pārtraukuma atkal iegūt pelikānu mazuļus.
Melnajiem stārķiem (Ciconia nigra) izveidojām jaunu
ligzdu, ko pāris uzreiz pieņēma. 15. jūnijā izšķīlās trīs ma
zuļi. Izdzīvoja un vecāku aprūpē izauga divi jaunie stārķi
(1;1). Viens 2015. gada jaunais tēviņš 7. aprīlī tika aizvests
uz Košices zoodārzu Slovākijā.
2015./2016. gada ziemas sezonā trīs balto karoš
knābju (Platalea alba) pāri izperēja astoņus cāļus (3;5).
Viens aizgāja bojā, septiņi sekmīgi izauga. Divi jaunie
putni 11. maijā aizvesti uz Lodzas zoodārzu Polijā, citiem
vēl meklējam jaunas mājvietas. Lai veidotos jauni, nerad
nieciski pāri, plānojam grupu papildināt ar tēviņiem no
citām kolekcijām. 2016. gada beigās karošknābji uzsāka
nākamo ligzdošanu.

Brūnajiem ibisiem (Plegadis falcinellus) 2. jūlijā izšķī
lās mazulis, labi attīstījās vecāku aprūpē, tomēr nodzīvo
ja tikai divas nedēļas. Pāra uzvedībā nebija novērojamas
nekādas novirzes, mazuļa sekcijā neatklājās nekādi ie
dzimti defekti, un ceram, ka nākošajā sezonā vairošanās
būs veiksmīgāka.
Perēja arī klinšu ibisi (Geronticus eremita). Tā kā ligz
došana notika iekštelpās, perēšanu nācās pārtraukt, lai
sagatavotu telpas pingvīnu karantinēšanai. Jau vēlāk
konstatējām, ka ibisu olas bijušas apaugļotas. Vasarā
āra voljerā ligzdošana neatsākās, taču putni izrādīja lielu
interesi par jaunajām mājiņām. Tagad ligzdu kastes ierī
kotas gan āra voljerā, gan iekštelpās, un ceram uz sekmī
gāku ligzdošanu nākošajā sezonā.
Dēja abi rudo dižpīļu (Tadorna ferruginea) pāri. Piere
dzējušajam pārim 13. maijā izšķīlās divi pīlēni, kurus (0;2)
vecāki veiksmīgi izaudzināja. Divas 2015. gadā šķīlušās
jaunās mātītes 7. aprīlī tika aizvestas uz Košices zoodārzu
Slovākijā.
Melnais stārķis (Ciconia nigra) ar mazuļiem.
Black Stork with chicks.

Foto: Sergejs Čičagovs
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Abi melno grifu (Aegypius monachus) pāri arī
2016. gadā izaudzināja pa pēcnācējam. Rīgā mazulis
izšķīlās 9. maijā, ārpilsētas bāzē “Cīruļi” – 16. maijā. Jau
nie grifi gada beigās tika aizvesti uz kolekcijām Nīder
landē – Rīgā izaugušais tēviņš 10. oktobrī uz Kerkrades
zoodārzu, jaunā mātīte no “Cīruļiem” – 7. decembrī uz
Renenas zoodārzu.
Bārdaino grifu (Gypaetus barbatus) pārim novērota
pārošanās, perēšana sākās 6. janvārī, tomēr palika bez
rezultāta.
Kolekcijā palikušajiem diviem grifu pērļvistu (Acryllium
vulturinum) tēviņiem 11. decembrī pievienojām četrus no
Beļģijas saņemtus jaunus putnus. Diemžēl DNS analīzēs
noskaidrojās, ka to skaitā tikai viens putns ir mātīte.
Izauga septiņi Indijas pāvi (Pavo cristatus).
Viens no lielākajiem zaudējumiem putnu kolekcijā
bija paradīzes dzērvju (Anthropoides paradiseus) mātī
tes bojā eja 2. augustā (olvadu iekaisums).
Pelēkajām vainagdzērvēm (Balearica regulorum
gibbericeps) pirmais dējums bija neapaugļots, bet otra
jā ligzdošanā izšķīlās trīs cāļi (21., 22. un 23. augustā).
Vēl viens izšķīlās 26. augustā inkubatorā no ligzdā pa
likušās pēdējās olas. Viens no cāļiem guva traumu, bet
pārējos trīs (1;2) vecāki sekmīgi uzaudzēja.
Japānas dzērvju (Grus japonensis) vairošana
2016. gadā tika pārtraukta. 2014. gadā šķīlusies mā
tīte 11. maijā aizceļoja uz Bojnices zoodārzu Slovā
kijā. Mājvietas jāatrod vēl divām jaunajām dzērvēm.
Moluku kakadu (Cacatua moluccensis) vairošanās
mēģinājumi 2016. gadā bija neveiksmīgi. Sekojot EEP
ieteikumiem, pārim izgatavota jauna veida ligzdas kaste.
Citroncekula kakadu (Cacatua sulphurea citrinocristata) 2016. gadā bija vairāki ligzdošanas mēģinā
jumi, pagaidām nesekmīgi. Iespējams, nākamajā sezonā
ligzdošanu sāks arī 2015. gadā izveidotais jaunais pāris,
kas novērots pārojamies.
Zildzelteno aru (Ara ararauna) pāri 21. martā nosūtī
jām uz Tbilisi zoodārzu Gruzijā.
Meža un ausaino pūču ekspozīcijā negaidīti sāka ligz
dot savvaļas izcelsmes (rehabilitācijai saņemto) meža
pūču (Strix aluco) pāris. 25. aprīlī izšķīlās četri mazuļi.
Nākošajā dienā viens no tiem pazuda, bet trīs sekmīgi iz
auga turpat ekspozīcijā. 18. augustā tie nodoti savvaļas
putnu rehabilitācijas stacijai “Tiltakalni” Madonas nova
da Barkavas pagastā, kur tika adaptēti un izlaisti dabā.
Perēja arī baltās pūces (Bubo scandiacus) un – pirmo
reizi Rīgas zoodārzā – urālpūces (Strix uralensis), bet olas
šogad bija neapaugļotas.

Baltais karošknābis (Platalea alba) ar mazuļiem.
African Spoonbill with chicks.

Foto: Māris Lielkalns

Brūnais ibiss (Plegadis falcinellus) ar mazuli.
Glossy Ibis with a chick.

Foto: Elīna Gulbe

Kailpieres ibisu (Geronticus eremita) pāris.
Waldrapp Ibis pair.

Foto: Sergejs Čičagovs
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Pirmo reizi Rīgas zoodārzā savairojās svītrainās pū
ces (Surnia ulula). 2015. gadā olas bija neapaugļotas,
bet 2016. gadā izauga mazulis. Dējumā bija divas olas,
perēšana sākās 2. maijā, un 14. jūnijā izšķīlās pūcēns. Ma
zulis ligzdas kasti atstāja jau 27. jūnijā, ļoti karsta laika
periodā, un vecāki to sekmīgi izaudzināja. Jaunais putns
(mātīte) 28. septembrī aizceļoja uz Hlubokas zoodārzu
Čehijā.
Kāpzemes degunragputniem (Bucorvus leadbeateri)
novērota pārošanās, sezonas gaitā izdētas astoņas olas,
bet bez rezultātiem.
Trompetes degunragputniem (Bycanistes bucinator)
izveidota jauna mītne ar iekštelpām un āra voljeru. Pāris
uz jauno ekspozīciju pārcelts 5. jūlijā.
Zebru amadīni (Taeniopygia guttata) turpināja vairo
ties jauktajā ekspozīcijā Terārijā, izauga 10 jaunie putni.
No Vroclavas zoodārza Polijā 5. aprīlī saņemtas 19 rīsu
žubītes (Padda oryzivora) eksponēšanai Tropu mājā Dien
vidaustrumu Āzijas zālē.
Trompetes degunragputnu (Bycanistes bucinator)
pāris.
Trumpeter Hornbill pair.

Meža pūču (Strix aluco) mazuļi 2 un 5 nedēļu
vecumā.
The Tawny Owl young at the age of 2 and 5 weeks
respectively.
Foto: Sergejs Čičagovs

Svītrainā pūce (Surnia ulula) ar mazuli.
Hawk Owl with young.

Foto: Sergejs Čičagovs

Foto: Sergejs Čičagovs
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23. maijā–29. septembrī Rīgas
zoodārzs nodrošināja karantīnu
14 Humbolta pingvīniem
(Spheniscus humboldti).
On 23 May–29 September, Riga
Zoo provided quarantine to a
group of 14 Humboldt Penguins.
Foto: Māris Lielkalns
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Zīdītāji
2016. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija
78 sugu 489 zīdītāji. Gada gaitā vairojās 32 sugas, pie
dzima 114 mazuļi. 17 sugu 38 zīdītājus nosūtījām citām
kolekcijām, no citiem zoodārziem saņēmām 17 sugu
28 zīdītājus, to skaitā jaunas sugas mūsu kolekcijā –
somainās caunas un zeltainos lauvtamarīnus.
Saņēmām četras somainās caunas (Dasyurus viverrinus) – 22. aprīlī neradniecisku pāri no Leipcigas zoodār
za, 3. maijā – divus tēviņus no Frankfurtes zoodārza Vāci
jā. Jaunā suga apskatāma Tropu mājas nakts ekspozīcijā.
Pēc mītnes maiņas uzlabojās pundurplanētāj
kuskusu (Acrobates pygmaeus) vairošanās rezultāti –
piedzima deviņi mazuļi (1;6;2).
Zemes kuskusu (Phalanger gymnotis) pārim 2016. gadā
piedzima kārtējais mazulis (tēviņš). Divi iepriekšējos
gados izaugušie jaunie tēviņi nosūtīti citām kolekcijām –
19. maijā uz Budapeštas zoodārzu Ungārijā un 20. augustā
uz Plzeņas zoodārzu Čehijā. Diemžēl 13. oktobrī pieau
gusī mātīte nobeidzās.
Tvērējastes žurkķenguriem (Bettongia penicillata
ogilbyi) piedzima un izauga trīs mazuļi (2;1).
Rudajiem ķenguriem (Macropus rufus) piedzima un

Zemes kuskusu (Phalanger gymnotis) mazulis.
Ground Cuscus young.

Foto: Māris Lielkalns

Somainā cauna (Dasyurus viverrinus).
Eastern Quoll.

Foto: Sergejs Čičagovs

Tvērējastes žurkķengurs (Bettongia penicillata
ogilbyi) ar mazuli.
Brush-tailed Bettong with young.
Foto: Elīna Gulbe

Pundurplanētājkuskusi (Acrobates pygmaeus) ar dažāda vecuma mazuļiem.
Pygmy Gliding Possums with young of various ages.

Foto: Aļona Mihailova
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Senegālas galago (Galago senegalensis).
Senegal Bushbabies.
Foto: Sergejs Čičagovs

Zeltaino lauvtamarīnu (Leontopithecus rosalia)
pāris.
Golden Lion Tamarin pair.
Foto: Māris Lielkalns

izauga divi mazuļi (1;1). Ķenguru mātīte Džuljeta līdz šim
mazuļus priekšlaicīgi izmeta no somas. Šogad pielieto
jām homeopātisko ārstēšanu, un Džuljeta sekmīgi izau
dzināja mazuli.
Mazulis (1;0) piedzima arī purva valabijiem (Wallabia bicolor bicolor). Mazulim augot, valabiju tēviņš kļuva
agresīvs pret ķenguriem. Valabija uzbrukumi beidzās ar
mātes somā esoša rudā ķengurēna bojā eju 11. janvārī.
Kad aploks tika sadalīts, abas sugas nošķirot, veiksmīgi
izauga divi rudo ķenguru mazuļi un valabiju mazulis.
11. decembrī no Mehelenas zoodārza Beļģijā saņēmām
purva valabiju mātīti.
2016. gadā zaudējām divas ilgu mūžu nodzīvojušas
Belangera tupajas (Tupaia belangeri) – 11 gadus vecu
tēviņu un gandrīz astoņus gadus sasniegušu mātīti. Ko
lekciju 11. decembrī papildinājām ar diviem tēviņiem no
Mehelenas zoodārza.
10. augustā piedzima kaķu lemuru (Lemur catta)
mazulis.
No infekcijas gāja bojā mazo resno loru (Nycticebus
pygmaeus) mātīte ar diviem mazuļiem.
Izauga četri Senegālas galago (Galago senegalensis)
mazuļi. Divi iepriekšējos gados izauguši jaunie galago
(1;1) 9. februārī aizvesti uz Tallinas zoodārzu Igaunijā.
Sudrabainajiem kalitriksiem (Mico argentatus)

Ziemeļbrazīlijas kalitriksu (Callithrix jacchus)
mazuļi.
Common Marmoset young.
Foto: Sergejs Čičagovs

Austrumu pundurkalitriksu (Callithrix pygmaea
niveiventris) mazulis.
Pygmy Marmoset young.
Foto: Sergejs Čičagovs
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Četrpirkstu tamandua (Tamandua tetradactyla
longicauda) ar mazuli.
Southern Tamandua with young.
Foto: Sergejs Čičagovs

Madagaskaras milzukāmju (Hypogeomys
antimena) pāris.
Malagasy Giant Rat pair.
Foto: Sergejs Čičagovs

Pudu (Pudu puda) mazulis.
Chilean Pudu young.
Foto: Elīna Gulbe

 iedzima nedzīvs mazulis, un māte gāja bojā no dzemdī
p
bu sarežģījumiem. Kolekcijā palika viens tēviņš.
Ziemeļbrazīlijas kalitriksiem (Callithrix jacchus)
28. februārī piedzima divi mazuļi, 5. augustā – vēl viens.
Visi veiksmīgi aug vecāku aprūpē.
Austrumu pundurkalitriksiem (Callithrix pygmaea
niveiventris) 5. maijā dzimušais jaunais tēviņš 25. jūnijā
nomira bez redzamām patoloģijām. 18. oktobrī piedzi
ma vēl divi mazuļi, tie sekmīgi aug.
Zeltainie lauvtamarīni (Leontopithecus rosalia) – jau
na suga Rīgas zoodārza kolekcijā. 20. jūlijā no Hlubokas
zoodārza Čehijā atvesta mātīte, 11. augustā tai pievieno
jās tēviņš no Kolčesteras zoodārza Lielbritānijā.
Huzārpērtiķu (Erythrocebus patas) vairošana šobrīd
pārtraukta. Viens no Rīgā dzimušajiem jaunajiem tēvi
ņiem 20. jūlijā aizvests uz Hlubokas zoodārzu Čehijā, vēl
trim tēviņiem jāatrod mājvietas.
Gada priecīgākais notikums Zīdītāju nodaļā bija četr
pirkstu tamanduu (Tamandua tetradactyla longicauda)
mazuļa piedzimšana 28. novembrī.
Lidvāverēm (Pteromys volans) piedzima 15 mazuļi
(6;9), lielajiem susuriem (Glis glis) – trīs (1;2).
Pēc 12 gadu pārtraukuma Rīgas zoodārzā atkal ir
Madagaskaras milzukāmji (Hypogeomys antimena).
Iepriekšējā milzukāmju grupa gāja bojā no Tizera slimī
bas, kas bija pirmais gadījums, kad šo slimību konstatē
milzukāmjiem. Lai novērstu infekcijas iespējas (Tizera
slimību pārnēsā mājas peles), Tropu mājā tika izveidota
droša ekspozīcija, kur ievietojām milzukāmju pāri – mātī
ti 4. jūlijā atvedām no Amersfortas zoodārza Nīderlandē,
tēviņu – 20. jūlijā no Plzeņas zoodārza Čehijā.
Filipīnu mākoņžurku (Phloeomys pallidus) grupa pa
pildināta ar divām mātītēm – 21. aprīlī no Poznaņas zoo
dārza Polijā un 8. jūnijā no Česteras zoodārza Lielbritāni
jā. 1. septembrī piedzima mazulis no Polijas saņemtajai
mākoņžurkai.
Kuplastes smilšu pelēm (Sekeetamys calurus) piedzi
ma 19 mazuļi.
Indijas dzeloņcūkām (Hystrix indica) 12. aprīlī piedzi
ma divi mazuļi (1;1), 4. septembrī – vēl divi (1;1). Grupā
tagad ir deviņi dzīvnieki.
Pārkomplektējām kapibaru (Hydrochoerus hydrochaeris) grupu. 20. jūlijā trīs jaunas mātītes saņēmām
no Drēzdenes zoodārza Vācijā, bet 11. decembrī – jau
nu tēviņu no Kerkrades zoodārza Nīderlandē. Savukārt
3. novembrī divas mātītes aizvestas uz kolekciju
Slovākijā.
Moko (Kerodon rupestris) izauga pieci mazuļi. Veikta
dzīvnieku maiņa ar Jihlavas zoodārzu Čehijā – aizvestas
divas mātītes, saņemts neradniecisks tēviņš.
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Baltpurna briežu (Przewalskium albirostris) mazuļi.
White-lipped Deer young.
Foto: Sergejs Čičagovs

Pirmais jaunā krēpjvilku (Chrysocyon brachyurus)
pāra vairošanās mēģinājums nebija veiksmīgs. Apgrū
tinātās dzemdībās viens mazulis piedzima nedzīvs, ķei
zargriezienā izņemtie divi pārējie mazuļi nodzīvoja tikai
divas dienas. Māti izdevās glābt, un ceram uz labākām
sekmēm nākotnē.
Kinkažu (Potos flavus) pāra veidošana nebija veiksmī
ga, 17. novembrī zaudējām tēviņu.
No Tallinas zoodārza 23. martā saņēmām divus jaunus
Eiropas ūdeļu (Mustela lutreola novikovi) tēviņus.
Surikatiem (Suricata suricatta) piedzima septiņi ma
zuļi (2;1;4). 11. decembrī no Kerkrades zoodārza Nīder
landē atvedām neradniecisku tēviņu. Augustā surikatus
pārcēlām uz jauno mītni Terārijā.
Janvārī pirmoreiz salikām kopā manulu (Felis manul)
pāri, manuli pārojās, bet pagaidām bez rezultātiem. Iespē
jams, tēviņš vēl ir par jaunu.
Pēc abu ziemeļu lūšu (Lynx lynx lynx) pāru sekmīgās
vairošanās iepriekšējos gados, 2016. gadā seši jaunie lūši
(2;4) nosūtīti citām kolekcijām. Atjaunojām sadarbību ar
Pasaules Dabas fondu Polijā, kas vada lūšu reintrodukci
jas programmu Polijas ziemeļos – 10. martā uz Kadzidlo
vas zooparku nosūtījām jaunu mātīti, 18. jūlijā – pāri. Vēl
vienu jauno lūšu mātīti 22. aprīlī aizvedām uz Helsinku
zoodārzu Polijā, bet jauns pāris 19. decembrī aizceļoja uz
zoodārzu Japānā, Rīgas sadraudzības pilsētā Kobē.
Pēc Lauvu mājas rekonstrukcijas par jaunās ekspozī
cijas pirmo iemītnieci kļuva Āzijas lauvu (Panthera leo
persica) mātīte, kuru 6. oktobrī saņēmām uz pārturēšanu
no Tallinas zoodārza Igaunijā.

Ungārijas stepju govju (Bos taurus taurus ‘Hungarian
Steppe’) mazulis.
Hungarian Steppe Cattle young.
Foto: Māris Lielkalns

Meža ziemeļbriežu (Rangifer tarandus fennicus)
mazulis.
Forest Reindeer young.
Foto: Sergejs Čičagovs
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Māti zaudējušais Mišmi takinu (Budorcas taxicolor
taxicolor) mazulis tika barots no pudelītes, no bara
nenošķirot.
The Mishmi Takin young that lost its mother, was
raised via bottle-feeding without separating it from the
group.
Foto: Elīna Gulbe

Veterinārārstiem daudz rūpju sagādāja Amūras tīģeri
(Panthera tigris altaica). Īpaša pateicība Dr. Kasparam Mi
tulim, kas veica ehokardiogrammas un noteica diagno
zes trīs zoodārza tīģeriem – 13. maijā Panam Janekam,
10. jūnijā Odinam un 13. septembrī Toram. Panam Jane
kam un Odinam konstatēta sirdskaite (Odinam – Fallo
tetrāde). Tors izrādījās vesels. 13 gadus veco Panu Janeku
sirds patoloģiju dēļ zaudējām 22. jūnijā.
13. aprīlī no Roterdamas zoodārza Nīderlandē saņē
mām klinšu damanu (Procavia capensis capensis) tēviņu.
Izauga pieci apkakles pekaru (Pecari tajacu) mazuļi.
Rīgā un zoodārza filiālē “Cīruļi” piedzima un izauga pa
alpaku (Lama pacos) mazulim (abi – tēviņi). Četras alpa
kas aizvestas citiem zoodārziem – 8. februārī viens tēviņš
nosūtīts uz Tallinas zoodārzu, 21. martā trīs dzīvnieki
(1;2) dāvināti Tbilisi zoodārzam Gruzijā.
Nelaimes gadījumā, aplokā iekļūstot klaiņojošajiem
suņiem, 12. februārī zaudējām visu vikunju (Vicugna vicugna) grupu (1;2).
Baltpurna briežiem (Przewalskium albirostris) bija
veiksmīga vairošanās sezona. Pateicoties 2015. gadā starp
aplokiem izveidotajai tuneļu sistēmai, mātītes var brīvi
ieiet tēviņa aplokā, bet vajadzības gadījumā izvairīties
no tā agresijas. Neviena mātīte šogad neguva traumas,
un piedzima četri mazuļi (0;4) – 1. jūlijā (Saule), 3. jūlijā
(Daugava), 14. jūlijā (Rasa) un 16. jūlija naktī (Nakts).
4. oktobrī piedzima pirmais un ilgi gaidītais pudu

(Pudu puda) mazulis. Diemžēl 21. oktobrī nobeidzās ma
zulis, 3. novembrī – arī pieaugušais tēviņš. Iespējamā di
agnoze – hemolizējošu baktēriju infekcija.
Meža ziemeļbriežiem (Rangifer tarandus fennicus)
20. un 28. maijā piedzimušie divi jaunie tēviņi sekmīgi
izauga, trešais mazulis (mātīte) piedzima nedzīvs.
Mājas jakiem (Bos grunniens grunniens) un Ungārijas
stepju govīm (Bos taurus taurus ‘Hungarian Steppe’) iz
auga pa diviem mazuļiem (1;1).
Mišmi takiniem (Budorcas taxicolor taxicolor) piedzi
ma divi mazuļi – 11. aprīlī mātīte Mendija, 13. aprīlī – tē
viņš Billijs. Kad Billija māte 27. aprīlī nobeidzas no sma
gas piometras, takinēnu nācās barot mākslīgi. Pēc divām
nedēļām takinēns tika sekmīgi pievienots barā, turpinot
barošanu no pudelītes caur sētu. Mazulis ne vien nor
māli iejutās grupā, bet ar laiku to “adoptēja” otra mazuļa
māte Kleo, kas Billijam pat ļāva zīst.
Vasaras beigās Billijam izveidojās locītavu tūska, un
viņš sāka klibot. Iekaisumu izdevās ievērojami samazināt
ar steroīdu injekcijām. Billijs arvien ir augumā mazāks
par otru mazuli, kas aug pie mātes, bet uzlabojusies ve
selība un atjaunojies dzīvesprieks.
Gaidīts notikums bija jaunās Takinu mājas nodošana
ekspluatācijā. Takinu grupu mītnē ielaidām 20. jūlijā, un
pats pirmais tajā iegāja mazulis Billijs. 21. jūlijā saņēmām
jaunu, neradniecisku mātīti no Brno zoodārza Čehijā.
Vītņragu kazām (Capra falconeri heptneri) 24. maijā
piedzima divi kazlēni (0;2), izauga viens. 11. maijā Rīgā
dzimis vītņragu āzis aizvests uz Liberecas zoodārzu
Čehijā.
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Ārpilsētas bāze “Cīruļi”
2016. gadā ārpilsētas bāzē “Cīruļi” viesojās 15 651 ap
meklētājs (2015. gadā – 15 515). Negaidīti maz apmeklē
tāju bija gada pēdējos trīs mēnešos, decembra pirmajā
pusē pat tika uzstādīts “antirekords” – divi apmeklētāji.
Toties veiksmīgas bija akcijas, kad piedāvājām 50% ie
ejas maksas atlaidi – maijā atnāca 1375 apmeklētāji,
augustā un septembrī – 1835, kas kopumā par vairāk kā
tūkstoti pārsniedza iepriekšējā gada rādītājus.
Jau otro reizi rīkojām Putnu dienas (9.–10. aprīlī). Pasā
kums bija ļoti labi apmeklēts, tika izgatavoti ap 100 būrīšu
dobumperētājiem putniem. 4. maijā neizpalika Trušu
diena. Pirmais starts Vēstures naktī (21. maijā), piedāvā
jot “Cīruļu” Vakara stāstus, nedeva gandarījumu – sagai
dījām tikai 29 apmeklētājus, kurus maz interesēja gidu
stāstījums, vairāk – ieeja par puscenu.
Pašu spēkiem veicām siena šķūņa jumta seguma
nomaiņu.
Rūpīgi plānots darbs bija 2001. gadā būvētā vilku ap
loka (1,7 ha) sakārtošana. 4. jūlijā abas aploka iedzīvotā
jas – pelēko vilku mātītes tika aizvestas uz Amersfortas
zoodārzu Nīderlandē, un varējām veikt pilnīgu aploka
vertikālo un horizontālo nožogojumu nostiprināšanu.
Vilku teritorija nebija kopta vairākus gadus, jo izvairījā
mies ar savu klātbūtni veicināt nesaskaņas vilceņu gru
pā. Tagad varējām veikt ģenerāltīrīšanu (ugunskurs dega
piecas dienas).
Jūlija pēdējā piektdienā (29. jūlijā) uz kārtībā savesto
aploku pārcēlās pelēkais vilks Ķoniņš. Jaunais tēviņš lie

Alpakas
(Lama pacos).
Alpacas.
Foto: Elīna Gulbe

liski iejuties teritorijā un gaida savu vilceni. To ceram jau
najā sezonā saņemt atbilstoši pelēkā vilka Skandināvijas
ciltsgrāmatas vadītāja rekomendācijām.
Jāpiebilst, ka Ķoniņam, kuru 2015. gada jūnijā saņē
mām kā mātes pamestu mazuli un “Cīruļos” uzaudzējām,
veltīti divi sižeti LTV1 raidījumā “Vides fakti” – pirmais pa
gājušogad (10.10.2015.), otrs – šogad (12.11.2016.).
19. decembrī uz Kobes zoodārzu Japānā aizceļoja
2014. gadā dzimusī lūsenīte. Darbā ar dzīvniekiem sevi
pārpārēm attaisnoja pirms diviem gadiem uzbūvētā lūšu
šķirošanas iekārta. Tagad, kad jāveic dzīvnieku veterinārā
aprūpe vai atdalīšana transportam, tas paveicams viegli,
bez lieka stresa dzīvniekiem un darbiniekiem. Plānojam
lūšu voljerā atkal apvienot veco pāri Marģeru un Margo,
kas pelnījuši mierīgas vecumdienas.
Lepojamies ar savu melno grifu pāri, kas trešo gadu
pēc kārtas sekmīgi izaudzē mazuli.
Nozīmīgs notikums bija divu Latvijas zilās šķirnes buļļu
nodošana Jaunpils mākslīgās apsēklošanas stacijai, kur
ieguva 400 spermas devas šķirnes tālākai saglabāšanai.
Tas notika ar Zemkopības ministrijas finansiālu atbalstu.
Savu darbu paveikuši, dzīvnieki atgriezās “Cīruļos”.
Atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta norādīju
miem, gada beigās slēgtās telpās izbūvējām speciālu
mītni meža cūku grupai, uz to 2017. gada pirmajās die
nās cūkas arī pārcēlām. Jaunajā sezonā “Cīruļu” apmek
lētāji meža cūkas ekspozīcijā redzēt nevarēs, bet būsim
samazinājuši Āfrikas cūku mēra infekcijas risku.

37

Dzīvnieku rehabilitācija
Rīgas zoodārzs arī 2016. gadā savu iespēju robežās pieņēma savainotus un bezpalīdzīgā stāvoklī atrastus savvaļas
dzīvniekus (21), kā arī nelegāli turētos vai saviem saimniekiem apnikušos mīļdzīvniekus (37).
Dzīvnieku rehabilitācija 2016. gadā
Rehabilitation in 2016
Suga
Species

Aizvesti
Disposition

Iekļauti
kolekcijā
In Zoo’s
collection

Karantīnā
In
Quarantine
31.12.16.

1

2

21

5

1

6

1

–

1

–

Karantīnā
In
Quarantine
1.01.16.

Atvesti
Received

Krituši
Deaths

2

27

1

7

Atlaisti
dabā
Released
into wild

Rāpuļi
Sarkanausu bruņrupucis
(Trachemys scripta)
Vidusāzijas bruņrupucis
(Testudo horsfieldii)

Putni
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
Paugurknābja gulbis
(Cygnus olor)
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
Peļu klijāns
(Buteo buteo)
Ķīķis
(Pernis apivorus)
Ausainā pūce
(Asio otus)
Meža pūce
(Strix aluco)

1
–

1

1

–

1

1

–

3

1

–

1

–

5

1

1

2

3

1

2

–

2

–

2

1

–

2

–
–

Zīdītāji
Ziemeļu baltkrūtainais ezis
(Erinaceus roumanicus)
Jūrascūciņa
(Cavia porcellus)
Čīles šinšilla
(Chinchilla lanigera)
Pelēkais zaķis
(Lepus europaeus)
Jenots
(Procyon lotor)
Eiropas ūdrs
(Lutra lutra lutra)
Akmens cauna
(Martes foina)
Pelēkais ronis
(Halichoerus grypus)
Pogainais ronis
(Pusa hispida)

3

2

2

1

1

–

1

–

1

1

–
1

1

–
1

–

1

1

–

–

6

6

–

–

1

1

–
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Darbinieki 2016. gada beigās
Valde: Rolands Greiziņš, Edgars Vītols, Uldis Želubovskis.
Vadošie speciālisti: Anita Kļava, Guna Vītola.
Tehniskie darbinieki: Guntis Avots, Sandra Blūmen
tāle, Jānis Briģis, Erita Ronesala, Astrīda Zariņa.
Grāmatvedība: Inta Kanišauska, Inguna Ābele, Silvija
Burda, Tatjana Gruša, Ināra Hoņavko, Agrita Slīpā, Elita
Zeļčāne.
Izglītības un informācijas nodaļa: Laura Līdaka,
Dace Graubica, Elīna Gulbe, Elvīra Hrščenoviča, Daiga
Leimane-Eglīte, Māris Lielkalns, Viktorija Loskutova, Re
nata Ļucāne, Larisa Nikolajeva, Madara Poppela, Aiva
Priedīte-Tirziņa, Jeļena Tereško.
Zīdītāju nodaļa: Tatjana Ivasenko, Veneta Berķe, Andris
Brokāns, Vladislavs Dvorjaņinovs, Kristiāna Dzene, Jana El
nione, Valija Jirgensone, Aļona Mihailova, Anete Trauberga.
Nagaiņu nodaļa: Tija Svikule, Kristaps Baķis, Linda
Einberga, Aigars Irbe, Kitija Krūmiņa, Aleksandra Mihai
lidi, Tamāra Mišuto, Agita Pudova, Veronika Rence, Jānis
Siliņš, Kārlis Sīlis, Ineta Slišāne, Ainārs Sulataurs, Kristīne
Vītola, Veronika Zamaļdinova.
Ornitoloģijas nodaļa: Kristīne Jačmenkina, Guntis
Graubics, Ivonna Heidere, Edīte Klimentova, Anastasija Ni
kolajeva, Natālija Okaņa, Sintija Putniņa, Andis Zvejnieks.
Terārija nodaļa: Renārs Rozentāls, Margarita Hleb
naja, Ginta Jansone, Jānis Kolangs, Agita Kruča, Andris
Lazdiņš, Ilona Pavlauska, Anete Poļaka, Arkādijs Poppels,
Aleksandrs Rudņevs, Oskars Sedols.
Insektārijs: Ilona Roma, Jeļena Bondarenko, San
ta Ieviņa, Aleksandrs Napolovs, Darja Visocka, Tatjana
Žuravļova.

Foto: Māris Lielkalns

Veterinārais dienests: Inga Birne, Benita Drapče,
Nikolajs Oborins.
Barības virtuve: Maija Drožina, Aigars Kručs, Irina
Moskaļika, Andrejs Oboļevičs, Elga Poppela, Aivars Tože,
Antonida Vasiļenko, Zinta Velde.
Dārza un parka nodaļa: Ilona Eistreiķe, Olga Antip
jeva, Ervīns Bīrmanis, Ilze Daugina, Rita Goršanova,
Aldis Janelūns, Reinis Lipors, Ēriks Rečs, Inese Tetere,
Rihards Zariņš.
Autotransporta nodaļa: Eduards Stumpe, Jurijs
Ganzjuks, Jevgenijs Konstantinovs, Juris Pudovs, Aivars
Šaiters.
Remontu un celtniecības grupa: Sergejs Kočer
gins, Roberts Andrejsons, Pēteris Brants, Kaspars Bur
vis, Vladimirs Jakubovskis, Raimonds Jankavs, Eduards
Kelpšs, Jānis Lazdāns, Pēteris Liepiņš, Paulis Lipšāns,
Rihards Putniņš, Dairis Romanovs, Renārs Rubults, Ar
tūrs Slavinskis, Normunds Šults, Džems Tirzītis, Vilnis
Trifanovs.
Enerģētiķu nodaļa: Boriss Jurševics, Jānis Innuss,
Jānis Priede, Jūlijs Smilga, Gunārs Zariņš.
Apsardzes nodaļa: Pēteris Petrovs, Ilze Meļņika,
Guntis Miezis, Uldis Ozols, Normunds Poļaks, Gunārs
Pusts, Dzidra Skudra, Edijs Sladzs, Andrejs Starčenko,
Artis Stivrinieks, Tamāra Šalajeva.
Ārpilsētas bāze “Cīruļi”: Arnis Bergmanis, Sintija
Alksne, Uģis Bergmanis, Jānis Cābelis, Andris Freimanis,
Aigars Gulbis, Edgars Kigitovičs, Ausma Mickāne, Aldro
na Petrauska, Vilma Putra, Arita Reinfelde, Imants Roģis,
Agrita Ruzaiķe, Vineta Šteinberga, Zaiga Trukše.

English Summary
Riga National Zoological Garden in 2016
Founded: 14 October 1912.
EAZA member since 1992.
Current area: 20 hectares (Affiliate “Cīruļi: 132 hectares).
Staff: 152.
Attendance: 329,482 in 2016.

Building and Reconstruction
Construction of the new Takin House was completed in
2016; the animals were moved to the new premises on
20 July. In 2017, construction of a visitor platform is
planned.
Reconstruction of Terrarium continued. Two outdoor
exhibits were completed in 2016, including the Trumpeter
Hornbill exhibit (the birds were moved to the new
enclosure on 5 July), and the Meerkat exhibit (opened on
4 August). Further reconstruction works are planned in
2017, including indoor and outdoor enclosures for parrots.
Terrarium indoor exhibits of parrots, Meerkats, Rock
Hyraxes and Naked Mole Rats are scheduled to open to the
public.
Reconstruction of the Lion House was completed, the
opening event took place on 21 October.
At the end of 2016, reconstruction of the Quarantine
premises was started.

Education
Activities of the Department of Education and
Information included guided tours of the Zoo (125 tours were
conducted in 2016), thematic classes for schoolchildren
at the Education Centre of the Zoo (72), seminars and
workshops (23), as well as many other tasks associated
with the Zoo’s educational function and public relations.
The offer of thematic classes and excursions for
schoolchildren within the project Zoo.Skola (Zoo School)
was completed. It includes 24 thematic classes according
to the school curriculum in natural sciences and biology.
Several workshops and seminars were organized for
schoolteachers.
During the summer season, keeper talks were continued
at the Zoo for the twelfth year already. Those included
feeding demonstrations of cassowaries, hippopotamuses,
peccaries, pelicans, cormorants, lemurs, giant tortoises,
meerkats, giraffes and reindeer, as well as a show of trained
horse and a show of trained seals.

Marketing and Publicity
In 2016 Riga Zoo continued its collaboration with
tourism information centres. Participation in LIVE RĪGA
programme was continued. Riga Zoo also joined one of

the most important cultural events in Riga, “Rīgas svētki
2016” (Riga City Festival 2016).
In 2016, we continued to organize discount campaigns.
Those included Winter Nights at the Zoo (with a discount
of up to 75% on the entrance fee), Tropical Month (50%
discount for school groups), Animal Family Days (50%
discount), History Night at the Zoo (discount of up to 75%),
Riga City Festival (discount of 1.00 EUR), Animal Days (50%
discount). During admission coupon campaigns, 50%
discount was applied to entrance tickets to Affiliate “Cīruļi”,
parking tickets in the Zoo parking area and tickets for
10 visits to the Zoo.
77 press releases were issued to the mass media.
In 2016, Riga Zoo was featured in 361 television
news releases and features, 497 radio broadcasts and
716 publications in printed media. The Riga Zoo website
was visited 333,540 times.

Events
26 public events were conducted at the Zoo in 2016.
For the full public event list, see page 10.

Animal Collection
At the end of 2016, there were 3054 specimens of
361 animal species in Riga Zoo. 92 species of those (25%)
are included in the IUCN Red List of Threatened Species.
135 species bred, 861 young were born or hatched in 2016.
During the year, 130 animals of 42 species arrived at our
Zoo, and 542 specimens of 65 species were sent to other
animal collections. We cooperated with 39 zoological
institutions in 18 countries.
For the first time, Riga Zoo’s animal destinations
included Georgia. Seven animals were donated to
Tbilisi Zoo as a support after the 2015 flood. A Blue-andYellow Macaw pair was sent by plane, large animals (a
Bactrian Camel, a Domestic Yak and three Alpacas) were
transported by car. The whole transportation operation
lasted from 14 March to 5 April.
In 2016, Riga Zoo provided quarantine to Asia-bound
penguins for the third time, because Latvia is one of the
few EU countries that have not been affected by the avian
influenza. On 23 May, 14 Humboldt Penguins arrived from
European zoos to Riga Zoo. On 29 September, they were
forwarded to zoos in Asia.

Invertebrates
At the end of 2016, there were 60 invertebrate species
in Riga Zoo’s collection, including 48 species of terrestrial
invertebrates in the Insectarium, as well as eight gastropod
and two crustacean species in the Terrarium Department.
55 invertebrate species bred in 2016.
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We continued to exhibit Bumblebees (Bombus terrestris)
to the public during all the summer season, from June until
October. Two Bumblebee nests were used in the exhibit.
The bee hotel weathered the winter well, and in April–
June there was a high activity of the insects in the vicinity.
The exhibit, created in 2013, consists of a wooden and reed
structure with around 2,500 nest sites for solitary wasps and
bees. This year the insects occupied several hundred cells.
Our new Leaf-cutter Ant (Atta cephalotes) colony
developed well in the exhibit in the Tropical House, as well
as the nests of Weaver Ants Oecophylla smaragdina and
Polyrhachis dives, all of them acquired in 2015. We plan to
exhibit both Weaver Ant species to the public for the first
time during Tropical Month in February 2017.
In 2016, we received four new invertebrate species.
Crayfish Procambarus fallax virginialis is already
exhibited to the public in the Aquarium. New additions
to our terrestrial invertebrate collection were scorpions
Heterometrus sp. from Ostrava Zoo, as well as millipedes
Xenobolus carnifex and tarantulas Holothele incei. The new
millipedes and tarantulas already bred in 2016, and we
plan to include both species in the invertebrate exhibits at
Tropical House in 2017.
Unfortunately, we lost two bird-eating spider
specimens of the exhibit, Acanthoscurria geniculata and
Lasiodora parahybana. They perished due to problems
during shedding process. Scorpions Babycurus gigas were
lost in 2016, too.
Our population of EEP species, Fregate Island Palm
Beetle (Polposipus herculeanus) bred well in 2016. Our 7th
generation beetles are exhibited at the Tropical House, and
all other stock is kept and bred at the Insectarium’s offexhibit premises.
Within Partula EEP, we continue to breed Partula tristis
and P. varia. Two last adult specimens of P. suturalis strigosa
managed to produce an offspring as well.
The Insectarium Department continued producing
food insects. During the year, other animal departments
of the Zoo were supplied with 326 kg of live food (locusts
Locusta migratoria, cockroaches Blaptica dubia, Elliptorhina
chopardi, Gromphadorrhina portentosa, Shelfordella tartara,
crickets Acheta domestica, superworms Zophobas morio).
To provide Tamanduas with mealworms, we created a
Tenebrio molitor culture, too, in 2016.

Four new species were added to our fish collection.
Slender Rainbowfish (Melanotaenia gracilis) and Black
Paradisefish (Macropodus opercularis spechti) represented
new arrivals of tropical fish fauna. In 2016 we also started
to renew native fish species in the exhibit. We hope that
European Perch (Perca fluviatilis) will be joined by other
Latvian freshwater fish species in the following years. A
natural form Goldfish (Carassius auratus) was acquired
to create an educational display comparing natural and
decorative varieties.
Continuing to work on fish collection optimization,
we sent nine species to other collections. Those included
Japanese Koi (Carassius auratus), Spotted Sailfin
Suckermouth Catfish (Pterygoplichthys gibbiceps), Banded
Rainbowfish (Melanotaenia trifasciata), African Silverfish
(Monodactylus sebae), Waroo (Uaru amphiacanthoides),
Fire Anemonefish (Amphiprion melanopus), Clown
Anemonefish (A. ocellaris), Spotted Scat (Scatophagus
argus) and Siamese Fightingfish (Betta splendens).
In 2016, there were several improvements to the
Aquarium exhibits, including a gradual redecoration of the
aquariums, with the aim to make exhibits as close to the
exhibited species’ natural environments as possible.

Amphibians

Fish

At the end of 2016, there were 56 species of amphibians
in Riga Zoo. 22 species bred successfully and 610 young
were raised.
The work with Madagascar amphibian species was
successful. Betsileo Mantellas (Mantella betsileo) bred
at our Zoo for the first time, six young were raised.
Green Mantellas (M. viridis) and Golden Mantellas
(M. aurantiaca) bred too, producing six and three young
respectively.
Theloderma species bred well, too. Tonkin Bug-eyed
Frogs (T. corticale) produced 111 young, Chapa Bugeyed Frogs (T. bicolor) – 23, and Taylor’s Bug-eyed Frogs
(T. stellatum) – 26 young.
In 2016, several mixed-species exhibits with reptiles
and amphibians were created. In Terrarium Rhinoceros
Iguanas (Cyclura cornuta), Red-footed Tortoises
(Chelonoidis carbonaria) and Mountain Chicken Frogs
(Leptodactylus fallax) share one exhibit successfully.
A mixed exhibit with Green Tree Pythons (Morelia viridis)
and Emerald-green Tree Frogs (Litoria caerulea) proved
to be successful as well.

At the end of 2016, there were 55 fish species in Riga
Zoo’s animal collection. Ten species bred in 2016. Among
the reared young were 16 Butterfly Splitfins (Ameca
splendens), a species extinct in the wild, and 10 Otjikoto
Tilapias (Tilapia guinasana), a critically endangered species.

At the end of 2016, there were 51 reptile species in Riga
Zoo. 31 specimens of seven species were sent to other
animal collections, and 39 animals of 10 species arrived at

Reptiles

our Zoo, including Haitian Giant Galliwasp, a new species
to our collection. During the year, 19 reptile species laid
eggs. 26 young of six species hatched. Two species of
these, Asian Leaf Turtles and Mexican Kingsnakes, bred for
the first time in Riga Zoo.
Siebenrock’s Snake-necked Turtles (Chelodina
siebenrocki) bred for the third year already. Another four
young hatched in April.
On 3 September, the first Asian Leaf Turtle (Cyclemys
dentata) young hatched in Riga Zoo.
On 16 February, five CB2015 Frilled Lizards
(Chlamydosaurus kingii) were sent to Gan Garoo Animal
Park, Israel.
On 13 May we received five Philippine Sail-finned
Lizards (Hydrosaurus pustulatus) from Rotterdam Zoo,
returning this species in our collection and exhibits.
Asian Water Dragons (Physignathus cocincinus)
produced eight young in 2016. On 9 February, we sent five
specimens (CB2015) to Tallinn Zoo.
On 28 September, four young Haitian Giant Galliwasps
(Diploglossus warreni) arrived from Jihlava Zoo, a new
species to our collection. In a few months, the young
lizards grew considerably. We plan to exhibit this species
to the public when the new reptile exhibit in Terrarium is
ready to be opened to the public.
A 3;5 group of Jackson’s Chameleons (Chamaeleo
jacksonii) arrived from Munster Zoo in 2015. Unfortunately,
four of these animals died in 2016 from jaw infection,
including a pregnant female. By using an alternative
treatment with homeopathic remedies, we managed to
save the last female in the group.
We hope that both Jackson’s and Reunion Chameleons
(Furcifer pardalis) will breed in 2017. On 10 February, 2016,
a Reunion Chameleon female was received in addition to
three males that arrived from Lodz in 2015.
On 20 July a Great Plated Lizard (Gerrhosaurus major)
young hatched.
On 9 February, five CB2015 Green Crested Basilisks
(Basiliscus plumifrons) were sent to Tallinn Zoo.
On 4 July, a Green Iguana (Iguana iguana) group (1;3)
was sent to Rhenen Zoo.
Mexican Kingsnakes (Lampropeltis mexicana mexicana)
produced young for the first time in our Zoo. That came
as a surprise, as the parents were received in the previous
year as young snakes. At the end of 2015, the female laid
five eggs. The first snake young hatched on 15 August and
the second one followed on 17 August.
Grass Snakes (Natrix natrix) hatched ten young within
the exhibit.
In 2016, several mixed-species exhibits with reptiles and
amphibians were created.

A Common Slider (Trachemys scripta) exhibit was
created in Aquarium in order to show this invasive species
to the public during the winter months. In the summer, the
species will be exhibited in an outdoor pool as previously.

Birds
At the end of 2016, there were 61 bird species in Riga
Zoo’s collection. 31 specimens of 14 species were sent
to other animal collections, and 31 birds of eight species
arrived at our Zoo. During the year, 21 bird species
produced eggs. 10 species hatched 44 young in total.
All three Eastern White Pelican (Pelecanus onocrotalus)
pairs nested, but unsuccessfully. Unfortunately, the pair
that has fertile eggs each year has been demonstrating
the least reliable incubating behaviour. It is likely that egg
manipulation will be needed to get parent-reared pelican
chicks.
Black Storks (Ciconia nigra) hatched three chicks on
15 June, two of them (1;1) were raised successfully by their
parents. The CB2015 male was sent to Kosice Zoo on
7 April.
Our three African Spoonbill (Platalea alba) pairs
hatched eight young (3;5) in total, seven of them grew up.
Two of the young were sent to Lodz Zoo on 11 May, the
others are still on our surplus list. We also plan to look for
unrelated males to create new, unrelated pairs. At the end
of 2016, another nesting season began.
Glossy Ibises (Plegadis falcinellus) hatched a chick on
2 July. The young developed well but died after two weeks.
Parental care had been impeccable, the post mortem did
not reveal any inborn pathologies either, and we hope for
a more successful next breeding season.
Waldrapp Ibises (Geronticus eremite) attempted
breeding, too. Unfortunately, the nesting started indoors
and was interrupted. It later turned out that the eggs had
been fertile. During the summer, the Waldrapp Ibises did
not resume nesting in the outdoor enclosure. Still, they
showed interest in the new nest boxes. The new nest boxes
have been installed both indoors and outdoors, in hopes
for a nesting success in the next season.
Both Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) pairs
attempted nesting. The experienced pair hatched two
ducklings (0;2) on 13 May. Two CB2015 females were sent
to Kosice Zoo on 7 April.
Cinereous Vultures (Aegypius monachus) bred
successfully both in Riga Zoo and Affiliate Cīruļi again. The
chicks hatched on 9 May and 16 May respectively, and
both were raised by their parents. The young from Riga
turned out to be a male and was transported to Kerkrade
Zoo on 10 October, but the young female from Cīruļi went
to Rhenen Zoo on 7 December.
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At the end of 2015, the Bearded Vulture (Gypaetus
barbatus) pair developed a pronounced breeding
behaviour, including mating. An egg was laid on 6 January,
2016, but incubation went without success.
On 11 December four Vulturine Guineafowl (Acryllium
vulturinum) were received from Belgium, as an addition
to two males in our collection. Unfortunately, DNA tests
revealed that only one of the new birds was female.
Seven Common Peafowl (Pavo cristatus) chicks were
raised.
A Stanley Crane (Anthropoides paradiseus) female died
on 2 August from ovaritis.
A Grey Crowned Crane (Balearica regulorum
gibbericeps) pair produced two clutches. The first of
them was infertile just like all eggs from the previous
year. However, the second clutch resulted in four chicks.
Three young hatched in the nest on 21, 22 and 23 August
respectively. The remaining egg that was left in the nest
was placed in the incubator, and the fourth chick hatched
on 26 August and was successfully placed with its parents.
One of the chicks died from an injury, but the three
remaining young cranes (1;2) grew up.
We had to stop the breeding of Manchurian Cranes
(Grus japonensis) in 2015 and 2016 since we still have not
found new homes for cranes that hatched in our zoo in
previous years. A CB2014 female was sent to Bojnice Zoo
on 11 May. Two CB2012 females are still in our surplus list.
The breeding attempts of both Moluccan Cockatoo
(Cacatua moluccensis) and Lesser Sulphur-crested
Cockatoo (C. sulphurea citrinocristata) remained without
results in 2016. It is likely that in 2017 the new Lesser
Sulphur-crested Cockatoo pair that has just reached
maturity, will attempt nesting, too.
It was decided to stop exhibiting macaws. On 21 March
the breeding Blue-and-yellow Macaw (Ara ararauna) pair
was donated to Tbilisi Zoo.
Within the group of Tawny and Long-eared Owls that
were brought from the wild as orphaned or injured birds
and rehabilitated at the Zoo, unexpected nesting of
Tawny Owls (Strix aluco) occurred. On 25 April four owlets
hatched, yet one of them disappeared the next day. Three
young owls grew up in the mixed owl species exhibit.
On 18 August, they were sent to the raptor rehabilitation
centre Tiltakalni in Eastern Latvia, to be released to the
wild.
Snowy Owls (Bubo scandiacus) and – for the first time
in Riga Zoo – Ural Owls (Strix uralensis) attempted nesting,
but all eggs proved to be infertile.
A Hawk Owl (Surnia ulula) hatched for the first time in
Riga Zoo. In 2015 the pair produced only infertile eggs,
but in 2016 an owlet hatched and grew up. The clutch

consisted of two eggs. On 2 May the incubation started,
on 14 June a chick hatched. The owlet left the nest box
already on 27 June, on an extremely hot day. The pair
raised the chick successfully. On 28 September, the young
female Hawk Owl was transported to Hluboka Zoo.
The Southern Ground Hornbill (Bucorvus leadbeateri)
pair was observed mating, eight eggs were produced in
2016, but without results.
On 5 July the Trumpeter Hornbill (Bycanistes bucinator)
pair was moved to its new exhibit.
Zebra Finches (Taeniopygia guttata) continued nesting
in the reptile mixed species exhibit in Terrarium. In 2016
ten chicks grew up.
On 5 April, a group of 19 Javan Sparrows (Padda
oryzivora) arrived from Wroclaw Zoo, to be exhibited free
ranging in South Asian Hall at Tropical House.

Mammals
At the end of 2016, there were 78 species in Riga Zoo’s
mammal collection. 32 species bred, 114 young were born.
38 specimens of 17 species were sent to other animal
collections, and Riga Zoo received 28 mammals of
17 species. Eastern Quolls and Golden Lion Tamarins were
included in Riga Zoo’s collection for the first time.
On 22 April, an unrelated Eastern Quoll (Dasyurus
viverrinus) pair arrived form Leipzig Zoo to be kept in the
breeding premises. On 3 May, two males arrived by plane
from Frankfurt Zoo, to be exhibited to the public in the
Nocturnal Exhibit at Tropical House.
After changes in Pygmy Gliding Possums’ (Acrobates
pygmaeus) keeping conditions, breeding results improved.
Nine young were born (1;6;2) in 2016.
Another Ground Cuscus (Phalanger gymnotis) joey
was born, a male. Two young males from previous years
were sent to other zoos, on 19 May to Budapest and on
20 August to Plzen. Unfortunately, on 13 October the
breeding female died.
The Brush-tailed Bettong (Bettongia penicillata ogilbyi)
pair produced three joeys (2;1), all of them grew up
successfully.
Two Red Kangaroo (Macropus rufus) joeys were born
in 2016, both of them are developing well. One of the
mothers had a tendency to throw the joeys out of her
pouch while they were still undeveloped; her four previous
babies had been lost in this way. In 2016 we tried to solve
this problem using homeopathic treatment, and this time
the female managed to raise its young.
Swamp Wallabies (Wallabia bicolor bicolor) had a joey
too, but that also created problems within the mixed
species group of Red Kangaroos and Swamp Wallabies.
When the Wallaby female had the baby in her poach, the

Wallaby male grew aggressive towards the Red Kangaroos.
We had to separate the two species from each other,
building a dividing fence across the exhibit. The Wallaby’s
attacks resulted in the death of a Red Kangaroo joey in
mother’s pouch on 11 January. After separating the two
species, the two Red Kangaroo young and a Wallaby young
all grew up successfully.
On 11 December, an additional female Swamp Wallaby
arrived from Planckendael.
A Ring-tailed Lemur (Lemur catta) baby was born on
10 August.
A female Lesser Slow Loris (Nycticebus pygmaeus) was
lost due to infection, along with her two infants.
Two Senegal Bushbaby (Galago senegalensis) young
were born and grew up. Two young Bushbabies from
previous years (1;1) were sent to Tallinn Zoo on 2 February.
Two Common Marmoset (Callithrix jacchus) young were
born on 28 February, another one on 5 August, all of them
developed well under their parents’ care.
A Pygmy Marmoset (Callithrix pygmaea niveiventris)
young (a male) was born on 5 May, but it died on
25 June. The post mortem revealed no visible pathologies.
On 18 October, another two babies were born, their
development has been going well.
Golden Lion Tamarins (Leontopithecus rosalia) were
exhibited to the public for the first time in Riga Zoo. On
20 July, a female arrived from Hluboka Zoo, followed by a
male from Colchester Zoo on 11 August.
The breeding of Patas Monkeys (Erythrocebus patas)
was stopped. One of the young males was sent to Hluboka
Zoo on 20 July, three more youngsters are included in
Zoo’s surplus list.
On 28 November, the first Southern Tamandua (Tamandua
tetradactyla longicauda) pup was born in Riga Zoo.
Siberian Flying Squirrels (Pteromys volans) produced
15 young in total (6;9), Edible Dormice (Glis glis) – three
young (1;2).
After 12 years, Malagasy Giant Rats (Hypogeomys
antimena) returned to the Riga Zoo animal collection. The
previous Giant Rat colony was lost in a Tyzzer’s disease
outbreak in 2004. Since wild mice could have been the
possible vector of infection, the exhibit for the new arrivals
was reconstructed ensuring safety from rodent pests. On
4 July, a female Malagasy Giant Rat was transported from
Amersfoort Zoo, on 20 July an unrelated male arrived from
Plzen Zoo.
Two unrelated females were added to the Slender-tailed
Cloud Rat (Phloeomys pallidus) group, on 21 April from
Poznan Zoo and on 8 June from Chester Zoo. On
1 September, the Poznan’s female gave birth to a female
pup.

Bushy-tailed Jirds (Sekeetamys calurus) produced
19 young.
Indian Crested Porcupines (Hystrix indica) had two
more litters on 12 April and 4 September respectively,
four porcupettes were born and raised in total (2;2). The
Porcupine group has grown to nine individuals by now.
Efforts were made to create an unrelated and
compatible Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris)
breeding group. On 20 June three young females arrived
from Dresden Zoo, on 11 December a male was received
from Kerkrade Zoo. Two females were sent to Slovakia on
3 November.
Rock Cavies (Kerodon rupestris) produced five young
(0;5). An animal exchange was made with Jihlava Zoo,
sending off two females born in Riga, and receiving an
unrelated male.
The first breeding attempt of the new Maned Wolf
(Chrysocyon brachyurus) pair was not successful. A
Caesarian section was needed. Unfortunately, none of the
three pups survived. The female Wolf recovered well after
surgery, and we hope for better breeding results in the
future.
A male Kinkajou (Potos flavus) had to be euthanized on
17 November after it was badly injured by a female.
Two young male European Minks (Mustea lutreola
novikovi) arrived from Tallinn Zoo on 23 March.
Slender-tailed Meerkats (Suricata suricatta) produced
seven young (2;1;4). On 11 December, an unrelated male
was received from Kerkrade Zoo. In summer the Meerkat
group was moved to the new exhibit in Terrarium.
In January, a new Pallas’ Cat (Felis manul) pair was put
together. Night video surveillance footage showed that
both animals were interested in each other. However,
mating has not resulted in offspring so far. Possible
explanation to this is that the male is still too young.
After a successful breeding of both Northern Lynx (Lynx
lynx lynx) pairs in previous years, six young Lynxes (2;4)
were sent to other animal collections in 2016. Three Lynxes
(1;2) went to Kadzidlow Wild Animal Park, to contribute to
Lynx breeding and reintroduction programme conducted
by WWF-Poland. Another young female was sent to
Helsinki Zoo, and an unrelated Lynx pair was sent by plane
to Kobe Oji Zoo in Japan.
In 2016 the reconstruction of the Zoo’s historical Lion
House was completed. A female Asian Lion (Panthera leo
persica) in loan from Tallinn Zoo became its first inhabitant.
One of the most important veterinary topics in 2016 was
the health of Zoo’s Amur Tigers (Panthera tigris altaica).
We are particularly grateful for the assistance provided
by Dr. Kaspars Mitulis who conducted echocardiography
on all three male Tigers. Heart pathologies were found in
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the adult male and one of his offspring. The young male
was diagnosed with tetralogy of Fallot, a congenital heart
defect. The second young male proved to be healthy.
On 22 June, the adult male died from heart failure at
13 years of age. The young male with a heart defect is
projected to only live for 5–6 years and require medical
treatment throughout its life.
On 13 April, a male Rock Hyrax (Procavia capensis
capensis) was received from Rotterdam Zoo.
The Rock Hyrax group was moved to the new indoor
facility in Terrarium to be kept in a mixed species exhibit
together with the Meerkats. Up to now, the two species
have been cohabiting well.
Collared Peccaries (Pecari tajacu) produced five young.
Two Alpaca (Lama pacos) young (2;0) were born in Riga
Zoo and Affiliate “Cīruļi”. Four Alpacas were sent to other
zoos. A young male went to Tallinn Zoo on 8 February, and
a group of three Alpacas (1;2) were donated to Tbilisi Zoo.
On 12 February, we lost the entire Vicuna (Vicugna
vicugna) group in a stray dog attack.
White-lipped Deer (Przewalskium albirostris) produced
four healthy calves (0;4). Undoubtedly, that was a result of
a special tunnel system built between species enclosures
in 2015 to prevent the male’s aggression towards the
females. No females suffered any injuries this year, and a
record number of young was born.
On 4 October, a Chilean Pudu (Pudu puda) young (1;0)
was born. Unfortunately, on 21 October the young died,
followed by the death of the adult male on 3 November.
An infection of hemolytic bacteria is thought to be the
possible diagnosis.
European Forest Reindeer (Rangifer tarandus fennicus)
produced three young, two of them (2;0) were raised
successfully.
Domestic Yaks (Bos grunniens grunniens) and
Hungarian Steppe Cattle (Bos taurus taurus) both
produced two young (1;1).
Two Mishmi Takin (Budorcas taxicolor taxicolor) calves
were born, a young female on 11 April and a male two
days later. The male calf lost its mother, which died of
pyometra on 27 April. The young was raised via handfeeding without separating it from the group.
On 20 July, the Takin group was moved to the new Takin
House. On 21 July, a new, unrelated female from Brno Zoo
was added to the group.
On 24 May, two Turkmenian Markhor (Capra falconeri
heptneri) young were born (0;2), one of them grew up
successfully. A Riga-born male was sent to Liberec Zoo on
11 May.

Wildlife Rehabilitation
21 orphaned or injured wild animals were admitted for
rehabilitation to the Zoo’s Quarantine Station. The Zoo
also took care of 37 animals received as confiscated or
unwanted pets.

Affiliate Cīruļi
Riga Zoo Affiliate Cīruļi (area 132 ha) is situated in
Kalvene, southwestern part of Latvia. Besides a wild animal
collection, mostly representing native fauna, we also work
with various livestock breeds, including Latvian Blue Cattle,
Romanov Sheep and Latvian Darkheaded Sheep here.
The attendance of Cīruļi was 15,651 people in 2016
(compared to 15,515 people in 2015). A campaign offering
a 50% discount on admission coupon was even more
successful than the previous year. 3,210 visitors in total
used the offer in May and August–September.
On 9–10 April, a Bird Day event featuring a nest box
workshop was organized for visitors at Cīruļi for the second
time already. Visitor interest was high, and more than
100 nest boxes for wild birds were made during the
workshop. The traditional Rabbit Day took place on May 4.
The first History Night at Cīruļi, which was held on
21 May, was less successful, as only 29 visitors arrived and
interest in joining special guided tours was not as strong
as expected.
In 2016, the Wolf Exhibit was renovated (area 1.7 ha,
built in 2001). After the fencing was reconstructed and
other improvement works at the enclosure completed,
Ķoniņš, a young European Grey Wolf (Canis lupus lupus),
was moved to the exhibit on 29 July. This animal had been
received from the wild in June 2015 as an orphaned pup
and brought up in Cīruļi. DNA analyses have proved him to
be of pure blood, and we plan to bring him a mate under
recommendations provided by the keeper of the Grey Wolf
Scandinavian Studbook.
On 19 December, a female CB2014 Northern Lynx (Lynx
lynx lynx) was sent to Kobe Zoo, Japan.
The Cinereous Vulture (Aegypius monachus) pair raised
another young (0;1). It was the third chick of the pair since
2014.
Two Latvian Blue Cattle bulls were sent to artificial
insemination centre to contribute to the conservation
of this breed. 400 semen doses were collected. The work
was done with financial support from the Ministry of
Agriculture.
In accordance with the Food and Veterinary Service’s
instructions, we moved our 1;4 Wild Boar (Sus scrofa scrofa)
to a specially built closed off-exhibit indoor facility, as a
safety measure against African swine fever.
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Dzīvnieku kolekcija 2016. gadā
Skaits
Status
1.01.16.

Suga
Species

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.16.

Gliemji - Mollusca - Molluscs
Gliemeži
Ampulārija
Melānija

Gastropoda
Ampullariidae
Pomacea canaliculata
Thiaridae
Melanoides tuberculatus

Apple Snail

++

++

++

++

Red-rim Corkscrew
Snail

++

++

++

++

African Giant Land
Snail

14

+

+

14

Rosy Wolf Snail

14

+

+

11

Achatinidae
Austrumāfrikas
ahātgliemezis
Sārtais vilkgliemezis
Slaidjoslu partula
Raiāteas partula
Mainīgā partula
Seišelu torņgliemezis

Achatina fulica
Spiraxidae
Euglandina rosea
Partulidae
Partula suturalis
strigosa
Partula tristis
Partula varia
Enidae
Pachnodus fregatensis

Partula Snail

2

1

Partula Snail
Partula Snail

52
190

++
++

++
++

36
257

3

Enid Snail

75

++

++

120

1
10
2

–
73
15

Posmkāji - Arthropoda - Arthropods
Zirnekļveidīgie
Skorpioni
Slaidais skorpions
Zirnekļi
Baltsprogu
putnuzirneklis

Arachnida
Scorpiones
Babycurus gigas
Centruroides gracilis
Heterometrus sp.
Araneae
Acanthoscurria
geniculata
Brachypelma albopilosa

Slender Scorpion

Curly Hair Bird-eating
Spider

Brachypelma annitha
Brachypelma boehmei
Brachypelma emilia
Brachypelma smithi
Grammostola pulchra
Lašsārtais
putnuzirneklis
Kukaiņi
Prusaki
Mozaīku prusaks
Milzu prusaks

Madagaskaras
šņācējprusaks

Holothele incei
Lasiodora
parahybana
Insecta
Blattaria
Archimandrita tesselata
Blaberus giganteus
Blaptica dubia
Elliptorhina chopardi
Gromphadorhina
portentosa
Panesthia angustipennis
Paranauphoeta
discoidalis

Brazilian Black Birdeating Spider

1
50
–

20

3

1

1

–

1

1

–

1
1
1
3

1

–
1
1
3

1

2

5

8

1

–

3
–

Brasilian Salmon Pink
Bird-eating Spider

33

6

1

7

Cave Cockroach
Giant Cockroach

++
++
+++
+

++
++
+++
+++

++
++
+++
+

++
++
+++
+++

Madagascar Hissing
Cockroach

+++

+++

+++

+++

+

+

+

+

++

+

+

++
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Skaits
Status
1.01.16.

Dzimuši
Births

+++
+++
+++
+++
+++

+++
+++
++
++
++

+++
+++
+++
+++
+++

+++
+++
++
++
++

+++
+
++
++
+++
+

+++
+
++
++
+++
++

+++
+
++
++
+++
+

+++
+
++
++
+++
++

++

++

++

++

+

+++

++

++

Sunset Grasshopper

++

++

++

++

Giant Spiny Stick-insect
Macleay’s Spectre

++
++
++

++
++
++

++
++
++

++
++
++

++

++

++

++

++
++
++
++
++

++
++
++
++
++

++
++
++
++
++

++
++
++
++
++

Suga
Species

Taisnspārņi
Mājas circenis

Klejotājsisenis
Āfrikas alu circenis
Sarkanzilais sisenis
Zarkukaiņi
Piešu zarkukainis
Tiāras zarkukainis

Milzu zarkukainis
Blaktis
Divpunktu
laupītājblakts
Divpunktu
laupītājblakts
“Mombo”
Plēvspārņi
Lapgriežskudra
Audējskudra
Audējskudra

Princisia vanwerebecki
Shelfordella tartara
Therea olegrandjeani
Therea petiveriana
Therea regularis
Orthoptera
Acheta domestica
Ancylecha fenestrata
Erianthus versicolor
Homoeogryllus sp.
Locusta migratoria
Meloimorpha japonicus
Phaeophilacris
bredoides
Stilpnochlora
couloniana
Tropidacris violaceus
Phasmatoptera
Cuniculina sp.
Eurycantha calcarata
Extatosoma tiaratum
Hermagoras
cultratolobatus
Heteropteryx dilatata
Peruphasma schultei
Periphetes forcipatus
Phobaeticus serratipes
Phyllium philippinicum
Hemiptera

Domino Cockroach

House Cricket

Asiatic Locust
African Cave Cricket

Jungle Nymph

Giant Stick Insect

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.16.

Platymeris biguttatus

Assassin Bug

++

++

++

++

Platymeris sp. ‘Mombo’

Assassin Bug “Mombo”

++

++

++

++

Hymenoptera
Atta cephalotes
Oecophylla smaragdina
Polyrhachis dives

Leaf-cutter Ant
Weaver Ant
Weaver Ant

Zemes kamene

Bombus terrestris

Large Earth Bumblebee

Vaboles

Coleoptera
Chelorrhina polyphemus
confluens
Dicronorhina derbyana
layardi
Pachnoda marginata
peregrina
Pachnoda trimaculata

Polifēma rožvabole
Laiardi rožvabole
Zeltmalu rožvabole
Fregates dižmelnulis

Polposipus herculeanus

Peru melnulis
Tūkstoškāji

Zophobas morio
Diplopoda
Chilognatha
Telodeinopus aoutii
Xenobolus carnifex

Polyphemus Flower
Beetle
African Rose Chafer
Fregate Island Palm
Beetle
Giant Mealworm

1 saime
1 saime
1 saime

1 saime
1 saime
1 saime
2
saimes

–

2
saimes

–

++

++

++

++

+++

++

+++

++

+++

++

++

+++

+++

++

++

+++

199

163

207

155

+++

+++

+++

+++

+++
–

+++
++

+++
+

+++
++

+

Suga
Species

Vēžveidīgie
Desmitkājvēži

Crustacea
Decapoda
Caridina sp.
Procambarus fallax
virginialis

Skaits
Status
1.01.16.

Dzimuši
Births

++

++

–

+

Atvesti
Other
acquis’n

+

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.16.

++

++

+

++

Zivis - Pisces - Fish
Rajveidīgās

Rajiformes
Potamotrygonidae

Pāvacu raja

Potamotrygon motoro

Orangespot Freshwater
Stingray

1.1

1.1

Reed Fish

3

3

Elephantfish

6

6
3

Polypteriformes
Niedrzivs

Ziloņzivtiņa

Polypteridae
Erpetoichthys
calabaricus
Osteoglossiformes
Mormyridae
Gnathonemus petersii
Pantodontidae

Āfrikas tauriņzivs

Pantodon buchholzi

African Freshwater
Butterflyfish

3

Sudraba arovana

Osteoglossidae
Osteoglossum
bicirrhosum
Characiformes

Silver Arowana

1

Yellow-tailed Tetra

1

1

Congo Tetra

10

10

Mexican Blind Cavefish

20

20

Tambaqui

7

Rummy-nose Tetra

12

Plain Silver Dollar

5

Columbian Tetra

7

Cardinal Tetra
Common Piranha

9
6

2

9
4

Kubota’s Clown Loach

1

1

–

Tiger Loach

5

5

Coolie Loach

2

2

1

–

Alestidae
Dzeltenastes tetra
Kongo tetra
Meksikas aklā alu zivs
Melnspuru paku
Sarkangalvas tetra
Spoguļzivs
Kolumbijas tetra
Sarkanā neonzivs
Naterera piraija
Karpveidīgās
Birmas bocija
Klauna akmeņgrauzis
Kūla akmeņgrauzis

Alestopetersius caudalis
Phenacogrammus
interruptus
Characidae
Astyanax mexicanus
Colossoma
macropomum
Hemigrammus
rhodostomus
Metynnis hypsauchen
Moenkhausia
columbiana
Paracheirodon axelrodi
Pygocentrus nattereri
Cypriniformes
Cobitidae
Botia kubotai
Chromobotia
macracanthus
Pangio kuhlii

1

6
12

2

3
7

Cyprinidae
Sudrabkarūsa

Carassius auratus

Goldfish

–

Zelta zivtiņa

Carassius auratus

Goldfish variety

52

Japānas koija

Carassius auratus

Japanese Koi

8

Sumatras barbe

Puntius tetrazona

Sumatran Tiger Barb

11

12

12

25

77
8

–
11
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Skaits
Status
1.01.16.

Suga
Species

Samveidīgās
Sarkanastes sams
Lodātājsams
Masku samiņš
Pandas samiņš
Punktainais samiņš
Svītrotais samiņš
Brūnais bruņusams
Sarainais ancistrsams
Punktainais
burusams
Starainais burusams
Bārkšsams
Orinoko sams
Stiklasams
Aterīnveidīgās
Slaidā varavīksnes
zivs
Trīssvītru varavīksnes
zivs
Karpzobveidīgās
Četrace
Mirdzošā ameka
Gupija
Molinēzija
Endlera gupija
Sarkanais šķēpnesējs
Asarveidīgās
Svītrainā bezdelīgzivs
Asaris
Spļāvējzivs
Kumpgalvas cihlīda

Siluriformes
Bagridae
Mystus nemurus
Clariidae
Clarias sp.
Callichthyidae
Corydoras ambiacus
Corydoras panda
Corydoras sterbai
Corydoras zygatus
Megalechis thoracata
Loricariidae
Hemiancistrus
dolichopterus
Pterygoplichthys
gibbiceps
Pterygoplichthys
multiradiatus
Mochokidae

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.16.

Asian Redtail Catfish

1

Walking Catfish

2

Halfmasked Catfish
Panda Catfish
Sterba’s Catfish
Zygatus Catfish
Spotted Hoplo Catfish

2
6
6
6
5

Suckermouth Catfish

50

Spotted Sailfin
Suckermouth Catfish
Manyray Sailfin
Suckermouth Catfish

1
3

3

Featherfin Squeaker
Catfish

4

4

Redtail Catfish

1

1

Glass Catfish

10

10

Melanotaenia gracilis

Slender Rainbowfish

–

Melanotaenia
trifasciata
Cyprinodontiformes
Anablepidae
Anableps anableps
Goodeidae
Ameca splendens
Poeciliidae
Poecilia reticulata
Poecilia sphenops
Poecilia wingei
Xiphophorus helleri
Perciformes
Monodactylidae
Monodactylus sebae
Percidae
Perca fluviatilis
Toxotidae
Toxotes jaculatrix
Cichlidae
Cyphotilapia frontosa

Banded Rainbowfish

2

Foureyed Fish

6

Butterfly Splitfin

8

16

Guppy
Blackfish Molly
Endler’s Guppy
Swordtail

42
74
67
15

++
++
++
++

African Silverfish

1

European Perch

–

Banded Archerfish

4

Humphead Cichlid

11

Synodontis eupterus
Pimelodidae
Phractocephalus
hemioliopterus
Siluridae
Kryptopterus bicirrhis
Atheriniformes
Melanotaeniidae

1
2

–
2
6
6
6
5

++

++

50

1

–

9

9
2

–

6
24
++
++
++
++

42
74
67
15

1
2

–
2

1

3
11

Skaits
Status
1.01.16.

Suga
Species

Sarkanais hromis

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.16.

Jewel Cichlid

15

15

Texas Cichlid

8

8

Rainbow Cichlid

59

Moga Cichlid

33

Regan’s Dwarf African
Cichlid
Bluestreak Hap Cichlid
Orinoco Angelfish
Freshwater Angelfish

15

15

7
4
36

19

7
4
17

Blue Discus

11

5

6

Otjikoto Tilapia
Waroo

20
3

3

30
–

Amphiprion melanopus

Fire Anemonefish

2

2

–

Amphiprion ocellaris
Scatophagidae
Scatophagus argus
Anabantidae
Ctenopoma acutirostre
Osphronemidae
Betta splendens
Macropodus opercularis
spechti
Trichogaster leerii
Trichogaster
trichopterus
Helostomatidae
Helostoma temminkii
Tetraodontiformes
Tetraodontidae

Clown Anemonefish

1

1

–

Spotted Scat

1

1

–

Leopard Ctenopoma

4

Nīlas balonzivs

Tetraodon lineatus

Bezkāju abinieki

Gymnophiona
Typhlonectidae
Typhlonectes natans
Caudata
Amphiumidae
Amphiuma means
Salamandridae
Lissotriton vulgaris
Neurergus kaiseri
Notophthalmus
viridescens
Paramesotriton
guanxiensis
Triturus cristatus
cristatus
Tylototriton verrucosus

Teksasas cihlīda
Varavīksnes cihlīda
Nikaragvas cihlīda

Hemichromis lifalili
Herichthys
cyanoguttatus
Herotilapia multispinosa
Hypsophrys
nicaraguensis

Rīgana julidohromis

Julidochromis regani

Citronhromis
Orinoko spurlape
Spurlape

Labidochromis caeruleus
Pterophyllum altum
Pterophyllum scalare
Symphysodon
aequifasciatus
Tilapia guinasana
Uaru amphiacanthoides
Pomacentridae

Diskuss
Očikoto tilapija
Uaru
Sarkanmelnā
aktīnijzivs
Klauna aktīnijzivs
Parastā arguszivs
Leoparda krūmzivs
Cīnītājzivs
Melnais makropods
Pērļu gurams
Zilais gurams
Skūpstu gurams

Siamese Fightingfish

2

Black Paradisefish

–

Mosaic Gourami

7

Blue Gourami

20

Green Kissing Gourami

6

Lined Puffer

1

30

29

10

43

10

4
2

–

5

5
7

10

30
2

4

1

Abinieki - Amphibia - Amphibians
Ūdens cecīlija
Astainie abinieki
Divpirkstu amfioma
Mazais tritons
Zāgrosa tritons
Zaļganais tritons
Guansji kārptritons
Lielais tritons
Mandarīnu tritons

Aquatic Caecilian

12

7

19

Two-toed Amphiuma

2

Smooth Newt
Kaiser’s Spotted Newt

17
44

9

38

17
15

Eastern Newt

11

15

7

19

Guangxi Warty Newt

2

2

Crested Newt

18

18

Emperor Newt

7

2

20

–

6

21

49

50

Skaits
Status
1.01.16.

Suga
Species

Bezastainie abinieki

Anura
Bombinatoridae

Sarkanvēdera
ugunskrupis
Juņnaņas
ugunskrupis

Bombina bombina

Olīvkrāsas krupis

Bombina
microdeladigitora
Bufonidae
Amietophrynus
gutturalis

Parastais krupis

Bufo bufo

Zaļais krupis
Smilšu krupis
Bruņgalvas krupis
Jūras krupis

Bufotes viridis
Epidalea calamita
Ingerophrynus galeatus
Rhinella marina
Ceratophryidae
Ceratophrys cranwelli
Lepidobatrachus laevis
Dendrobatidae

Rakstainā ragvarde
Badžita varde

European Fire-bellied
Toad
Yunnan Fire-bellied
Toad

80

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

4

Lobatsi Toad

12

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

3
5
140
16
44

Ornate Horned Frog
Budgett’s Frog

6
6
1

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.16.

10

70

4

–

4

16
3

84
5

6
10
29

50

10

25

5
218
11
15
21
6

Olīvu indesvarde

Ameerega trivittata

Lāsmainais
dendrobats

Dendrobates auratus

Raibais dendrobats

Dendrobates leucomelas

Krāsainais
dendrobats

Dendrobates tinctorius

Trīskrāsu indesvarde

Epipedobates tricolor

Zeltainā indesvarde

Phyllobates terribilis

Svītrainā indesvarde

Phyllobates vittatus

Three-lined Poison
Dart Frog
Green-and-black
Poison-arrow Frog
Yellow-banded
Poison-arrow Frog
Dyeing Poison-arrow
Frog
Phantasmal Poison
Dart Frog
Golden Poison Dart
Frog
Golfodulcean Poison
Dart Frog

Hylidae
Agalychnis callidryas

Red-eyed Tree Frog

50

19

Agalychnis moreletii

Morelet’s Tree Frog

3

3

–

Hyla arborea

European Tree Frog
Emerald-green Tree
Frog

1

1

–

13

1

82

6

13

9

21

Sarkanacu kokvarde
Morelē melnacu
kokvarde
Eiropas kokvarde
Smaragda litorija

Litoria caerulea

Piparu kokvarde

Trachycephalus
nigromaculatus
Trachycephalus
resinifictrix
Leptodactylidae
Leptodactylus fallax
Mantellidae
Mantella aurantiaca
Mantella betsileo
Mantella laevigata
Mantella pulchra
Mantella viridis
Megophryidae
Megophrys nasuta
Microhylidae
Dyscophus antongilii

Krupjgalvas
kokvarde
Kalnu svilpējvarde
Zeltainā mantella
Brūnā mantella
Koku mantella
Pārkera mantella
Zaļā mantella
Malajas ragvarde
Sarkanā tomātvarde

1

34

41

20

35

105

4

7

12

20

48

23

32

45

52

31

1

30

3

1

2

16

Pepper Tree Frog

19

Mission Golden-eyed
Tree Frog

29

Mountain Chicken Frog

4

Golden Mantella
Betsileo Mantella
Arboreal Mantella
Splendid Mantella
Green Mantella

26
6
6
2
10

Malayan Horned Frog

1

Tomato Frog

7

34

70

1

10

40

20

11

4
3
6

29
12
6
2
16

6

1
1

6

Skaits
Status
1.01.16.

Suga
Species

Sārtā tomātvarde
Marmora lietusvarde
Brūnais varžkrupis
Vaskainā kokvarde
Tropu piešvarde
Kenijas piešvarde

Dyscophus guineti
Scaphiophryne
marmorata
Pelobatidae
Pelobates fuscus
Phyllomedusidae
Phyllomedusa sauvagii
Pipidae
Silurana tropicalis
Xenopus laevis borealis

Zaļā varde
Dīķa varde
Ezera varde

Pyxicephalidae
Pyxicephalus adspersus
Ranidae
Pelophylax esculentus
Pelophylax lessonae
Pelophylax ridibundus

Parastā varde

Rana temporaria

Milzu racējvarde

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

9

Skaits
Status
31.12.16.

Sambava Tomato Frog

10

Marbled Rain Frog

15

19

Garlic Toad

9

Waxy Tree Frog

20

Tropical Clawed Frog
Kenya Smooth Clawed
Frog

6

African Bullfrog

7

7

Green Frog
Pool Frog
Marsh Frog
European Common
Frog

16
4
14

16
4
14

3

3

Serrate-legged Small
Tree Frog

55

2

13
9

7

13
6

7

7

–

Rhacophoridae
Raupjā kokvarde

Kurixalus odontotarsus

Baltkakla
putotājvarde
Ausainā kokvarde
Annamas
planētājvarde
Milzu putotājvarde
Milzu planētājvarde
Javas planētājvarde
Divkrāsu kārpvarde
Sūnu kārpvarde

Polypedates
leucomystax
Polypedates otilophus
Rhacophorus
annamensis
Rhacophorus dennysi
Rhacophorus feae
Rhacophorus reinwardtii
Theloderma bicolor
Theloderma corticale

Gordona kārpvarde

Theloderma gordoni

Adatainā kārpvarde
Dobumu kārpvarde

Theloderma horridum
Theloderma stellatum

Java Whipping Frog

48

File-eared Tree Frog

94

Annam Flying Frog

5

Denny’s Tree Frog
Thao Whipping Frog
Reinwardt’s Flying Frog
Chapa Bug-eyed Frog
Tonkin Bug-eyed Frog
Gordon’s Bug-eyed
Frog
Spiny Wart Frog
Taylor’s Bug-eyed Frog

18
2
43
8
25

26
20

61

27

21

55

59

4

11
23
111

2

1
3
22

20

1

10
21
30

1

–

1
26

6

18
2
44
8
106

10

2
44

Rāpuļi - Reptilia - Reptiles
Bruņrupuči

Testudines
Chelidae

Zībenroka čūskkakla
bruņrupucis
Matamata

Chelodina siebenrocki

Jaungvinejas
bruņrupucis

Carettochelys insculpta

Chelus fimbriatus
Carettochelyidae

Siebenrock’s
Snake-necked Turtle
Matamata Turtle

1.3.6

Fly River Turtle

1.1

0.0.4

1.3.10

1.1

0.1

1.0
1.1

Geoemydidae
Kallagurs

Batagur borneoensis

5.0

Malajas
slēdzējbruņrupucis
Malajas lapu
bruņrupucis

Malaysian Painted
River Terrapin

Cuora amboinensis

Malayan Box Turtle

0.1.2

Cyclemys dentata

Asian Leaf Turtle

5.3.1

0.0.2

5.0.2
0.1.2

0.0.1

5.3.2

51

52

Skaits
Status
1.01.16.

Suga
Species

Purva bruņrupucis
Sarkanausu
bruņrupucis

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.16.

Emydidae
Emys orbicularis

European Pond Turtle

Trachemys scripta

Common Slider

0.0.35

Common Musk Turtle

0.0.1

0.0.1

1.1

1.1
0.0.21

0.0.34

0.0.22

Kinosternidae
Amerikas muskusa
bruņrupucis

Sternotherus odoratus
Testudinidae

Sarkankāju
bruņrupucis
Galapagu
bruņrupucis
Zvaigžņu bruņrupucis

Chelonoidis carbonaria

Red-footed Tortoise

0.0.4

0.0.4

Chelonoidis nigra

Galapagos Tortoise

0.2

0.2

Geochelone elegans

1.1

1.1

Elastīgais bruņrupucis

Malacochersus tornieri
Stigmochelys pardalis
pardalis
Testudo horsfieldii

Indian Star Tortoise
African Pancake
Tortoise
Leopard Tortoise

2.1.2

2.1.2

1.2

1.2

Central Asian Tortoise

1.2

1.2

Osteolaemus tetraspis

Dwarf Crocodile

1.2

1.2

Tomistoma

1.2

1.2

Apkakles agāma

Tomistoma schlegelii
Squamata
Agamidae
Chlamydosaurus kingii

Filipīnu buruķirzaka

Hydrosaurus pustulatus

Āzijas ūdensagāma
Bārdainā agāma

Physignathus cocincinus
Pogona vitticeps
Anguidae
Anguis fragilis
Diploglossus warreni
Chamaeleonidae
Chamaeleo calyptratus
Chamaeleo jacksonii
Furcifer pardalis
Cordylidae
Gerrhosaurus major
Corytophanidae
Basiliscus plumifrons
Eublepharidae
Eublepharis macularius
Gekkonidae
Gekko vittatus
Phelsuma
madagascariensis

Leopardu bruņrupucis
Vidusāzijas
bruņrupucis
Krokodili
Ogoves
pundurkrokodils
Gaviālkrokodils
Zvīņrāpuļi

Glodene
Haiti čūskmēle
Jemenas hameleons
Džeksona hameleons
Panteru hameleons
Lielā bruņķirzaka
Zaļsekstes bazilisks
Leopardu gekons
Svītrainais gekons
Madagaskaras dienas
gekons
Stendinga dienas
gekons
Degunradžu iguāna
Zaļā iguāna

Crocodilia
Crocodylidae

Frilled Lizard
Philippine Sail-finned
Lizard
Asian Water Dragon
Inland Bearded Dragon

0.2.14

Slow Worm
Haitian Giant Galliwasp

0.0.5
–

Veiled Chameleon
Jackson’s Chameleon
Reunion Chameleon

3.1
3.4
3.0

Great Plated Lizard

2.2

Green Crested Basilisk

0.0.5

–
2.3.14
2.2

0.0.5
0.0.8

0.2.9
0.0.5

0.1.3
1.0

0.0.8

2.2.11
1.2
0.0.5
0.0.4

0.0.4
1.1
1.3

2.0
2.1
3.1

0.1
0.0.1

2.2.1

2.2.13

0.0.4

0.0.8

2.2.1

Leopard Gecko

7.0

2.0

2.0

3.0

White-tailed Gecko
Madagascar Giant Day
Gecko

1.0

1.0

0.2

0.2

Phelsuma standingi

Standing’s Day Gecko

2.1

Iguanidae
Cyclura cornuta
Iguana iguana

Rhinoceros Iguana
Green Iguana

1.1
2.3

1.1

1.0

1.0

1.3

1.1
2.0

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

Skaits
Status
1.01.16.

Suga
Species

Sila ķirzaka
Pļavas ķirzaka
Tvērējastes scinks
Zilmēles scinks
Madagaskaras zemes
žņaudzējčūska
Parastā
žņaudzējčūska
Kubas žņaudzējčūska
Tīklotais pitons
Zaļais kokpitons
Tīģerpitons
Karaliskais pitons
Gludenā čūska
Mandarīnu zalktis
Kukurūzas zalktis
Meksikas karaļčūska
Sinaloa pienčūska
Bulanžē degunčūska
Parastais zalktis
Parastā odze

Lacertidae
Lacerta agilis
Zootoca vivipara
Scincidae
Corucia zebrata
Tiliqua scincoides
Boidae
Acrantophis
madagascariensis

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.16.

Sand Lizard
Viviparous Lizard

2.0
1.1

Prehensile-tailed Skink
Blue-tongued Skink

1.1
3.1

Madagascar Ground
Boa

1.2

Boa constrictor

Boa Constrictor

0.1

Epicrates angulifer
Pythonidae
Malayopython
reticulatus
Morelia viridis
Python molurus
Python regius
Colubridae
Coronella austriaca
Euprepiophis mandarina
Pantherophis guttata
Lampropeltis mexicana
mexicana
Lampropeltis
triangulum sinaloae
Rhynchophis
boulengeri
Natricidae
Natrix natrix
Viperidae
Vipera berus

Cuban Boa

0.1

0.1

Reticulated Python

0.1

0.1

Green Tree Python
Rock Python
Royal Python

2.1
1.1
2.0

2.1
1.1
2.0

Smooth Snake
Mandarin Ratsnake
Corn Snake

0.1
1.1
0.1

Mexican Kingsnake

1.1

Sinaloan Milksnake

1.1

Rhinoceros Snake

1.2

Grass Snake

1.2.3

Common Adder

2.0
1.1
1.0

0.1
3.1
1.2
0.1

1.0

–

1.1
1.1
0.1

0.0.2

1.1.2
1.1
0.2

0.0.10

–

1.0
0.0.1

1.0
0.0.3

0.0.1

2.2.10
–

Putni - Aves - Birds
Nanduveidīgie

Rheiformes
Rheidae
Pterocnemia pennata
Casuariiformes
Casuariidae

Darwin’s Rhea

1.1

1.1

Sekstainais kazuārs

Casuarius casuarius

Double-wattled
Cassowary

1.1

1.1

Pelikānveidīgie

Pelecaniformes
Pelecanidae
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax carbo
sinensis
Ciconiiformes
Ciconiidae
Ciconia ciconia
Ciconia nigra

Eastern White Pelican

3.3

3.3

Great Cormorant

3.3

3.3

White Stork
Black Stork

1.0
3.1

1.0
3.2

Darvina nandu
Kazuārveidīgie

Sārtais pelikāns
Jūraskrauklis
Stārķveidīgie
Baltais stārķis
Melnais stārķis

1.1.1

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

0.0.1

1.0

53

54

Skaits
Status
1.01.16.

Dzimuši
Births

Waldrapp Ibis
African Spoonbill
Glossy Ibis

2.4
5.3
2.3

3.5
0.0.1

Greater Flamingo

3.1

3.1

American Flamingo

1.0

1.0

White-fronted Goose
Greylag Goose
Red-breasted Goose
Mandarin Duck
Goosander

1.0
1.1
2.2
19.1
0.1

Eider

0.1

Ruddy Shelduck
Common Shelduck

2.6
0.1

Turkey Vulture
Andean Condor

1.1
1.1

Northern Goshawk
Eurasian Sparrowhawk
Cinereous Vulture

0.1
0.0.1
2.2

Golden Eagle

1.1

Lesser Spotted Eagle
Common Buzzard
Bearded Vulture
Griffon Vulture
White-tailed Sea Eagle
Egyptian Vulture
Honey Buzzard

2.1
0.0.3
1.1
1.2
1.2
1.2
–

Lanner Falcon
Merlin
Eurasian Kestrel

1.0
1.0
0.1

Secretary Bird

1.1

Vulturine Guineafowl
Golden Pheasant
Edward’s Pheasant
Silver Pheasant

2.0
1.1
2.1
1.0

Suga
Species

Klinšu ibiss
Baltais karošknābis
Brūnais ibiss
Sārtais flamings
Sarkanais flamings
Zosveidīgie
Baltpieres zoss
Meža zoss
Sarkankakla zoss
Mandarīnpīle
Lielā gaura
Lielā pūkpīle
Rudā dižpīle
Sāmsalas dižpīle
Piekūnveidīgie
Tītaru grifs
Andu kondors
Vistu vanags
Zvirbuļu vanags
Melnais grifs
Klinšu ērglis
Mazais ērglis
Peļu klijāns
Bārdainais grifs
Baltgalvas grifs
Jūras ērglis
Baltais grifs
Ķīķis
Rudgalvas piekūns
Purva piekūns
Lauku piekūns
Sekretārputns
Vistveidīgie
Grifu pērļvista
Zelta fazāns
Edvarda fazāns
Sudraba fazāns

Threskiornithidae
Geronticus eremita
Platalea alba
Plegadis falcinellus
Phoenicopteridae
Phoenicopterus
roseus
Phoenicopterus
ruber
Anseriformes
Anatidae
Anser albifrons
Anser anser
Branta ruficollis
Aix galericulata
Mergus merganser
Somateria mollissima
mollissima
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Falconiformes
Cathartidae
Cathartes aura
Vultur gryphus
Accipitridae
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aegypius monachus
Aquila chrysaetos
chrysaetos
Aquila pomarina
Buteo buteo
Gypaetus barbatus
Gyps fulvus
Haliaeetus albicilla
Neophron percnopterus
Pernis apivorus
Falconidae
Falco biarmicus
Falco columbarius
Falco tinnunculus
Sagittariidae
Sagittarius serpentarius
Galliformes
Phasianidae
Acryllium vulturinum
Chrysolophus pictus
Lophura edwardsi
Lophura nycthemera

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.16.

1.0
1.0.1

2.0

2.4
5.8
1.3

1.0

1.0
0.1

3.0

–
1.1
2.2
15.1
–
0.1

0.2

0.6

2.2
0.1

1.1

–
1.1

0.0.1
1.1

1.1

0.1
–
2.2
1.1

1.0

0.1

1.0
0.1

1.1
0.0.3
1.1
1.2
1.2
1.2
0.1
1.0
–
–
1.1

3.1

5.1
1.1
2.1
1.0

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

Skaits
Status
1.01.16.

Suga
Species

Taivānas fazāns

Lophura swinhoii

Pērļvista

Numida meleagris

Indijas pāvs
Dzērvjveidīgie

Pavo cristatus
Gruiformes
Gruidae
Anthropoides
paradiseus
Balearica regulorum
gibbericeps
Grus grus grus
Grus japonensis
Grus nigricollis
Psittaciformes
Cacatuidae
Cacatua alba

Paradīzes dzērve
Pelēkā vainagdzērve
Pelēkā dzērve
Japānas dzērve
Melnkakla dzērve
Papagaiļveidīgie
Baltais kakadu

Swinhoe’s Pheasant
Helmeted
Guineafowl
Common Peafowl

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

1.1

1.1

1.0
18.14

Skaits
Status
31.12.16.

1.0
2.5.2

1.0

2.3.2

–
2.0

17.16

Stanley Crane

1.1

Grey Crowned Crane

1.1

Common Crane
Manchurian Crane
Black-necked Crane

1.1
1.4
0.1

White Cockatoo

1.1
1.1.1

1.1.1

3.1

3.1

2.2

2.2
3.3

Dzeltencekula kakadu

Cacatua galerita

Moluku kakadu

Cacatua moluccensis

Citroncekula kakadu

Cacatua sulphurea
citrinocristata

Sulphur-crested
Cockatoo
Salmon-crested
Cockatoo
Lesser Sulphur-crested
Cockatoo

Sārtais kakadu

Eolophus roseicapilla

Galah

3.3

1.2.1

0.1

1.0

0.0.1

2.3
0.1

1.0

1.1
1.3
0.1

0.1

Psittacidae
Zildzeltenā ara

Ara ararauna

Blue-and-yellow
Macaw

1.1

1.0

Sarkanastes žako

Psittacus erithacus
erithacus
Strigiformes
Strigidae
Asio otus
Bubo bubo bubo
Bubo bubo
hemachalana
Bubo scandiacus
Strix aluco
Strix nebulosa
Strix uralensis
Surnia ulula
Coraciiformes
Alcedinidae
Dacelo novaeguineae
Bucerotidae

Grey Parrot

2.3

1.0

Long-eared Owl
Eurasian Eagle Owl

0.2
1.3

0.2

Pūčveidīgie
Ausainā pūce
Eiropas ūpis
Tjanšana ūpis
Baltā pūce
Meža pūce
Ziemeļu pūce
Urālpūce
Svītrainā pūce
Zaļvārnveidīgie
Kukaburra
Kāpzemes
degunragputns
Trompetes
degunragputns
Zvirbuļveidīgie
Rīsu žubīte
Zebru amadīns

1.1

1.0
3.3

0.4
1.2

0.1

0.1

0.1

Snowy Owl
Tawny Owl
Great Grey Owl
Ural Owl
Hawk Owl

1.1
0.0.5
1.1
1.1
1.1

1.0

Laughing Kookaburra

2.1

2.1

Bucorvus leadbeateri

Southern Ground
Hornbill

1.1

1.1

Bycanistes bucinator

Trumpeter Hornbill

1.1

1.1

Passeriformes
Estrildidae
Padda oryzivora
Taeniopygia guttata

Javan Sparrow
Zebra Finch

–
1.1.2

0.0.4

0.0.1

0.1

0.1

0.0.20
0.0.10

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

0.0.3

0.0.12
0.0.1

1.1.2

2.1
0.0.5
1.1
1.1
1.1

0.0.8
0.0.9
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Other
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Krituši
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Aizvesti
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Skaits
Status
31.12.16.

Zīdītāji - Mammalia - Mammals
Somainā cauna

Dasyuromorphia
Dasyuridae
Dasyurus viverrinus
Diprotodontia
Acrobatidae

Eastern Quoll

–

Pundurplanētājkuskuss

Acrobates pygmaeus

Pygmy Gliding
Possum

15.10.3

3.1

1.6.2

3.1

0.0.3

16.16.2

2.0

1.1

Petauridae
Mazais
planētājkuskuss
Zemes kuskuss
Tvērējastes
žurkķengurs
Rudais ķengurs
Purva valabijs
Tupajas
Belangera tupaja
Primāti
Pelēkais peļlemurs
Kaķu lemurs
Mazais resnais loris
Senegālas galago
Geldi kalimiko
Sudrabainais
kalitrikss
Ziemeļbrazīlijas
kalitrikss
Austrumu
pundurkalitrikss
Zeltainais
lauvtamarīns

Sugar Glider

3.1

Ground Cuscus

3.1

1.0

Brush-tailed Bettong

2.1

2.1

Red Kangaroo
Swamp Wallaby

2.4
1.1

1.1
1.0

Belanger’s Tree Shrew

2.2

Lesser Mouse Lemur

1.1

Ring-tailed Lemur

4.2

0.0.1

Lesser Slow Loris

4.1

1.1

Senegal Bushbaby

4.4

0.0.4

Goeldi’s Monkey

2.1

Mico argentatus

Silvery Marmoset

1.1

0.1

Callithrix jacchus

Common Marmoset

4.5.4

0.0.3

Callithrix pygmaea
niveiventris

Pygmy Marmoset

1.2

1.0.2

Leontopithecus rosalia

Golden Lion Tamarin

–

Douroucouli

1.2

Patas Monkey
Japanese Macaque

4.8
3.5

Southern Tamandua

1.1

Petaurus breviceps
Phalangeridae
Phalanger gymnotis
Potoroidae
Bettongia penicillata
ogilbyi
Macropodidae
Macropus rufus
Wallabia bicolor bicolor
Scandentia
Tupaiidae
Tupaia belangeri
Primates
Cheirogaleidae
Microcebus murinus
Lemuridae
Lemur catta
Lorisidae
Nycticebus pygmaeus
Galagidae
Galago senegalensis
Callitrichidae
Callimico goeldii

0.1

2.0

2.0
4.2

1.2

2.3
2.2

1.1

3.1

0.1

2.0

1.1
4.2.1
2.2

3.0
1.1

3.3.4
2.1

0.2

1.0
4.5.7

1.0

1.2.2

1.1

1.1

Aotidae
Bolīvijas Asaras
naktspērtiķis
Huzārpērtiķis
Japānas makaks
Nepilnzobji
Četrpirkstu tamandua

Aotus azarai boliviensis
Cercopithecidae
Erythrocebus patas
Macaca fuscata fuscata
Pilosa
Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla
longicauda

1.2
1.0

0.1

3.8
3.5

1.2

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

Skaits
Status
1.01.16.

Suga
Species

Grauzēji
Prevosta vāvere
Parastā vāvere
Stepju murkšķis
Lidvāvere
Lielais susuris
Eirāzijas bebrs
Madagaskaras
milzukāmis

Rodentia
Sciuridae
Callosciurus prevostii
Sciurus vulgaris
Marmota bobak
Pteromys volans
Gliridae
Glis glis
Castoridae
Castor fiber
Nesomyidae
Hypogeomys antimena

Dzimuši
Births

Prevost’s Squirrel
Eurasian Red Squirrel
Bobak Marmot
Siberian Flying Squirrel

0.1
1.0
1.0
5.10

6.9

Edible Dormouse

2.1

1.2

European Beaver

0.0.1

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.16.

2.4

–
–
1.0
5.9

0.1
1.0
4.6
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3.3
0.0.1

Malagasy Giant Rat

–

1.1

African Spiny Mouse
Slender-tailed Cloud
Rat
Bushy-tailed Jird

1
kolonija
2.1

++

3.6.18

0.0.19

Indian Crested
Porcupine

2.3

2.2

Naked Mole-rat

2.1.21

1.1

Muridae
Turcijas adatpele

Acomys cilicicus

Filipīnu mākoņžurka

Phloeomys pallidus

Kuplastes smilšu pele

Sekeetamys calurus
Hystricidae

Indijas dzeloņcūka

Hystrix indica

Kailais smilšracējs
Kapibara
Moko
Plēsēji
Pelēkais vilks
Makenzi vilks
Krēpjvilks
Sarkanais vilks
Jenotsuns
Rudā lapsa
Feneklapsa
Brūnais lācis
Brūnais lācis
Leduslācis
Degunlācītis
Kinkažu
Jenots
Āpsis
Eiropas ūdele
Meža sesks

Bathyergidae
Heterocephalus glaber
Caviidae
Hydrochoerus
hydrochaeris
Kerodon rupestris
Carnivora
Canidae
Canis lupus lupus
Canis lupus occidentalis
Chrysocyon brachyurus
Cuon alpinus lepturus
Nyctereutes
procyonoides
Vulpes vulpes vulpes
Vulpes zerda
Ursidae
Ursus arctos
Ursus arctos arctos
Ursus maritimus
Procyonidae
Nasua nasua
Potos flavus
Procyon lotor
Mustelidae
Meles meles
Mustela lutreola
novikovi
Mustela putorius
putorius

Capybara

1.2

Rock Cavy

1.8

European Grey Wolf
Mackenzie Valley Wolf
Maned Wolf
Dhole

1.3
0.1
1.1
4.0

Raccoon Dog

3.1

Red Fox
Fennec Fox

2.1
1.2

Brown Bear
Eurasian Brown Bear
Polar Bear

1.0
1.2
1.0

Brown-nosed Coati
Kinkajou
Raccoon

2.6
2.1
–

Eurasian Badger

4.2

European Mink

4.5

European Polecat

2.0

0.1

1.1

1
kolonija
1.3

3.4.23

0.2.14

++
0.2

4.5
2.1.21
1.3

0.5

1.0

1.0

0.1
0.1
1.2

1.2

0.2

1.3

0.2

2.11

0.2

1.0
–
1.1
4.0

0.1

3.2
2.1
1.1

0.1

1.0
1.2
1.0
0.0.2

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

0.0.2
1.0

1.0

1.0

2.0

2.6
0.1
1.0

2.2

2.0

1.2

5.3
2.0

–
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Skaits
Status
1.01.16.

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.16.

Slender-tailed Meerkat

6.6

2.1.4

1.0

4.1.4

3.0

2.6

Pallas’ Cat
Serval
Northern Lynx

1.1
0.1
7.6

2.4

1.1
0.1
5.2

Angolan Lion

1.1

Asian Lion
Amur Tiger

–
3.1

Grey Seal

1.1

Rock Hyrax

3.9

Poitou Donkey

1.5

1.0

Przewalski’s Wild Horse

1.2

0.1

1.1

Eastern Kiang

9.28

4.1

5.27

Chapman’s Zebra

1.3

1.3

South American Tapir

0.1

0.1

Wild Boar

2.5

Collared Peccary

23.5

Hippopotamus

0.2

Bactrian Camel
Llama
Guanaco
Alpaca
Vicuna

2.4
1.5
1.4
7.7
1.2

Eurasian Elk

1.0

Red Deer

1.0

White-lipped Deer
Chilean Pudu
European Forest
Reindeer

4.5
1.1

0.4
1.0

2.0

4.9
0.1

2.4

2.1

1.1

3.4

Baringo Giraffe

4.0

Suga
Species

Surikats
Manuls
Servals
Ziemeļu lūsis
Angolas lauva
Āzijas lauva
Amūras tīģeris
Airkāji
Pelēkais ronis
Damani
Klinšu damans
Nepārnadži
Puatū ēzelis
Prževaļska zirgs
Kiangs
Čapmana zebra
Līdzenumu tapīrs
Pārnadži
Meža cūka
Apkakles pekars
Nīlzirgs
Divkupru kamielis
Mājas lama
Gvanaka
Alpaka
Vikunja
Alnis
Eiropas staltbriedis
Baltpurna briedis
Pudu
Meža ziemeļbriedis
Rotšilda žirafe

Herpestidae
Suricata suricatta
Felidae
Felis manul
Leptailurus serval
Lynx lynx lynx
Panthera leo
bleyenberghi
Panthera leo persica
Panthera tigris altaica
Pinnipedia
Phocidae
Halichoerus grypus
Hyracoidea
Procaviidae
Procavia capensis
capensis
Perissodactyla
Equidae
Equus asinus ‘Poitou’
Equus caballus
przewalskii
Equus kiang holdereri
Equus quagga
chapmanni
Tapiridae
Tapirus terrestris
Artiodactyla
Suidae
Sus scrofa scrofa
Tayassuidae
Pecari tajacu
Hippopotamidae
Hippopotamus
amphibius
Camelidae
Camelus bactrianus
Lama glama
Lama guanicoe
Lama pacos
Vicugna vicugna
Cervidae
Alces alces alces
Cervus elaphus
hippelaphus
Przewalskium albirostris
Pudu puda
Rangifer tarandus
fennicus
Giraffidae
Giraffa camelopardalis
rothschildi

1.1

–

1.0

0.1
2.1

0.1

1.1

1.0

0.1

4.8

0.1

1.1

0.4

1.4

0.0.5

23.5.5
0.2
0.1

1.0

0.1
1.2

2.2

0.1
2.0

0.1

1.3
1.6
1.4
7.4
–
1.1
1.0

4.0

Apzīmējumi: 1.2.3 – 1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
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Dzimuši
Births

Domestic Yak
Hungarian Steppe
Cattle
Mishmi Takin

2.6

1.1

2.3

1.1

1.3

1.1

Turkmenian Markhor
Afghan Urial Sheep

3.13
3.4

0.2

Suga
Species

Mājas jaks
Ungārijas stepju govs
Mišmi takins
Vītņragu kaza
Afganistānas uriāls

Bovidae
Bos grunniens
grunniens
Bos taurus taurus
‘Hungarian Steppe’
Budorcas taxicolor
taxicolor
Capra falconeri heptneri
Ovis aries cycloceros

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.16.

1.0

2.7
3.4

0.1

0.1
0.2

1.0

2.4
1.0
1.0

2.13
3.4

Lauksaimniecības dzīvnieki - Farm animals
Zoss
Pīle
Vista
Tītars
Trusis
Nutrija
Zirgs
Ponijs
Cūka
– šķirne: Vjetnamas
– dekoratīvā pundurforma
Govs
– šķirne: Latvijas zilā
– šķirne: Hailandes
Kaza
– šķirne: Latvijas vietējā
– šķirne: Kamerūnas
Aita
– šķirne: Latvijas tumšgalve
– šķirne: Romanovas

Domestic Goose
Domestic Duck
Chicken
Domestic Turkey
Domestic Rabbit
Nutria
Horse
Pony
Domestic Pig

Domestic Cow

0.0.7
0.0.7
1.2.18
1.1
0.0.25
3.8
2.2
2.1
2.10
1.0
3.0
2.2
8.9
3.5

0.0.1
1.4
0.0.2
0.0.14

1.2
1.0
0.0.5
1.2

0.1
0.1
5.7

2.3

0.1
0.1
2.2

0.0.6
0.0.7
1.4.18
0.1.2
0.0.34
2.5
2.2
2.2
2.5
–
–
0.2
11.9
2.4

7.2
0.1

5.13
1.0
3.0
2.0
4.2
1.2

1.5
4.11

6.4
7.6

6.1
2.1

1.3

1.8
9.13

18.38
2.35

17.8
47.37

25.13
15.12

1.5
8.6

9.28
26.54

Domestic Goat
1.0

Domestic Sheep

Apzīmējumi: 1.2.3 – 1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
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Aizsargājamās sugas Rīgas zoodārza kolekcijā,
31.12.2016.
Apzīmējumi – Pasaules Sarkanā grāmata (IUCN 2016 Red List of Threatened Species):
EW
CR
EN
VU
NT
DD

savvaļā izmirusi suga (Extinct in the Wild)
bīstami apdraudēta suga (Critically Endangered)
apdraudēta suga (Endangered)
saudzējama suga (Vulnerable)
daļēji apdraudēta suga (Near Threatened)
nepietiekami izpētīta suga (Data Deficient)
Kopā

EEP
ISB
ESB
SSB

apdraudēto sugu Eiropas programma (European Endangered Species Programme)
starptautiskā ciltsgrāmata (International Studbook)
Eiropas ciltsgrāmata (European Studbook)
Skandināvijas ciltsgrāmata
Kopā

I, II
A, B

Vašingtonas konvencijas pielikumi (2.01.2017.)
Eiropas Komisijas Regula Nr. 1320/2014 – pielikumi
Kopā

4
9
20
35
20
4
92

Apzīmējumi – ciltsgrāmatas, nebrīves populāciju menedžmenta programmas:
32
12
34
1
71

Apzīmējumi – Vašingtonas konvencija (CITES):

Bezmugurkaulnieki
Slaidjoslu partula
Raiāteas partula
Mainīgā partula
Seišelu torņgliemezis

Fregates dižmelnulis
Zivis
Pāvacu raja
Niedrzivs
Pandas samiņš
Slaidā varavīksnes zivs
Mirdzošā ameka
Očikoto tilapija
Melnais makropods
Pērļu gurams
Abinieki
Zāgrosa tritons
Guansji kārptritons
Olīvu indesvarde
Lāsmainais dendrobats
Raibais dendrobats
Krāsainais dendrobats
Trīskrāsu indesvarde
Zeltainā indesvarde
Svītrainā indesvarde

124

Partula suturalis strigosa
Partula tristis
Partula varia
Pachnodus fregatensis
Brachypelma boehmei
Brachypelma emilia
Brachypelma smithi
Polposipus herculeanus

EW
EW
EW
EN

Potamotrygon motoro
Erpetoichthys calabaricus
Corydoras panda
Melanotaenia gracilis
Ameca splendens
Tilapia guinasana
Macropodus opercularis spechti
Trichogaster leerii

DD
NT
NT
NT
EW
CR
DD
NT

Neurergus kaiseri
Paramesotriton guangxiensis
Ameerega trivittata
Dendrobates auratus
Dendrobates leucomelas
Dendrobates tinctorius
Epipedobates tricolor
Phyllobates terribilis
Phyllobates vittatus

VU
EN

NT
VU

EN
EN
EN

EEP
EEP
EEP
II(B)
II(B)
II(B)
EEP

I(A)
II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
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Sarkanacu kokvarde
Kalnu svilpējvarde
Zeltainā mantella
Brūnā mantella
Koku mantella
Pārkera mantella
Zaļā mantella
Sarkanā tomātvarde
Sarkanā tomātvarde
Marmora lietusvarde
Annamas planētājvarde
Javas planētājvarde
Divkrāsu kārpvarde
Sūnu kārpvarde
Rāpuļi
Jaungvinejas bruņrupucis
Kallagurs
Malajas slēdzējbruņrupucis
Malajas lapu bruņrupucis
Purva bruņrupucis
Sarkankāju bruņrupucis
Galapagu bruņrupucis
Zvaigžņu bruņrupucis
Elastīgais bruņrupucis
Leopardu bruņrupucis
Vidusāzijas bruņrupucis
Ogoves pundurkrokodils
Gaviālkrokodils
Filipīnu buruķirzaka
Haiti čūskmēle
Jemenas hameleons
Džeksona hameleons
Panteru hameleons
Madagaskaras dienas gekons
Stendinga dienas gekons
Degunradžu iguāna
Zaļā iguāna
Tvērējastes scinks
Madagaskaras zemes žņaudzējčūska
Kubas žņaudzējčūska
Tīklotais pitons
Zaļais kokpitons
Tīģerpitons
Karaliskais pitons
Putni
Darvina nandu
Sekstainais kazuārs

Agalychnis callidryas
Leptodactylus fallax
Mantella aurantiaca
Mantella betsileo
Mantella laevigata
Mantella pulchra
Mantella viridis
Dyscophus antongilii
Dyscophus guineti
Scaphiophryne marmorata
Rhacophorus annamensis
Rhacophorus reinwardtii
Theloderma bicolor
Theloderma corticale
Carettochelys insculpta
Batagur borneoensis
Cuora amboinensis
Cyclemys dentata
Emys orbicularis
Chelonoidis carbonaria
Chelonoidis nigra
Geochelone elegans
Malacochersus tornieri
Stigmochelys pardalis pardalis
Testudo horsfieldii
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii
Hydrosaurus pustulatus
Diploglossus warreni
Chamaeleo calyptratus
Chamaeleo jacksonii
Furcifer pardalis
Phelsuma madagascariensis
Phelsuma standingi
Cyclura cornuta
Iguana iguana
Corucia zebrata
Acrantophis madagascariensis
Epicrates angulifer
Malayopython reticulatus
Morelia viridis
Python molurus
Python regius
Pterocnemia pennata
Casuarius casuarius

II(B)
CR
CR

EEP
II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
II(A)
II
II

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

ESB

ESB
ESB

ESB
ESB

VU
VU

ESB

NT

EEP/ISB

VU

ESB
ESB

II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
I(A)
II(B)
II(A)
II(B)
II(B)
I(A)
I(A)

II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
I(A)
II(B)
II(B)
I(A)
II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
I(A)
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Melnais stārķis
Klinšu ibiss
Sārtais flamings
Sarkanais flamings
Sarkankakla zoss
Lielā pūkpīle
Andu kondors
Vistu vanags
Melnais grifs
Klinšu ērglis
Mazais ērglis
Peļu klijāns
Bārdainais grifs
Baltgalvas grifs
Jūras ērglis
Baltais grifs
Ķīķis
Rudgalvas piekūns
Sekretārputns
Edvarda fazāns
Taivānas fazāns
Paradīzes dzērve
Pelēkā vainagdzērve
Pelēkā dzērve
Japānas dzērve
Melnkakla dzērve
Baltais kakadu
Dzeltencekula kakadu
Moluku kakadu
Citroncekula kakadu
Sārtais kakadu
Zildzeltenā ara
Sarkanastes žako
Ausainā pūce
Eiropas ūpis
Tjanšana ūpis
Baltā pūce
Meža pūce
Ziemeļpūce
Urālpūce
Svītrainā pūce
Kāpzemes degunragputns
Rīsu žubīte
Zīdītāji
Somainā cauna
Tvērējastes žurkķengurs
Rudais ķengurs
Purva valabijs

Ciconia nigra
Geronticus eremita
Phoenicopterus roseus
Phoenicopterus ruber
Branta ruficollis
Somateria mollissima mollissima
Vultur gryphus
Accipiter gentilis
Aegypius monachus
Aquila chrysaetos chrysaetos
Aquila pomarina
Buteo buteo
Gypaetus barbatus
Gyps fulvus
Haliaeetus albicilla
Neophron percnopterus
Pernis apivorus
Falco biarmicus
Sagittarius serpentarius
Lophura edwardsi
Lophura swinhoii
Anthropoides paradiseus
Balearica regulorum gibbericeps
Grus grus grus
Grus japonensis
Grus nigricollis
Cacatua alba
Cacatua galerita
Cacatua moluccensis
Cacatua sulphurea citrinocristata
Eolophus roseicapilla
Ara ararauna
Psittacus erithacus erithacus
Asio otus
Bubo bubo bubo
Bubo bubo hemachalana
Bubo scandiacus
Strix aluco
Strix nebulosa
Strix uralensis
Surnia ulula
Bucorvus leadbeateri
Padda oryzivora
Dasyurus viverrinus
Bettongia penicillata ogilbyi
Macropus rufus
Wallabia bicolor bicolor

CR

ESB
EEP

VU
NT
NT

II(A)
I(A)
II(A)
II(B)
II(A)

EEP

NT

EEP

NT

EEP
ESB
EEP
EEP

I(A)
II(A)
II(A)
II(A)
II(A)
II(A)
II(A)
II(A)
I(A)
II(A)
II(A)
II(A)
II(B)
I(A)
I(A)
II(B)
II(B)
II(A)
I(A)
I(A)
II(B)
II(B)
I(A)
I(A)
II(B)
II(B)
I(B)
II(A)
II(A)
II(A)
II(A)
II(A)
II(A)
II(A)
II(A)

EN

VU
CR
NT
VU
EN

ESB
EEP/ISB

EN
VU
EN

EEP/ISB

VU
CR

EEP
EEP

ESB

EN

VU
VU

ESB

EN
CR

ISB
EEP
ESB
ESB

II(B)

I(A)
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Belangera tupaja
Pelēkais peļlemurs
Kaķu lemurs
Mazais resnais loris
Senegālas galago
Geldi kalimiko
Sudrabainais kalitrikss
Ziemeļbrazīlijas kalitrikss
Austrumu pundurkalitrikss
Zeltainais lauvtamarīns
Bolīvijas Asaras naktspērtiķis
Huzārpērtiķis
Japānas makaks
Četrpirkstu tamandua
Madagaskaras milzukāmis
Turcijas adatpele
Filipīnu mākoņžurka
Pelēkais vilks
Krēpjvilks
Sarkanais vilks
Feneklapsa
Brūnais lācis
Brūnais lācis
Leduslācis
Kinkažu
Eiropas ūdele
Manuls
Servals
Ziemeļu lūsis
Āzijas lauva
Amūras tīģeris
Pelēkais ronis
Klinšu damans
Prževaļska zirgs
Kiangs
Čapmana zebra
Līdzenumu tapīrs
Apkakles pekars
Nīlzirgs
Gvanaka
Baltpurna briedis
Pudu
Meža ziemeļbriedis
Rotšilda žirafe
Mišmi takins
Vītņragu kaza
Buhāras uriāls

Tupaia belangeri
Microcebus murinus
Lemur catta
Nycticebus pygmaeus
Galago senegalensis
Callimico goeldii
Mico argentatus
Callithrix jacchus
Callithrix pygmaea niveiventris
Leontopithecus rosalia
Aotus azarai boliviensis
Erythrocebus patas
Macaca fuscata fuscata
Tamandua tetradactyla longicauda
Hypogeomys antimena
Acomys cilicicus
Phloeomys pallidus
Canis lupus lupus
Chrysocyon brachyurus
Cuon alpinus lepturus
Vulpes zerda
Ursus arctos
Ursus arctos arctos
Ursus maritimus
Potos flavus
Mustela lutreola novikovi
Felis manul
Leptailurus serval
Lynx lynx lynx
Panthera leo persica
Panthera tigris altaica
Halichoerus grypus
Procavia capensis capensis
Equus caballus przewalskii
Equus kiang holdereri
Equus quagga chapmanni
Tapirus terrestris
Pecari tajacu
Hippopotamus amphibius
Lama guanicoe
Przewalskium albirostris
Pudu puda
Rangifer tarandus fennicus
Giraffa camelopardalis rothschildi
Budorcas taxicolor taxicolor
Capra falconeri heptneri
Ovis aries cycloceros

EN
VU
VU

EN

ESB
ESB
EEP/ISB
ESB
EEP
ESB

EEP
ESB
ESB
ISB
ESB

EN
DD

NT
EN

VU
CR
NT

EN
EN

EN

II(B)
I(A)
I(A)
I(A)
II(B)
I(A)
II(B)
II(B)
II(B)
I(A)
II(B)
II(B)
II(B)
ISB

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

NT
VU

EEP

VU

ESB

VU
NT
VU
VU
VU
NT
VU

ESB
EEP
ESB
EEP
ESB
EEP

II(A)
II(B)
II(B)
II(B)
II(A)
II(A)
II(B)

II(B)
II(B)
II(A)
I(A)
I(A)

I(A)
II(A)
II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
I(A)

II(B)
I(A)
II(B)
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Valde, vadošie speciālisti, nodaļu vadītāji
Rolands Greiziņš

Valdes priekšsēdētājs
Chairman of Board

tel.: 67518409
rolands.greizins@rigazoo.lv

Uldis Želubovskis

Valdes loceklis
Member of Board

tel.: 67517983
uldis.zelubovskis@rigazoo.lv

Edgars Vītols

Valdes loceklis
Member of Board

tel.: 67517979
edgars.vitols@rigazoo.lv

Inta Kanišauska

Galvenā grāmatvede
Chief Accountant

tel.: 67517965
inta.kanisauska@rigazoo.lv

Anita Kļava

Personāla daļas vadītāja
Staff Manager

tel.: 67517964
anita.suija@rigazoo.lv

Laura Līdaka

Izglītības un informācijas nodaļas vadītāja
Head of Education and Information Department

tel.: 67518669, 67517969
laura.lidaka@rigazoo.lv

Guna Vītola

Dzīvnieku kolekcijas vadītāja
Animal Collection Manager

tel.: 67540444
guna.vitola@rigazoo.lv

Tatjana Ivasenko

Zīdītāju nodaļas vadītāja
Curator of Mammals

tel.: 67517970, 29139294
tatjana.ivasenko@rigazoo.lv

Tija Svikule

Nagaiņu nodaļas vadītāja
Curator of Ungulates

tel.: 67517968, 26695895
tija.svikule@rigazoo.lv

Kristīne Jačmenkina

Ornitoloģijas nodaļas vadītāja
Curator of Birds

tel.: 67517971, 29593604
kristinaj2@inbox.lv

Renārs Rozentāls

Terārija nodaļas vadītājs
Curator of Terrarium

tel.: 67517973, 29286931
renars.r89@gmail.com

Ilona Roma

Insektārija vadītāja
Curator of Insectarium

tel.: 67517988, 26181326
ilona.roma@rigazoo.lv

Arnis Bergmanis

Ārpilsētas bāzes “Cīruļi” vadītājs
Head of Affiliate “Cīruļi”

tel.: 63453244, 26527549
arnisbergmanis@inbox.lv

Inga Birne

Vecākā vetārste
Senior Veterinarian

tel.: 67517975, 25963308
ambulance@rigazoo.lv

Maija Drožina

Dzīvnieku barības sadales nodaļas vadītāja
Head of Animal Food Department

tel.: 67517990, 26163134
maija.drozina@rigazoo.lv

Ilona Eistreiķe

Dārzu un parku nodaļas vadītāja
Head of Gardening Department

tel.: 67517978, 28330315
ilonaeistreike@inbox.lv

Sergejs Kočergins

Remontu un celtniecības grupas vadītājs
Manager of Construction Group

tel.: 67517982, 29127817
sergejs.kocergins@rigazoo.lv

Boriss Jurševics

Enerģētiķu nodaļas vadītājs
Heating Service Manager

tel.: 26537021

Eduards Stumpe

Autotransporta nodaļas vadītājs
Manager of Motor Vehicles Group

tel.: 67517980, 29298880

Pēteris Petrovs

Apsardzes nodaļas vadītājs
Security Manager

tel.: 67517976, 29443993
peteris.petrovs@rigazoo.lv

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Adrese: Meža prospekts 1, LV-1014, Rīga, Latvija
Tel.: (+371) 67518409
Fakss:(+371) 67540011
E-pasts: info@rigazoo.lv
www.rigazoo.lv

