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ZOODĀRZS – NE TIKAI DARBS

No 2017. gada 14. oktobrī, Rīgas Nacionālā zooloģiskā
dārza 105 gadu jubilejā, uzņemtās kolektīva kopbildes
pretī ar mirdzošām acīm raugās 150 priecīgas sejas. Un
ļoti jau gribas, lai tādas tās ir arī ikdienā, pa galveno ale
ju vai taku pretim nākot! Novembrī, sirsnīgi un cieņpilni
atvadoties no ilggadējā zoodārza vadītāja Rolanda Grei
ziņa, nevarēja nemanīt arī zināmas bažas par nākotni.
Ceru, ka nu šīs bažas ir zudušas un visi kopā esam gata
vi mūsu zoodārzu padarīt sakoptāku, interesantāku un
mūsdienīgāku.
2018. gada beigās, Latvijas Republikas simtgades no
skaņās, noslēgsies būvniecības darbi sen gaidītajā Āfri
kas savannas ekspozīcijā un mums būs jābūt gudriem
un pacietīgiem, aizpildot šo mītņu kompleksu ar dzīv
niekiem. Tāpat liels izaicinājums būs arī Vides izglītības
centra projektēšana, kā arī celtniecība un mācību satura
izveide tuvākajos gados. Tomēr visnopietnākais pārbau
dījums gaidāms augustā, kad viesos ieradīsies Eiropas
Zoodārzu un akvāriju asociācijas eksperti, lai lemtu par

Eiropas Zoodārzu un
akvāriju asociācija (European
Association of Zoos and
Aquaria) 2017. gada
nogalē apvieno vairāk kā
370 organizāciju no 44 valstīm.
Rīgas zoodārzs EAZA uzņemts
1992. gadā.

mūsu zoodārza akreditāciju. Esmu pārliecināts, ka šo “ek
sāmenu” veiksmīgi izturēsim, jo Rīgas zooloģiskais dārzs
ir attīstījies pareizā virzienā un tam ir skaidra vīzija, uz ko
tiekties gan tehniskajā izaugsmē un kolekcijas veidoša
nā, gan arī domāšanā.
Pārņemot nu jau teju 30 gadus man tik tuvā zoodārza
vadību, apņēmos vislielāko uzmanību veltīt kolektīva sa
liedēšanai un stabilizēšanai, jo katra uzņēmuma galvenā
vērtība ir cilvēki – pieredzējuši, zinātkāri, aizrautīgi un
savstarpēji izpalīdzīgi. Esmu pārliecināts, ka tādi būsim
un darbs zoodārzā mums nebūs tikai darbs vien.

Starptautiskā sugu informācijas sistēma –
Species360 uztur pasaules zoodārzu dzīvnieku
datu bāzi. 2017. gadā tā apvieno vairāk nekā
1000 dalīborganizāciju no vairāk nekā 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).

Ingmārs Līdaka
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza
valdes priekšsēdētājs

Apdraudēto sugu Eiropas
programmas – EEP (European
Endangered Species Programme).
2017. gada nogalē EAZA uztur
405 EEP un Eiropas ciltsgrāmatas –
ESB (European Studbook). 2017. gadā
Rīgas zoodārzs piedalās 67 EEP, ESB
u.c. ciltsgrāmatās.
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RĪGAS NACIONĀLAIS ZOOLOĢISKAIS DĀRZS
2017. 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 ieguldījums bio
loģiskās daudzveidības saglabāšanā ir 1988.–1992. gadā veiktā Eiropas kokvardes populācijas atjaunošana Kurzemē.
2017. gada 15. novembrī pēc 21 gada zoodārza vadī
tāja amatā atpūtā devās valdes priekšsēdētājs Rolands
Greiziņš. 2018. gada 9. martā darbu sāka jaunais Rīgas
zoodārza valdes priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka.

APMEKLĒTĀJI
Apmeklētāju skaits 2017. gadā – 335 660 (2016. gadā – 329 482).

JAUNAS EKSPOZĪCIJAS
Terārija ēkā atvērtas jaunas Āfrikas dzīvnieku
ekspozīcijas.
Tropu mājā ierīkota audējskudru ekspozīcija.
Sīkāk par būvdarbiem un remontdarbiem 2017. gadā –
6. lpp.

DZĪVNIEKU KOLEKCIJA
2017. gada 31. decembrī dzīvnieku kolekcijā bija
369 sugu 2890 dzīvnieki.
2017. gadā vairojās 122 sugu dzīvnieki, piedzima vai
izšķīlās kopā 532 mazuļi.
Gada laikā no citām kolekcijām saņemti 47 sugu
243 dzīvnieki, uz citām kolekcijām aizvesti 53 sugu
354 dzīvnieki.
Sīkāk par dzīvnieku kolekciju – 21. lpp.
Pilns zoodārza dzīvnieku sugu saraksts un vairošanas
rezultāti – 52. lpp.

PĒTĪJUMI ZOODĀRZĀ
2017. gada beigās Rīgas zoodārzs piedalās 31 ap
draudēto sugu Eiropas programmā (EEP), kuru ietvaros
notiek koordinēta reto un apdraudēto sugu turēšana
un vairošana nebrīvē, kā arī vairošanas metožu izstrāde.
2017. gadā Rīgas zoodārzā sekmīgi vairojās septiņas EEP
sugas.
Starptautisko vairošanas programmu un ciltsgrāmatu
saraksts – 68. lpp.
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Vecākā veterinārārste Inga Birne LLU Veterinārmedi
cīnas fakultātes ikgadējā zinātniski praktiskajā konfe
rencē 24. novembrī Jelgavā vadīja eksotisko dzīvnieku
un putnu sekciju, kā arī vadīja praktisko nodarbību
“Bruņrupuču ķirurģijas pamati”, bet veterinārārsts Ni
kolajs Oborins lasīja lekciju “Grauzēju un trušu radiolo
ģijas pamati”.

DZĪVNIEKU REHABILITĀCIJA
Zoodārza karantīnā tika uzņemti nelaimē nokļuvuši
savvaļas dzīvnieki (skaitā 41), kā arī konfiscēti vai dažādu
iemeslu dēļ atvesti eksotisko sugu dzīvnieki (skaitā 30).
2017. gadā pabeigta Karantīnas ēkas rekonstrukcija,
nodrošinot labākus apstākļus nelaimē nonākušu savva
ļas dzīvnieku aprūpei.
Vecākā veterinārārste Inga Birne Latvijas Veterinār
ārstu biedrības ikgadējā konferencē 3. martā uzstājās ar
lekciju “Savvaļas dzīvniekam nepieciešama palīdzība? Ko
darīt?”.
Sīkāk par dzīvnieku rehabilitāciju zoodārzā – 37. lpp.

PĒTĪJUMI DABĀ
Entomologs Aleksandrs Napolovs veica paša orga
nizētu entomofaunas inventarizācijas ekspedīciju Tai
zemē. 2017. gadā iznāca trīs faunistikas publikācijas,
kurās iekļauti materiāli no Aleksandra Napolova un
Insektārija vadītājas Ilonas Romas iepriekšējo gadu
ekspedīcijām.
Zoologs Arkādijs Poppels turpināja viendienīšu un va
boļu pētījumus dabā. 2017. gadā makrozoobentosa pē
tījumu rezultāti prezentēti stenda referātā Latvijas Uni
versitātes 75. zinātniskajā konferencē (sekcijas sēdē “Lat
vijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība” 2. februārī).
2017. gadā iznāca divas publikācijas rakstu krājumos.
Izglītības metodiķe Larisa Nikolajeva piedalījās Da
bas aizsardzības pārvaldes organizētajā abinieku un
rāpuļu fona monitoringā Natura 2000 teritorijās. Kopā
ar Andri Čeirānu 2017. gadā žurnālā “Zoology and Eco
logy” publicēts raksts par gludeno čūsku ekoloģiju.
Zooloģe Santa Ieviņa piedalījās Dabas aizsardzības
pārvaldes organizētajā bezmugurkaulnieku fona mo
nitoringā Natura 2000 teritorijās, veicot dienas tauriņu
uzskaites.
Ornitologs Guntis Graubics turpināja pūču migrāci
jas pētījumus, kurus veic jau no 1985. gada. 2017. gadā
pūču pavasara un rudens migrācijas pētījumi tika veikti
Salacgrīvā.
Zooloģe Elīna Gulbe piedalījās Latvijas Universitātes
Bioloģijas Institūta organizētajās medījamo ūdensputnu
uzskaitēs 12.–13. augustā.

Foto: Māris Lielkalns

Amūras tīģeris (Panthera tigris altaica) iekļauts Pasaules Sarkanajā grāmatā kā apdraudēts. Rīgas zoodārzā
2014. gada 13. augustā dzimušais Tors 2017. gada 2. aprīlī tika nosūtīts Tbilisi zoodārzam Gruzijā.
Amur Tiger is a globally endangered species. Tors (born at Riga Zoo on 13 August, 2014) was sent to Tbilisi Zoo on
2 April.

PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA, DARBS
AR STUDENTIEM

2017. gadā zoodārzā novadītas 135 ekskursijas, 105 mā
cību nodarbības, 26 lietišķie semināri un prezentācijas,
kā arī 72 interešu izglītības pulciņa nodarbības. Vasaras
sezonā ik dienas plkst. 11.45–14.15 apmeklētājiem pie
dāvāta zoodārza dzīvnieku publiskās barošanas prog
ramma, iepazīstinot ar dzīvnieku bioloģiju un uzvedību.
2017. gadā zoodārzā organizēti 24 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.
Sīkāk par vides izglītības darbu – 8. lpp., par zoodārzā
organizētajiem pasākumiem – 10. lpp.

Foto: Māris Lielkalns

Rīgas zoodārzā 29. oktobrī–4. novembrī pirmoreiz Bal
tijā notika savvaļas un zoodārza dzīvnieku imobilizācijas
kursi. Tie tika organizēti sadarbībā ar “Wildlife Pharmace
uticals South Africa”, “ZooVetTrans” un Igaunijas Dabas
zinātņu universitāti. Sīkāk par šo kursu norisi sk. 38. lpp.
No 2014. gada Rīgas zoodārzs kalpo par reģionālo
centru tālmācības kursiem zoodārzu un akvāriju dzīv
nieku menedžmenta specialitātē, ko organizē Spāršoltas
koledža (Lielbritānija).
Vecākā veterinārārste Inga Birne jau ceturto gadu Lat
vijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas
fakultātes 5. kursam rudens semestrī lasīja lekcijas mācī
bu priekšmetā “Sīkdzīvnieku slimības”.

VIDES IZGLĪTĪBA

Pelēko roņu (Halichoerus grypus) nebrīves populācijas datus reģistrē Eiropas ciltsgrāmatā. Ventiņa piedzima
28. janvārī. 13. jūnijā jauno roni nosūtījām Varšavas zoodārzam Polijā.
The Grey Seal captive population data are kept in European Studbook. The female Grey Seal, Ventiņa, was born at
Riga Zoo on 28 January. It was sent to Warsaw Zoo on 13 June.
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FINANSU PĀRSKATS
RNZD IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2017. GADĀ (EUR)
IZDEVUMI

IEŅĒMUMI
LR Vides ministrija

Atalgojums un sociālie maksājumi

391 000

1 888 097

Rīgas dome

1 213 344

Komandējumi un darbinieku apmācība

RNZD pašu ieņēmumi

1 699 638

Pakalpojumu apmaksa

173 940

No tā ieejas biļetes

1 513 851

Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra
un barības iegāde

752 246

No tā barības iegāde

259 948

Grāmatas un žurnāli

343

Subsīdijas

25 857

Dažādi ziedojumi un dāvinājumi

22 224

34 090

Biedru nauda (EAZA, Species360)

12 947

APMEKLĒTĀJU SKAITS 2008.–2017. GADĀ
ATTENDANCE, 2008–2017
342 975

2008

252 845

254 192

2009

2010

301 330

298 546

294 909

2012

2013

2014

268 930

2011

336 274

329 482

335 660

2015

2016

2017

APMEKLĒTĀJU DINAMIKA PA MĒNEŠIEM 2008.–2017. GADĀ
ATTENDANCE IN DIFFERENT MONTHS OF THE YEAR, 2008–2017
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ZOODĀRZA ATBALSTĪTĀJI UN SADARBĪBAS
PARTNERI













	

Uzziņu dienests 1188
AS “4finance” (SMScredit.lv)
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”
SIA “Baltic Zinc Technics”
SIA “Charlot”
Dabas aizsardzības pārvalde
SIA “Farma PET”
SIA “Gandrs”
Iveta Jacob
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
SIA “KJ Serviss”
Latvijas Dabas fonds
Latvijas Dabas muzejs
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Osteoloģijas muzejs













SIA “Latvijas Mobilais telefons”
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes
Zooloģijas muzejs
Latvijas vides aizsardzības fonds
“LIVE RīGA”
SIA “PATA”
Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departaments
“Skrivanek”
AS “Tallink Latvija”
Ventspils pilsētas dome
SIA “Zaļā josta”
Zooloģiskā dārza atbalsta biedrība

Zoodārza Ziemassvētku eglīte (veidota no 230 bērzu slotiņām, kas krāsotas sudraba krāsā).
The Zoo’s Christmas tree (made of 230 birch browse brushes, dyed silver).
Foto: Māris Lielkalns
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CELTNIECĪBA UN REKONSTRUKCIJA
2017. gadā turpinājām rekonstrukciju vēsturiskajā
Terārija ēkā. 21. decembrī publikai šeit atvērām jaunas
Āfrikas dzīvnieku ekspozīcijas iekštelpās. Tajās redza
mi surikati, klinšu damani, grifu pērļvistas un sarkanastes
žako, kā arī pirmoreiz Rīgas zoodārzā rādām kailo smilš
racēju koloniju. Rekonstrukcijas darbus ar ziedojumu at
balstīja SMScredit.lv.
Turpinājām arī papagaiļu āra voljeru izbūvi Terārija
ēkas priekšā, darbus plānots pabeigt 2018. gada pir
majā pusē. 2018. gadā Terārija ēkā paredzēts sākt otrās
rāpuļu ekspozīcijas (“čūsku gala”) rekonstrukciju.

Pabeidzām 2016. gadā sākto Karantīnas ēkas re
konstrukciju. Darbi tika veikti ar Latvijas Vides aizsardzī
bas fonda finansiālo atbalstu. 1924. gadā būvētajai ēkai
tika veikta pagraba ārsienu un pārsegumu pastiprināša
na, sienu taisnošana un apdare. Ēkai nostiprināti pamati
un sienas, nomainīts jumta segums, veikta sienu siltinā
šana. Nomainītas inženierkomunikācijas – ūdensvads,
kanalizācija, elektroinstalācija. No jauna iebūvēts gāzes
vada pievads, gāzes apkures sistēma ar siltumnesēju
ūdeni, piespiedu ventilācijas sistēma ar siltuma rekupe
rāciju. Pēc remontdarbu pabeigšanas veikta teritorijas
asfaltēšana.

Jaunās Āfrikas dzīvnieku ekspozīcijas Terārija ēkā.
The new indoor exhibits in Terrarium House. African species exhibited include Meerkats, Rock Hyraxes, Naked Mole
Rats, Grey Parrots and Vulturine Guineafowl.
Foto: Elīna Gulbe(1), Māris Lielkalns (2,3)
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Karantīnā iebūvētas mītnes un sprosti dažādiem dzīv
niekiem. Jau decembrī varējām pārbaudīt, cik piemērots
lielajiem rāpuļiem ir lielais karantīnas baseins, tajā izmi
tinot lielu pitonu.
Tropu mājā ierīkota audējskudru ekspozīcija (sīkāk
sk. 23. lpp.).
2017. gadā sākām darbus ekspozīcijas “Āfrikas sa
vanna” izveidē. 2018. gada rudenī paredzēts pabeigt
kompleksa būvdarbus un uzsākt mītņu aprīkošanu un
dzīvnieku pārvietošanu.
2017. gadā uzlabojumi veikti arī daudzos citos
objektos.
Pārbūvēta Zīdītāju nodaļas karantīnas un audzētavas
telpa Lāču mājā, 2018. gadā tur plānots pabeigt spros
tu montāžu. Atjaunots Japānas makaku āra voljers.
Veikti uzlabojumi dzeloņcūku voljerā – gan āra aplokā,

gan iekštelpās. Veikti uzlabojumi Lauvu mājā. Uzlabots
krēpjvilku voljera nožogojums.
Zebru mītnē veikta ārējo un iekšējo nožogojumu
pārbūve un uzlabošana, ēkai atjaunotas lietus notekas.
Ziemeļbriežu aplokos iebūvētas stacionāras barotavas.
Vecās Ziloņu mājas aplokā (“Zuzes laukumā”) ierīkota
stacionāra barotava un veikta ārējā nožogojuma pārbū
ve. Sākti uzlabošanas darbi Lauku sētā, tos turpināsim
arī 2018. gadā.
Dzērvju kompleksā sākti uzlabošanas darbi – iebū
vēti papildus vārtiņi un durvis, darbi turpināsies arī
2018. gadā. Pelikānu mājā veikts iekštelpu remonts.
Flamingu mājā nomainīta daļa ekspozīcijas skatlogu.
Akvārija ēkas pagrabā sakārtota rāpuļu un abinieku
ziemošanas telpa. Šo darbu laikā veikta Akvārija ēkas
pagraba pamatu, sienu un pārsegumu nostiprināšana.

Rekonstruētā Karantīnas ēka.
The Quarantine premises after reconstruction.
Foto: Elīna Gulbe
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IZGLĪTĪBAS DARBS
Zoodārza saikni ar sabiedrību veido tiešais izglītības
darbs, zoodārza informatīvais noformējums, izglītojošie un
reklāmas pasākumi un sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem.
2017. gadā veikts tiešais izglītības darbs ar 338 gru
pām, tai skaitā 135 ekskursijas, 105 mācību nodarbības,
26 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 6670 dalībnieki.
2017. gadā izstrādāts Zoo Skolas piedāvājums arī
pirmsskolas vecuma bērniem. Izstrādātas trīs jaunas eks
kursiju tēmas: “Noslēpumainā skudru pasaule”, “Profesiju
daudzveidība zoodārzā”, “Dzīvnieki mītos un tautu nostās
tos”. Zoo Skolas kopējo piedāvājumu šobrīd veido 37 tē
mas – 29 mācību nodarbību tēmas un 8 ekskursiju tēmas.
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Ņemot vērā attīstības tendences valsts izglītības sistēmā,
analizētas līdz šim mācību nodarbībās pielietotās aktivi
tātes un to atbilstība uz kompetencēm balstītām mācību
metodēm.
2017. gadā turpinājām sniegt konsultācijas dažādās
ar savvaļas dzīvniekiem saistītās problēmsituācijās, lai
palīdzētu novērst konfliktsituācijas un savvaļas dzīvnie
ku nepamatotu nonākšanu nebrīvē.
Zoodārzā turpinājām publiskās dzīvnieku barošanas
programmu, kuru aizsākām jau 2004. gadā, lai izglītotu
apmeklētājus un samazinātu zoodārza dzīvnieku patva
rīgu barošanu. 1. jūnijā–31. augustā apmeklētāji katru
dienu plkst. 11.45–14.15 varēja vērot dzīvnieku baroša
nu 11 punktos un noklausīties informāciju par dzīvnie
ku uzvedību, dzīvesveidu un likteņiem zoodārzā. Šogad
programmu papildināja Ziemeļbrazīlijas kalitriksu un
krēpjvilku barošana.

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

grupu skaits/groups

110
2010

157

2011

317

200

202

2012

2013

241

2014

2015

279

2016

338

2017

ZOODĀRZA INFORMATĪVAIS UN IZGLĪTOJOŠAIS NOFORMĒJUMS
2017. gadā turpinājām darbu pie informatīva un
izglītojoša satura maketiem. To skaitā – mācību uz
skates līdzekļi, pasākumu informatīvais noformējums,
dzīvnieku sugu plāksnītes, ekspozīciju noformējums,

jaunumu plāksnītes, servisa un citas informatīvās zī
mes, dažādi izdevumi – zoodārza plāni, abonementu
ieejas biļetes, ielūgumi, vizītkartes, pateicības, sertifi
kāti u.c.
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PASĀKUMI
2017. gadā īstenoti 24 dažādi izglītojoši un izklaidējoši pasākumi. Daudzi no tiem Rīgas zoodārzā jau kļuvuši par
tradīciju un tiek realizēti kopā ar sadarbības partneriem. Bieži vien dažādi uzņēmumi zoodārzu izvēlējās par pasākuma
norises vai produkta prezentācijas vietu.
Ziemas naktis (1.–29.01., 15.–31.12.).
2017. gada janvārī un decembrī kopā ar Uzziņu
dienestu 1188 jau devīto gadu notika Ziemas naktis.
Lai arī ziema mūs nelutināja ar sniega kupenu naksnīgo
mirdzumu, zoodārza dzīvniekus 2017. gada decembrī
apciemoja 14 315 apmeklētāji – rekordskaits šim
mēnesim. (2009. gada nogalē pirmo reizi aicinot uz
Ziemas naktīm zoodārzā, priecājāmies par 11 459
apmeklētājiem.)
Winter Nights were held at the Zoo for the ninth
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.
14,315 visitors attended the event in December 2017, setting a new Zoo attendance record for this month. (The
second-best December in Riga Zoo was recorded in 2009, when Winter Nights at the Zoo were organized for the
first time drawing 11,459 visitors.)

Tropu mēnesis (1.–28.02.).
Februārī tradīcija ir nemainīga – piecpadsmito reizi aicinājām uz Tropu mēneša aktivitātēm. Šogad uzmanības
centrā bija skudras. Kopā ar apmeklētājiem pētījām, cik dažādas tās ir, kā tās dzīvo, kādus pūžņus prot meistarot
un kāda ir to nozīme ekosistēmās.
2. februārī plkst. 12.00 aicinājām žurnālistus pirmajiem izpētīt skudru neparasto un noslēpumaino dzīvi.
Pasākuma atklāšanā piedalījās Latvijas Dabas muzeja entomologs, Latvijas skudru pētnieks Jānis Dreimanis.
Sadarbībā ar Uzziņu dienestu 1188, apmeklētājiem bija iespēja iegūt atlaižu kuponu un apmeklēt zoodārzu
par 50% lētāk.
For the fifteenth year, February was Tropical Month at Riga Zoo. The main theme was ant ecology. The event
officially opened on 2 February, together with Jānis Dreimanis, an Entomologist from Latvian Natural History
Museum. Tropical Month was organized in collaboration with the Inquiry Service 1188, providing 50% discounts
on the admission fees.
Foto: Māris Lielkalns
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Vārda došanas svinības roņu meitenei (3.03.).
Pavasarī sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un
Ventspils pilsētu aicinājām iepazīt Baltijas jūras roņu
dzīves nianses un aktualizējām diskusiju par roņu
un cilvēka līdzās pastāvēšanu. 28. janvārī dzimusī
roņu meitene pasākuma laikā ieguva vārdu Ventiņa
un saņēma garšīgu dāvanu no Ventspils domes
deputātes Ilzes Buņķes. Dabas aizsardzības pārvaldes
vecākais eksperts Valdis Pilāts un ģenerāldirektora
vietniece dabas aizsardzības jautājumos Gunta Gab
rāne prezentēja informatīvo kampaņu “Uzmanību –
roņi!”. Aicinājām būt gataviem pareizai rīcībai, jūras
piekrastē pamanot roņu mazuļus, skaidrojām kā
atpazīt, vai ronēnam ir vajadzīga palīdzība un kur to
meklēt. Lai novērstu ronēnu patvaļīgu savākšanu,
Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātie jaunie
informatīvie plakāti tika novietoti jūras piekrastē.
On 3 March, a name giving to a seal pup took place at Riga Zoo together with Ilze Buņķe, Ventspils City Council, as
well as Valdis Pilāts and Gunta Gabrāne, the Nature Conservation Agency. Children from five Ventspils’ schools
and six kindergartens participated in choosing the name for Riga Zoo’s female seal, born on 28 January. Out
of over 400 various names submitted in the contest, Ventiņa was chosen as the best name for the seal pup. The
experts from the Nature Conservation Agency presented an informative campaign and recommendations on
what to do if a seal pup is found on the beach.
Foto: Māris Lielkalns
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Putnu dienas Rīgā (1.–2.04.) un filiālē “Cīruļi” (8.–9.04.).
Putnu dienas pavasarī ir viena no senākajām zoodārza tradīcijām.
Zoodārzā Rīgā un “Cīruļos” apmeklētāji pieredzējušu zoodārza
speciālistu pavadībā uzmeistaroja 850 mākslīgās ligzdvietas
zīlītēm, zvirbuļiem, mušķērājiem un mājas strazdiem. Putnu
dienas 2017. gadā atbalstīja SIA “PATA KOKMATERIĀLI”, Latvijas
Ornitoloģijas biedrība, Latvijas Pūču izpētes biedrība un žurnāls
“Pūcīte”.
Šogad, atbalstot Latvijas mazākās pūces apodziņa izpētes un
aizsardzības programmu, Putnu dienās izgatavoti 100 apodziņam
piemēroti būri. Tos Latvijas Pūču izpētes biedrības pētnieki izvietoja
Latvijas mežos, lai turpinātu šīs sugas ekoloģijas pētījumus.
Bird Days with Woodpecker’s Workshop were organised at the Zoo
both in Riga (on 1–2 April), and in Zoo’s Affiliate Cīruļi (on 8–9 April).
With the help of the Zoo’s staff, visitors built over 850 birdhouses
for various cavity-nesting birds like tits, sparrows, flycatchers and
starlings. In collaboration with the Latvian Owl Research Society,
100 nest boxes were constructed for Eurasian Pygmy Owl to be
installed in forests of Latvia. The event was supported by SIA PATA
KOKMATERIĀLI, the Latvian Ornithological Society, the Latvian Owl
Research Society and Pūcīte, a magazine of crossword puzzles for
children.
Foto: Māris Lielkalns

Latvijas abinieku un rāpuļu dienas (29.–30.04.).
Jau piekto gadu notika Latvijas abinieku un rāpuļu dienas, šoreiz ļaujot
apmeklētājiem darboties pētnieciskā darbnīcā “Iepazīsti Latvijas krupjus!”.
Risinot dažādus uzdevumus un spēlējot spēli, ikvienam interesentam bija
iespēja uzzināt, kas ir krupis, ko šis abinieks ēd, cik dažādu krupju sugu ir
Latvijā, kā tos atšķirt un kur tie dzīvo.
Ar pasākumu “Iepazīsti Latvijas krupjus” Rīgas zoodārzs Eiropas dabas
kampaņas “Ļauj DZĪVOT!” (www.letitgrow.eu) ietvaros turpināja skaidrot
un iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas vietējās faunas daudzveidību un
pievērst uzmanību tās aizsardzībai.
On 29–30 April Latvian Amphibian and Reptile Days took place for the fifth year already. With the educational
workshop “Learn More about Latvian Toads” Riga Zoo continued its activities within the European campaign Let
It Grow (www.letitgrow.eu), informing society on the diversity of Latvian fauna and highlighting the need of its
conservation.
Trušu diena filiālē “Cīruļi” (6.05.).
Trušu diena Cīruļos notika jau trešo gadu. Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju
biedrības “Trusis un citi” saimniecība “Kalvenes trusis” aicināja iepazīt
20 šķirņu garaušus – Beļģijas milžus jeb zilos flandrus, Mēklenburgas
sarkanos un melnraibos, lielo šinšilu, Kalifornijas, Jaunzēlandes balto un
Jaunzēlandes sarkano, franču auntrusi, Japānas un Tīringenes trušus,
lauvgalvas pundurtrušus u.c.
On 6 May, Rabbit Day took place at Riga Zoo’s Affiliate Cīruļi for the third
time already. The rabbit collection of Kalvenes trusis, a member of the Latvian
Small Animal Breeders Association, Trusis un Citi, was presented at the event.
Visitors saw specimens of 20 domestic rabbit breeds including Flemish Giants
of Belgium which can reach more than 7 kg in weight, Mecklenburg red and
black-and-white rabbits, Giant Chinchilla, Californian, New Zealand White
and New Zealand Red, French Lop, Madagascar Lop, Japanese and Thuringer
rabbits as well as Lionhead rabbits.
Foto: Māris Lielkalns
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Dzīvnieku ģimeņu dienas (13.–14.05.).
Ģimeņu dienu ietvaros apmeklētājus
iepazīstinājām ar Pasaules Sarkanajā
grāmatā iekļautu apdraudēto dzīvnieku
sugu – Mišmi takiniem. Izzinoši pēt
nieciskā darbnīca “Takini un citi nagaiņi”
aicināja pildīt uzdevumus, piedalīties
spēlēs un aktivitātēs, lai izprastu šī inte
resantā dzīvnieka dzīvesveidu.
On 13–14 May traditional Animal Family
Days took place. Visitors were invited
to the educational workshop “Takins
and other ungulates” with puzzles and
educational games to learn more about
the mysterious animals – Takins.
Foto: Elīna Gulbe

Vēstures nakts (20.05.).
Vēstures naktī līdz plkst. 23.30 piedāvājām aplūkot dažādus vēsturiskos izdevumus un plakātus. Apmeklētājiem
bija iespēja kasēs saņemt plānu – ceļa lapu un nesteidzīgā vakara pastaigā iepazīt 11 vēsturiskās vietas, kā arī
rast atbildes uz jautājumiem. Savukārt filiālē “Cīruļi” apmeklētāji baudīja mierīgu pastaigu vakara noskaņā līdz
plkst. 22.00.
On 20 May, History Night was held at the Zoo. The Zoo’s gates were open to the public until 22.30. We invited
the visitors to leaf through
the Zoo’s old publications
and see an exhibit of old Zoo
posters. Special Zoo maps/
worksheets helped people
find 11 historical sites at the
Zoo and learn more about
them.
The Zoo’s Affiliate Cīruļi was
open until 22.00 for the
Evening Tales event.
Bērnu un jauniešu centra “Rīgas skolēnu pils”
konkursa “Latvijas kukaiņu daudzveidība” noslē
guma pasākums (19.05.).
Atzīmējot Starptautisko bioloģiskās daudzveidības
dienu, 19. maijā–30. oktobrī Rīgas zoodārzā sadarbī
bā ar bērnu un jauniešu centru “Rīgas Skolēnu pils”
izveidota jau sestā vizuālās mākslas izstāde. Šogad
uzmanība veltīta kukaiņu daudzveidībai Latvijā. Kon
kursa mērķis bija rosināt bērnus un jauniešus iepazīt
Latvijas kukaiņu daudzveidību, krāsu bagātību un
ķermeņu uzbūves īpatnības, kā arī kukaiņu nozīmi un
lomu dabas ainavā.
In collaboration with the Riga Pupils Palace, the visual
arts exhibition “The Diversity of Latvia’s Insects”
was displayed in the hallway of the Tropical House from
19 May until 30 October. Latvia’s insects were depicted
in young artists’ works.

Kameņu dienas (10.–11.06.).
Pasākuma laikā pētnieciskā darbnīca “Kamenes un
citi sabiedriskie kukaiņi” jau piekto reizi aicināja
apmeklētājus iejusties “kameņu ādā” un vākt
ziedputekšņus no dažādiem ziedaugiem, vingrināt
spārnus, kā arī ielūkoties mikroskopā un iepazīt
kukaiņu ķermeņa uzbūves īpatnības.
Bumblebee Days were organised for the fifth 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.
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Rīgas ūdensapgādes muzeja palmas pārceļas uz zoodārza Tropu un Žirafu māju (6.07.).
6. jūlijā no Rīgas ūdensapgādes muzeja uz Rīgas zoodārzu tika pārvestas trīs vairāk nekā 40 gadus vecas
un apmēram 4 m augstas palmas, kā arī iespaidīga izmēra monstera. Pārvešanas procesā aktīvi piedalījās
augu lolotāji un muzeja ilggadēji darbinieki – Baltezera ūdensapgādes stacijas dārzniece Anna Kusiņa un
muzeja vadītājs Paulis Timrots. Šobrīd viena palma izvietota Tropu mājas gaviālkrokodilu mītnē, pārējie
augi – Žirafu mājā.
On 6 July several indoor plants from Riga Water Supply Museum arrived to the Zoo. Anna Kusiņa and
Paulis Timrots, veteran employees of the museum, participated in the transportation of the three palm trees
that were more than 40 years old and 4 meters high, as well as a large Monstera plant. Now one of the palm
trees can be seen in the Zoo’s Tropical House, other plants have been placed in the Giraffe House.
Foto: Māris Lielkalns

Rīgas svētki zoodārzā
(12.–14.08.).
Pasākuma dienās apmeklētāji
devās nesteidzīgā pastaigā un
iepazina bruņrupučus, saņemot
kasēs vai izdrukājot zoodārza
interneta lapā izvietoto jauno
ceļa lapu “Bruņrupuču pētnieka
taka”.
During the Riga City Festival,
visitors of the Zoo had an
opportunity to try out the new
Turtle Researcher worksheet
provided by the Zoo.
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Galapagu bruņrupuču svēršana (31.08.).
31. augustā Galapagu bruņrupuču aplokā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis jau septiņpadsmito
gadu palīdzēja noskaidrot dzīvnieku svaru. Šogad talkā tika saukts Kanādas bruņoto spēku pulkvežleitnants
Veids Ratlends, kurš komandē NATO paplašināto kaujas grupu Latvijā. Pasākuma mērķis bija gan noskaidrot
bruņrupuču svaru – būtisku veselības un labsajūtas rādītāju, gan pievērst žurnālistu un sabiedrības uzmanību
apdraudētām dzīvnieku sugām.
On 31 August Riga Zoo’s Galapagos Tortoise annual weighing event took place for the 17th time already. The
task was carried out by the event’s patron, Raimonds Bergmanis, the current Minister of Defense of Latvia. This year
he was joined by Canadian Lieutenant-Colonel Wade Rutland, Commander of NATO’s Enhanced Forward Presence
Battlegroup in Latvia.
Foto: Māris Lielkalns

Dzīvnieku dienas (7.–8.10.).
Tradicionālo pasākumu apmeklēja 283 apmeklētāji ar dzīv
nieku nosaukumiem vārdos un uzvārdos. Baložu mājā plkst.
12.00–15.00 darbojās izzinošā darbnīca “Putnu daudzveidība”.
Tajā ikviens zoodārza apmeklētājs varēja iepazīt putnu olas, iz
pētīt putnu kājas, knābjus un spalvas, kā arī patrenēties atpazīt
putnu balsis.

Audz liels, stiprs un vesels
(23.–24.09.).
Pasākuma laikā Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas medmā
sas svēra un mērīja bērnus, lai
vecāki varētu pārbaudīt sava
bērna auguma un svara atbilstī
bu tā vecumam.

Riga Zoo celebrated its 105th anniversary by holding the
traditional Animal Days on 7–8 October. The event was attended
by 283 visitors who received
admission discounts if their
names and/or surnames
contained a name of an
animal. In addition to this,
visitors were invited to parti
cipate in a creative workshop
on bird diversity.
Foto: Māris Lielkalns

On 23–24 September an event of
“I’m Growing Up Big, Strong
and Healthy” campaign took
place at the Zoo, organized by
Children’s Clinical University
Hospital. The nurses of the
hospital weighed and measured
children and educated families
on child development.
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Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 105. dzimšanas diena (14.10.).
Sagaidot zooloģiskā dārza dzimšanas dienu, izveidota 12 stendu sērija par Rīgas zooloģiskā dārza vēsturi.
On 14 October the 105th anniversary of the Zoo came. To celebrate this, the poster series “Zoological Garden
in Various Times” were created.
Latvijas lielākā
ķirbja čempionāta
fināls (26.10.).
26. oktobrī Rīgas
zoodārzā jau div
padsmito gadu pēc
kārtas norisinājās
“Maxima Latvija”
rīkotais Latvijas lie
lākā ķirbja čempio
nāts, kurā no des
mit raženākajām
dārza ogām uzva
rētāja titulu izdevās
izcīnīt
Gundegas
Neimanes audzēta
jam 161,5 kg sma
gajam ķirbim no
Kurmāles pagasta
Kuldīgas novadā.
Dižogu ražu novēr
tēja degunlācīšu un dzeloņcūku saimes.
On 26 October the final of the 12th Annual
Pumpkin Championship of Latvia, organized
by Maxima retail chain, took place at the Zoo. The
heaviest pumpkin, weighing 161.5 kilograms, came
from the garden of Gundega Neimane.
Foto: Māris Lielkalns
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Kolektīva paldies vārdi ilggadējam zoodārza vadītājam Rolandam Greiziņam (15.11.).
On 15 November Riga Zoo staff thanked Rolands Greiziņš for his service as he retired after heading the Zoo
for 21 years.

Maijas Rezenbergas grāmata (15.12.).
15. decembrī plkst. 18.00 Rīgas zoodārza Latvijas abinieku un rāpuļu
zālē notika mākslinieces Maijas Rezenbergas pirmās ilustrāciju
grāmatas “Kas dzīvo Umbrijas mežā?” atvēršana.
On 15 December the opening event of the picture book of the graphic
artist Maija Rezenberga, “Who Lives in the Umbrian Forest?” took place at the Latvian Amphibian and
Reptile Hall of the Zoo.

Terārija iekštelpu ekspozīciju atklāšana (21.12.).
21. decembrī plkst. 14.00 notika iekštelpu ekspozīciju atklāšanas pasākums Terārija ēkā. Pasākuma laikā
klātesošie devās ekskursijā, iepazīstot Jurģus piedzīvojušos dzīvniekus – grifu pērļvistas, sarkanastes žako,
surikatus, klinšu damanus. Vislielāko pārsteigumu radīja galvenās Ziemassvētku dāvanas atvēršana, proti,
ielūkošanās jaunajā kailo smilšracēju ekspozīcijā.
On December 21, another part of Terrarium House opened to the public after reconstruction. The new
indoor exhibits house five species of African birds and mammals. Those include Vulturine Guineafowl, Grey
Parrots, Meerkats, Rock Hyraxes as well as Naked Mole-rats which are exhibited at Riga Zoo for the first time.
Foto: Māris Lielkalns
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MĀRKETINGS UN REKLĀMA
2017. 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 iesaistīti vairāk nekā 25 sadarbības
partneri, veidojot abām sadarbības pusēm izdevīgus un
pieņemamus nosacījumus (to skaitā atlaides sadarbības
partneriem – Rīdzinieka karte, “Tallink Club One” u.c.).
Pateicamies par atbalstu reklāmā AS “Tallink Latvija”,
SIA “Colorart Media” (“Enjoy Riga” un “Enjoy Jurmala”),
žurnālam “Praktiskais latvietis” (“Apceļo Kurzemi!”), Valsts
Lauku tīklam.
Šīs sadarbības rezultātā nodrošinājām zoodārza pub
licitāti arī tiešās reklāmas veidā. Reklāmas materiāli tika
izvietoti gan zoodārza interneta lapā un sociālajos tīklos,
gan partneru interneta lapās un iespieddarbos. Īpaši jā
atzīmē veiksmīgā sadarbība ar Uzziņu dienestu 1188,
informējot par tradicionālajiem pasākumiem un akcijām
zoodārzā.
Sadarbojāmies ar tūrisma informācijas centriem
un portāliem, palielinot Rīgas zoodārza atpazīstamību
ārvalstīs. 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 2017”.
Lai zoodārza apmeklējums būtu pieejams plašākam

iedzīvotāju lokam, 2017. gadā turpinājām regulāri pie
dāvāt dažāda līmeņa atlaides līdz pat 75%:
	 Ziemas naktis – atlaide līdz 75%;
 Tropu mēnesis, Dzīvnieku ģimeņu dienas, Vēstures
nakts – atlaide 50%;
 Rīgas svētki zoodārzā – atlaide 1,00 EUR no
pamatcenas;
	 Dzīvnieku dienas – atlaide 50%;
 zoodārza ārpilsētas bāzes “Cīruļi” apmeklējumam,
iegādājoties kuponu akciju laikā – atlaide 50%;
 auto novietošanai stāvlaukumā, iegādājoties kupo
nu akciju laikā – atlaide 50%;
 zoodārza 10 reižu apmeklējuma kartei, iegādājoties
kuponu akciju laikā – 50%.
Bieži vien zoodārza vidi izvēlas kā pievilcīgu objektu
kāda pasākuma, kampaņas vai produkta prezentācijas
fonam. Katrs šāds notikums darbojas kā netiešais jeb pa
starpinātais publicitātes instruments.
 Oktobrī atsaucāmies uz Valsts policijas aicinājumu
sadarboties kampaņas “Supervaronim nepazust!”
ietvaros, izvietojot informatīvo plakātu Žirafu mājā
un daloties ar ziņu sociālajos tīklos.
 Gaidot Latvijas simtgadi, valsti apceļo Tautas Sai
mes grāmata, un novembrī arī zooloģiskā dārza ko
lektīvs veica ierakstu un novēlējumu savai zemei.
 Žirafu mājā notika TV raidījuma “Zeltiņš laivā ar Ag
nesi Rakovsku” filmēšana.
 Pīļu aplokā tika filmēts reklāmas klips Dailes teātra
izrādei “Jeruzaleme” ar Juri Žagaru.

ZIŅU SKAITA DINAMIKA 2017. GADĀ
RIGA ZOO NEWS IN 2017, DISTRIBUTED BY PRINT MEDIA, RADIO AND TELEVISION
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SADARBĪBA AR PLAŠSAZIŅAS
LĪDZEKĻIEM
2017. gadā plašsaziņas līdzekļiem nosūtītas 49 pre
ses relīzes un preses ziņas par pasākumiem, jaunumiem
un notikumiem. Darbā ar žurnālistiem gatavojām infor
mācijas kopsavilkumus, video un foto materiālus, lai
panāktu pēc iespējas plašāku un precīzu notikumu iz
klāstu publikācijās un sižetos.
Interesanta sadarbība notika 2017. gada martā, sa
ņemot aicinājumu no Latvijas pārstāvniecības Ķīnā.
Rezultātā tika sagatavoti informatīvie un video mate
riāli 30 minūšu raidījumam par Latvijas savvaļas dzīv
niekiem un Rīgas zooloģisko dārzu. Sižets tika raidīts
“Travel Channel” Ķīnā 8. aprīlī.
Jūlijā un augustā sadarbībā ar tirdzniecības kom
pleksu “Spice” tapa astoņas sērijas raidījumam “Mēs ar
brāli – kolosāli” par dzīvnieku barošanās paradumiem,
aicinot zoodārza apmeklētājus būt saprātīgiem un
nebarot dzīvniekus. Raidījumi tika publicēti sociālajos
tīklos, katrā sižetā uzdodot konkursa jautājumu. Vērī
gākie sociālo tīklu apmeklētāji ieguva biļetes zoodārza
apmeklējumam un TK “Spice” dāvanu kartes.
Pēc nacionālās ziņu aģentūras LETA datiem,
2017. gadā Rīgas zoodārza notikumi plašsaziņas lī
dzekļos (presē, radio, televīzijā) atspoguļoti vairāk kā
1380 ziņās (neskaitot ziņas interneta vidē un sociāla
jos tīklos).
Visplašāko publicitāti guva ziņas par Ziemas naktīm
zoodārzā, roņu stāstiem, ķirbju svēršanas finālu, dzīv
nieku barošanas demonstrācijām vasarā, Galapagu
bruņrupuču svēršanu un “Āfrikas savannas” projektu.
Priecēja publicētās ziņas par mazuļiem (roņu, četr
pirkstu tamanduu, karošknābju, kaķu lemuru, melno
grifu, pundurkalitriksu, naktspērtiķu, lūšu un smilšu
krupju ģimenēs) un jauniem iemītniekiem (trīsjoslu
bruņnešiem, kailajiem smilšracējiem, muskusbrie
di), kuri iekaroja gan žurnālistu, gan apmeklētāju
simpātijas.

Par zoodārza ziņu izplatīšanu sirsnīgi pateicamies vi
siem informatīvajiem atbalstītājiem.
 Ziņu aģentūras – BNS un LETA.
 Televīzija – LTV1, LTV7, LNT, TV3, Pirmais Baltijas ka
nāls, Re:TV, Rīga TV24.
 Radio – Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas
Radio 4, Radio SWH, Radio SWH+, Star FM, Radio
Skonto, Pieci.lv, Kurzemes Radio, Radio TEV, Rietu
mu Radio, Radio Baltkom, PIK FM, Retro FM, MIX FM.
 Preses izdevumi – “Latvijas Avīze”, “Neatkarīgā Rīta
Avīze Latvijai”, “Diena”, “SestDiena”, “Dienas Bizness”,
“Dabas Diena”, “Kas Jauns avīze”, “Rīgas Laiks”, “Rī
gas Viļņi+”, “Izglītība un Kultūra”, “IR”, “Ieva”, “Ievas
Māja”, “Ievas Padomu Avīze”, “TaVa Programma”,
“TeleVīzijas Programma”, “Mājas Viesis”, “100 labi pa
domi”, “Privātā Dzīve”, “Atbalsts”, “Latvijas architek
tūra”, “Mans Mazais”, “Avenīte”, “Avene”, Vides Vēstis”,
“Praktiskais latvietis”, “Ilustrētā Junioriem”, Brīvdienu
žurnāls “Vakara Ziņas”, “Вести Сегодня”, “Сегодня”,
“Открыто”, “Теле Программа”, “TV Телевизионная
программа, “Суббота”, “МК – Латвия”, “Латвийские
Вести”, “7 Cупер Cекретов”, Бизнес класс”, “Лилит”.
 Reģionālie plašsaziņas līdzekļi – “Aizputes Avīze”,
“Alūksnes Ziņas”, “Auseklis” (Limbaži), “Bauskas Dzī
ve”, “Druva” (Cēsis), “Dzirkstele” (Gulbene), “Ezerze
me” (Krāslava), “Grobiņas Novada Ziņu Lapa”, “Jē
kabpils Vēstis”, “Kurmenīte” (Rugāji), “Kursas Laiks”
(Liepāja), “Kurzemes Vārds” (Liepāja), “Kurzemnieks”
(Kuldīga), “Latgales Laiks” (Daugavpils), Latvijas Paš
valdību Savienības Infolapa, “Lielvārdes Novada Zi
ņas”, “Liesma” (Valmiera), “Malienas Ziņas” (Alūksne),
“Mālpils Vēstis”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, “Nīcas
Novada Vēstis”, “Ogres Vēstis”, “Rēzeknes Vēstis”,
“Rīgas Apriņķa Avīze”, “Saldus Zeme”, “Saulkrastu
Domes Ziņas”, “Staburags” (Aizkraukle), “Stars” (Ma
dona), “Talsu Vēstis”, “Ventas Balss” (Ventspils), “Vai
ņodes Novada Vēstis”, “Vietējā Latgales Avīze” (Prei
ļi), “Zemgale” (Dobele), “Наш город” (Daugavpils),
“СейЧас” (Daugavpils).

RĪGAS ZOODĀRZA SEKOTĀJU SKAITS POPULĀRĀKAJOS SOCIĀLAJOS TĪKLOS
THE NUMBER OF RIGA ZOO’S FOLLOWERS IN THREE MOST POPULAR SOCIAL MEDIA IN LATVIA

5111

draugiem.lv

Facebook

Twitter

3577
2682
1420
662
2014

732

937
2015

1169

1196
2016

1369

1248

1447

2017
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Viens no galvenajiem informācijas izplatīšanas instru
mentiem ir ziņu aktualizēšanas interneta vidē – inter
neta tīmekļa vietnē www.rigazoo.lv un sociālajos tīklos
Twitter.com, Facebook.com, draugiem.lv, YouTube.lv.
Lielāko skatījumu skaitu un dalībnieku iesaistes rādīju
mus ieguva video stāsti. Video sižetu veidošanā lielu at
balstu sniedza Rīgas zooloģiskā dārza draugs un atbals
tītājs Ingmārs Līdaka.
2017. gadā interneta vietne www.rigazoo.lv ap
meklēta 336 187 reizes. Interesenti bijuši no 142 val
stīm – visbiežāk no Latvijas, kā arī no Igaunijas, Lie
tuvas, Krievijas, Somijas, Baltkrievijas, Lielbritānijas,
Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas, ASV.
2017. gads iezīmējas ar mobilo ierīču izmantošanas
pieaugumu mūsu interneta lapas apmeklēšanai, kas
pirmo reizi pārsniedza galda datoru izmantošanu. Tī
mekļa vietnes www.rigazoo.lv apmeklējums no viedtāl
ruņiem un planšetēm pieauga par 11,4%. Apmeklētāju
interese par zooloģisko dārzu pieaug vasaras sezonā
un pasākumu laikā. Visaugstākā interese vērojama, ja
piedāvājumā ir gan cenu atlaides, gan jaunas ekspozī
cijas atklāšana.
Informācijas izplatīšanu un saziņu sociālajos tīklos
uzsākām 2014. gada martā. Ātra un aktīva saziņa ar
sabiedrību interneta vidē ir nopietns izaicinājums un
iespēju potenciāls sabiedrības informēšanā un izglīto
šanā. 2017. gadā sekotāju skaits turpināja pieaugt (sk.
grafiku 19. lpp).

TV raidījums “Zeltiņš laivā ar Agnesi Rakovsku”
zoodārza Žirafu mājā.
A broadcast of a TV show episode from the Zoo’s
Giraffe House.
Foto: Māris Lielkalns

20

Valsts policijas kampaņas “Supervaronim nepa
zust!” informatīvais plakāts zoodārza Žirafu mājā.
The poster of a campaign of Latvian State Police,
“Supervaronim nepazust!”, at the Zoo’s Giraffe House.
The campaign aims to encourage the public to
recognize shared responsibility about our children
and their safety.
Foto: Elīna Gulbe

Zoodārza ieraksts Tautas Saimes grāmatā.
Riga Zoo’s inscription in the memory book consecrated
to the Latvia’s Centenary.
Foto: Māris Lielkalns

DZĪVNIEKU KOLEKCIJA
Rīgas zoodārzs ceturto reizi nodrošināja karantīnu
pingvīniem pirms to tālākas vešanas uz Āziju. 3. jūlijā uz
ņēmām pingvīnu grupu – 18 Humbolta pingvīnus (Spheniscus humboldti) un divus Džentū pingvīnus (Pygoscelis
papua). 2018. gada 10. janvārī karantīnu izgājušie ping
vīni aizceļoja uz Ķīnu.

2017. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija
369 sugu 2890 dzīvnieki. 90 sugas (24%) iekļautas
Pasaules Sarkanajā grāmatā.
2017. gadā vairojās 122 sugas.
Sadarbojāmies ar 39 dzīvnieku kolekcijām 19 valstīs –
saņēmām 47 sugu 243 dzīvniekus un nosūtījām 53 sugu
354 dzīvniekus.

DZĪVNIEKU KOLEKCIJA 2017. GADĀ
ANIMAL COLLECTION IN 2017
Kolekcija 31.12.2017.
Status as to 31.12.2017.
Sugas/Species

Dzīvnieki/ Individuals

65
59
54
49
60
82
369

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

Kopā/Total

Vairošanās 2017. gadā
Breeding in 2017
Sugas/Species

Mazuļi/Young

53
9
11
5
10
34
122

64
263
21
36
148
532

790
1143
239
239
509
2890

RĪGAS ZOODĀRZA DZĪVNIEKU KOLEKCIJAS SUGU SKAITA IZMAIŅAS 2008.–2017. GADĀ
SPECIES NUMBERS IN RIGA ZOO ANIMAL COLLECTION, 2008–2017
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BEZMUGURKAULNIEKI
2017. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija 65
bezmugurkaulnieku sugas, to skaitā 51 sauszemes bez
mugurkaulnieku suga Insektārijā, kā arī deviņas gliemju
un piecas vēžveidīgo sugas Terārija nodaļā. Vairojās 53
bezmugurkaulnieku sugas.
Insektārijs vasaras sezonā maijā–oktobrī turpināja
demonstrēt apmeklētājiem Latvijas faunas pārstāvju –
zemes kameņu (Bombus terrestris) ekspozīciju. Šogad
izmantojām divas kameņu saimes.
Veiksmīgi pārziemoja “bišu viesnīca” (zoodārzā tā
redzama apstādījumos netālu no Akvārija ēkas). Tā ir no
dabiskiem materiāliem veidota konstrukcija – “mājiņa”,
kurā izveidoti ap 2500 “istabiņu” vientuļo bišu un lapse
ņu kāpuriem. Aprīlī, maijā un jūnijā pie “viesnīcas” bija
ļoti augsta bišu aktivitāte. Līdz rudenim kukaiņi aizpildīja
vairākus simtus “istabiņu”.
Lapgriežskudru Atta cephalotes saime ļoti labi
“strādā” Tropu mājas ekspozīcijā. Audējskudru Polyrhachis dives saime strauji attīstījās, un maijā to izlikām
pastāvīgajā ekspozīcijā Tropu mājā. Jaunajā ekspozī
cijā skudru ligzdai fonā izveidota vertikāla “zaļā sie
na”, apaudzēta ar tropu sūnu, papardēm u.c. augiem.
Audējskudru ligzdu pirms izlikšanas ekspozīcijā sada
lījām, un tagad mums ir divas šīs sugas papildu sai
mes. Labi attīstījās arī otras audējskudru sugas – Oecophylla smaragdina – saime, kuru uzturam Insektārija
audzētavā.
2017. gadā ieguvām astoņas jaunas bezmugurkaul

Baltijas jūrā sastopamā akmeņu garnele (Palaemon
adspersus).

Mainīgā partula (Partula varia).
Partula Snail.
Foto: Sergejs Čičagovs
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nieku sugas. Akvārijā sākām eksponēt zebru neritinas
(Neritina natalensis), Amano garneles (Caridina multidentata), Asamas sarkanspīļu garneles (Macrobrachium assamense) un Baltijas jūras akmeņu garneles
(Palaemon adspersus).
Savukārt Insektārija kolekciju papildināja no Tallinas
zoodārza atvestie ļoti interesantie un augumā prāvie
sienāži Nesoecia sp., kuri ļoti ātri savairojās, un gada bei
gas tos jau izlikām ekspozīcijā. Saņēmām arī rožvaboles
Chlorocala africana smaragdina un Cheirolasia burkei.
Labi savairojās jaunā zarkukaiņu suga Mnesilochus portentosus, un arī tos jau eksponējam Tropu mājā.
Varšavas zoodārzam dāvinājām 300 Madagaskaras
šņācējprusaku (Gromphadorhina portentosa). Atteicā
mies no sienāžiem Erianthus versicolor, kuru populācija
pēdējos gados nīkuļoja.
Gada sākumā kukaiņu ekspozīcijā Tropu mājā izlikām
arī sabiedriskos putnuzirnekļus Holothele incei. Diemžēl
zaudējām divus lielos ekspozīcijas putnuzirnekļus Grammostola pulchra un Brachypelma boehmei. Skorpioni, ku
rus 2016. gadā saņēmām no Ostravas zoodārza kā Pandinus imperator, izrādījās Heterometrus sp. – jaunas ģints
pārstāvji mūsu kolekcijā.
2017. gadā labi vairojās EEP suga – Fregates dižmel
nuļi (Polposipus herculeanus). Sugu eksponējam Tropu
mājā, vairošanu turpinām Insektārija audzētavā. Dažā
du paaudžu vaboles, ko iepriekš turējām šķirti, tagad
apvienojām.

Baltic Prawn.
Foto: Sergejs Čičagovs

Terārija nodaļa turpināja darbu savvaļā izmirušo glie
mežu partulu EEP, vairojot Raiāteas (Partula tristis), mai
nīgās (P. varia) un slaidjoslu partulas (P. suturalis strigosa).
Vislabākās sekmes bija mainīgo partulu vairošanā, kuru
skaits mūsu zoodārzā šogad sasniedza 56% no sugas
pasaules populācijas. 12. jūlijā 170 mainīgās partulas
nosūtījām uz Lielbritāniju, lai tās izmantotu reintroduk
cijas programmā Franču Polinēzijas salās. Interesanti, ka
izsūtījām 170 partulas, bet Česteras zoodārzu sasniedza
190, jo transportēšanas laikā bija piedzimuši papildus
gliemezīši.
Insektārijs veic nozīmīgu darbu zoodārza apgādē ar

dzīvo barību, vairojot siseņus (Locusta migratoria), vai
rāku sugu prusakus (Blaptica dubia, Elliptorhina chopardi,
Gromphadorhina portentosa, Shelfordella tartara), circe
ņus (Acheta domestica) un miltu melnuļu (Tenebrio molitor) kāpurus. 2017. gadā izsniegti 331,284 kg kukaiņu.
Peru melnuļu (Zophobas morio) kultūrā maijā izplatī
jās slimība (bakterioze). Par spīti centieniem kultūru sa
glabāt, tas neizdevās, un septembrī tā strauji izmira. Pēc
dezinfekcijas veikšanas gada beigās atsākām šīs sugas
vairošanu dzīvnieku barībai, tagad substrātam izmanto
jot nevis klijas, bet kūdru (jo slimoja tieši klijās audzētie
kāpuri).

Audējskudras Oecophylla smaragdina.
veido, “sašujot” lapas.

Sienāžu Nesoecia sp. mātīte.
Female Katydid.
Foto: Sergejs Čičagovs

Ligzdu

Weaver Ants, Oecophylla smaragdina, construct their
nest by weaving whole green leaves together,
Foto: Elīna Gulbe

Audējskudru
Polyrhachis dives
ligzda ekspozīcijā
Tropu mājā.
The nest of Weaver
Ants, Polyrachis
dives, exhibited at
Tropical House.
Foto: Sergejs Čičagovs
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ZIVIS
2017. gada beigās kolekcijā bija 59 sugu zivis.
Vairojās deviņas zivju sugas, to skaitā savvaļā izmi
rušās mirdzošās amekas (Ameca splendens) – iegūti
30 mazuļi, un bīstami apdraudētās Očikoto tilapijas
(Tilapia guinasana) – astoņi mazuļi.
Kolekciju papildinājām ar 14 jaunām zivju sugām.
Šobrīd esam atteikušies no dārgo jūras akvāriju uz
turēšanas un pievērsušies Latvijas vietējās faunas ko
lekcijas veidošanai un demonstrēšanai. Ievērojamākais
papildinājums bija Latvijas 2017. gada dzīvnieks zutis
(Anguilla anguilla) – suga, kuru jau 2008. gadā atzina par

Varavīksnes forele (Oncorhynchus mykiss).
Rainbow Trout.
Foto: Sergejs Čičagovs

pasaules mērogā bīstami apdraudētu. Citi jaunieguvu
mi – barbe (Barbus barbus), sapals (Leuciscus cephalus),
līnis (Tinca tinca), varavīksnes forele (Oncorhynchus mykiss), strauta forele (Salmo trutta fario), alata (Thymallus
thymallus), trīsadatu stagars (Gasterosteus aculeatus),
deviņadatu stagars (Pungitius pungitius), mazais jūras
grundulis (Pomatoschistus minutus) un akmeņplekste
(Scophthalmus maximus).
Tropu zivju ekspozīcijas papildināja pērļu danio (Danio margaritatus), tīrītājzivtiņas (Garra rufa) un niedru
tetras (Hyphessobrycon elachys).

Akmeņplekste (Scophthalmus maximus).
Turbot.
Foto: Sergejs Čičagovs

Sapals (Leuciscus cephalus).
Chub.
Foto: Elīna Gulbe
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ABINIEKI
2017. gada beigās kolekcijā bija 56 abinieku sugas.
Gada laikā mazuļi izaudzēti 11 sugām.
Mazie tritoni (Lissotriton vulgaris) vairojās Latvijas
rāpuļu un abinieku ekspozīcijā, kur uz vietas veiksmīgi
izaudzēja astoņus mazuļus. Vairojās arī smilšu krupji
(Epidalea calamita) – iegūti 27 mazuļi, un ezera vardes
(Pelophylax ridibundus) – 30 mazuļi.
Tropu abinieku kolekcijā vairojās zaļganie tritoni (Notophthalmus viridescens), bruņgalvas krupji (Ingerophrynus galeatus), lāsmainie dendrobati (Dendrobates
auratus), raibie dendrobati (D. leucomelas), svītrainās
indesvardes (Phyllobates vittatus), piparu kokvardes

(Trachycephalus nigromaculatus), divkrāsu kārpvardes
(Theloderma bicolor) un dobumu kārpvardes (T. stellatum). Plānojam atjaunināt dendrobatu un indesvaržu
vairošanas grupas.
Kolekciju neplānoti papildināja divas tropu sugas, ku
ras Latvijā bija nonākušas ar importa dārzeņiem un aug
ļiem. No veikaliem saņēmām Vidusjūras kokvardi (Hyla
meridionalis) un divas snīpjvardes (Scinax sp.).

Smilšu krupju
(Epidalea
calamita)
vairošanās.
Attēlos –
ikri, mazuļi,
pieaugušais
krupis.
Natterjack Toad
reproduction.
Pictured:
eggs, young toads,
adult.

Foto: Elvīra Hrščenoviča [ikri]
Andris Eglītis
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RĀPUĻI
2017. gada beigās rāpuļu kolekcijā bija 49 sugas. Iegu
vām piecu sugu 21 mazuli. Olas dēja 14 sugu rāpuļi, četrām
sugām izšķīlās mazuļi. Pirmoreiz Rīgas zoodārzā mazuļi
piedzima Madagaskaras zemes žņaudzējčūskām.
Zībenroka čūskkakla bruņrupučiem (Chelodina siebenrocki) 15. martā izšķīlās trīs mazuļi, tie aug.
Otro gadu pēc kārtas sekmīgi vairojās Malajas lapu
bruņrupuči (Cyclemys dentata). Olas attīstījās Tropu mā
jas ekspozīcijā, un janvārī izšķīlās viens mazulis.
Elastīgie bruņrupuči (Malacochersus tornieri) izdēja
četras olas, tomēr šogad mazuļus neieguvām.
Gaviālkrokodili (Tomistoma schlegelii) izdēja astoņas
olas, bet arī šogad visas izrādījās neapaugļotas.
Diemžēl šogad neieguvām arī Āzijas ūdensagāmu

(Physignathus cocincinus) pēcnācējus. Apaugļotas bija
13 olas no 50, tomēr to attīstība nebija veiksmīga, un ne
izšķīlās neviens mazulis.
Lielās bruņķirzakas (Gerrhosaurus major) izdēja divas
olas, izšķīlās divi mazuļi, un viens no tiem sekmīgi izauga.
Vislielāko prieku un pārsteigumu sagādāja Mada
gaskaras zemes žņaudzējčūskas (Acrantophis madagascariensis), kurām 18. augustā ekspozīcijā piedzima
seši mazuļi.
Otro gadu pēc kārtas vairojās Meksikas karaļčūskas
(Lampropeltis mexicana mexicana). Pārim divos dējumos
bija kopā 12 olas, 11 no tām bija apaugļotas, izšķīlās un
izauga deviņi mazuļi. Piecas no jaunajām karaļčūskām
18. oktobrī dāvinājām Kauņas zoodārzam.

2 nedēļas vecs Meksikas karaļčūsku (Lampropeltis
mexicana mexicana) mazulis.

Dienu vecs Madagaskaras zemes žņaudzējčūsku
(Acrantophis madagascariensis) mazulis.

Mexican Kingsnake young at the age of 2 weeks.

Madagascar Ground Boa young at the age of a day.

Foto: Sergejs Čičagovs

Foto: Sergejs Čičagovs

2 nedēļas vecs lielo bruņķirzaku (Gerrhosaurus major) mazulis.
Great Plated Lizard young at the age of 2 weeks.
Foto: Sergejs Čičagovs
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PUTNI
2017. gada beigās kolekcijā bija 60 sugu 239 putni.
Gada gaitā citiem zoodārziem nosūtījām septiņu sugu
19 putnus, bet saņēmām četru sugu četrus putnus.
2017. gadā dēja 22 sugas. Desmit sugām izšķīlās ma
zuļi, kopā – 36.
20. martā no infekcijas zaudējām Darvina nandu (Rhea
pennata) tēviņu. 22. decembrī pāri atjaunojām, saņemot
jaunu tēviņu no Bezansonas zoodārza Francijā.
Dēja visi trīs sārto pelikānu (Pelecanus onocrotalus)
pāri, bet bez rezultātiem. Vienīgo apaugļoto olu putni
saplēsa konfliktos par ligzdu vietām. Gatavojoties nāko
šajai sezonai, pārveidosim ligzdošanas vietas, lai samazi
nātu olu zaudēšanas iespēju.
Lai gan melno stārķu (Ciconia nigra) mītnē bija jā

Melno stārķu (Ciconia nigra) mazulis 2 nedēļu
vecumā.
Black Stork chick at the age of 2 weeks.
Foto: Elīna Gulbe

veic remontdarbi tieši ligzdošanas laikā, 26. jūnijā iz
šķīlās melno stārķu mazulis, un vecāki to veiksmīgi iz
audzināja. DNS analīzē noskaidrojās, ka jaunais putns
ir mātīte.
Mūsu pārim 2015. gadā izaugušo jauno mātīti 26. jan
vārī saņēma Velsas zoodārzs Austrijā, bet 2015. gadā
rehabilitētu savvaļas izcelsmes jauno tēviņu 20. oktobrī
aizvedām Zlinas zoodārzam Čehijā.
Balto karošknābju (Platalea alba) grupa 2016./2017.
gada ziemas sezonā izperēja astoņus cāļus, seši no tiem
izauga. Septiņus baltos karošknābjus 9. oktobrī nosūtījām
Feldmana zoodārzam Ukrainā.
Brūnie ibisi (Plegadis falcinellus) ligzdoja, bet 18. mar
tā olas atradām izmestas no ligzdas, kas, visticamāk, bija

Bārdaino grifu (Gypaetus barbatus) pāris.
Bearded Vulture pair.
Foto: Sergejs Čičagovs

Kailpieres ibisu
(Geronticus eremita)
pāris.
Waldrapp Ibis pair.
Foto: Sergejs Čičagovs
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karošknābju aktivitātes sekas. Savukārt klinšu ibisiem
(Geronticus eremita) 28. martā izšķīlās divi mazuļi, bet
pēc dažām dienām tika atrasti beigti. Putni ligzdoja at
kārtoti, un 17. maijā izšķīlās nākošie divi mazuļi. Viens
no tiem gāja bojā 22. maijā. Otrs labi attīstījās un auga,

tomēr arī to 3. jūnijā zaudējām, visticamāk, stresa dēļ,
kuru putniem radīja pārvietošana uz āra voljeru.
Lai nodrošinātu netraucētu ligzdošanu klinšu un brū
najiem ibisiem, pirms nākošās ligzdošanas sezonas karoš
knābjus pārcēlām uz citu mītni.

Melno grifu (Aegypius monachus) mazuļa augšana. Grifēns 13, 26, 40, 47, 68 un 130 dienu vecumā.
The development of the Cinereous Vulture chick. The young at the age of 13, 26, 40, 47, 68 and 130 days respectively.
Foto: Sergejs Čičagovs
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Grifu pērļvista (Acryllium vulturinum).
Vulturine Guineafowl.
Foto: Sergejs Čičagovs

Pelēko vainagdzērvju (Balearica regulorum
gibbericeps) mazuļi 2 mēnešu vecumā.
Grey Crowned Crane chicks at the age of 2 months.
Foto: Sergejs Čičagovs

Sarkankakla zosis (Branta ruficollis) pēc vairāku gadu pārtrau
kuma atkal ligzdoja, tomēr visas
piecas olas bija neapaugļotas.
Vairojās divi rudo dižpīļu (Tadorna ferruginea) pāri, izšķīlās un
izauga kopā 12 mazuļi (5;7).
Ligzdoja abi melno grifu
(Aegypius monachus) pāri – gan
Rīgā, gan “Cīruļos”, bet šogad
mazulis izauga tikai Rīgas pārim.
Vecāki 10. janvārī sāka būvēt
ligzdu, 22. februārī sāka pāro
ties un agresīvi apsargāt ligzdu,
24. februārī sāka perēšanu. Cā
lis izšķīlās 17. aprīlī un sekmīgi
izauga vecāku aprūpē. Pēc DNS
analīzes noskaidrojās, ka jaunais
putns ir tēviņš. Sugas sekmīga
vairošana ir liels panākums, –
2017. gadā Eiropas zoodārzos
izauga tikai četri melnie grifi,
viens no tiem – Rīgas zoodārzā.
Bārdaino grifu (Gypaetus barbatus) pārim novērojām
vairošanās uzvedību un pārošanos, 7. janvārī sāka perēt,
tomēr arī šogad ola izrādījās neapaugļota.
Pirmoreiz mūsu zoodārzā izšķīlās jūras ērgļu (Haliaeetus albicilla) mazulis – pārim “Cīruļos”. Lai arī ērglēns
nodzīvoja tikai aptuveni 2 nedēļas, arī tas ir panākums
šai grūti vairojamajai plēsīgo putnu sugai, ar cerībām uz
labākiem rezultātiem nākotnē.
12. jūnijā no Varšavas zoodārza saņēmām ķīķu (Pernis
apivorus) tēviņu un plēsīgo putnu kompleksā “Cīruļos” iz
veidojām pāri.
Grifu pērļvistu (Acryllium vulturinum) grupa (3;1) iegu
va jaunu mītni iekštelpās. Jaukto papagaiļu un grifu pērļ
vistu ekspozīciju apmeklētājiem atvērām 21. decembrī.
Atbilstoši putnu gripas karantīnas prasībām, Indijas
pāvus (Pavo cristatus) līdz savvaļas putnu pavasara migrāci
jas beigām turējām iekštelpās, kur vairošanās nebija iespēja
ma. Divi pāvu cāļi izauga jau pēc karantīnas beigām.
Pelēkajām vainagdzērvēm (Balearica regulorum
gibbericeps) pirmais dējums jūnijā bija neapaugļots,
bet, tāpat kā pagājušogad, otrais dējums bija sekmīgs.
10. septembrī izšķīlās trīs mazuļi, tie sekmīgi izauga ve
cāku aprūpē.
Varējām citiem zoodārziem piedāvāt iepriekšējos
gados izaudzētās jaunās Japānas dzērves (Grus japonensis) – viena mātīte 28. septembrī aizceļoja uz Faruka
Jalčina zoodārzu Turcijā, otra – 9. oktobrī uz Feldmana
zoodārzu Ukrainā.
Moluku kakadu (Cacatua moluccensis) vairošanās mē
ģinājums martā nebija sekmīgs. Gada beigās pāris uzsāka
nākošo ligzdošanu.
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Ligzdoja abi citroncekula kakadu (Cacatua sulphurea
citrinocristata) pāri, bet bez sekmēm. Vienam no pāriem
bija apaugļota ola, to perēja no 10. līdz 23. martam, tad
putni olu izmeta no ligzdas. Tā kā pāris ir vēl ļoti jauns,
ceram uz labākiem rezultātiem nākotnē.
Vairojās abi sarkanastes žako (Psittacus erithacus erithacus) pāri. Vienam pārim izšķīlās divi cāļi, bet gāja bojā
aptuveni pēc pusotra mēneša. Otram pārim mazulis izšķī
lās 7. martā, un vecāki to sekmīgi izaudzināja. DNS analī
zēs noskaidrojās, ka jaunais žako ir mātīte.
Gada beigās visus žako pārcēlām uz mītnēm jaunajā
ekspozīcijā Terārijā, kura tika atklāta 21. decembrī.
Balto pūču (Bubo scandiacus) pāris ligzdoja, bet bez
sekmēm. Gatavojoties nākamajai ligzdošanas sezonai,
plānojam pārī mainīt tēviņu.
Urālpūču (Strix uralensis) ligzdošana nebija veiksmīga,
olas bija neapaugļotas. Radās šaubas, vai kopā turētie put
ni nav divas mātītes, tomēr DNS analīzes apstiprināja, ka
pūces ir pāris.
Pēc sekmīgas vairošanās iepriekšējā gadā, šogad
visas septiņas svītraino pūču (Surnia ulula) olas bija
neapaugļotas.
Zebru amadīni (Taeniopygia guttata) labi iedzīvojās
Tropu mājas Dienvidaustrumu Āzijas zālē un atdzīvina to
ar dziedāšanu. Amadīnu grupiņas rosīšanos var novērot
galvenokārt liānu vijumos pie zāles griestiem.

Sarkanastes žako (Psittacus erithacus erithacus).
Grey Parrot.
Foto: Sergejs Čičagovs

Zebru amadīni (Taeniopygia guttata).
Zebra Finches.
Foto: Sergejs Čičagovs
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ZĪDĪTĀJI
2017. gada beigās kolekcijā bija 82 sugu 509 zīdī
tāji. Gada gaitā vairojās 34 sugas, piedzima 148 ma
zuļi. 25 sugu 66 zīdītājus nosūtījām citām kolekcijām,
savukārt no citiem zoodārziem saņēmām 20 sugu 41 zī
dītāju, to skaitā jaunas sugas mūsu kolekcijā – trīsjoslu
bruņnešus, pundurmangustus un muskusbriedi.
3. oktobrī infekcijas dēļ zaudējām vienu no somai
no caunu (Dasyurus viverrinus) tēviņiem. Veicām ve
selības pārbaudes palikušajiem dzīvniekiem (2;1), un
diemžēl ehokardiogrammā atklājās, ka vienīgajai mā
tītei ir iedzimta sirds patoloģija.
Pundurplanētājkuskusi (Acrobates pygmaeus) ražīgi
vairojās, piedzima 23 mazuļi, un kolonija pieauga līdz
50 dzīvniekiem. Vēlamies atjaunot pundurplanētājkus
kusus Nakts ekspozīcijā Tropu mājā, bet, tā kā šie aktīvie
dzīvnieki vislabāk jūtas nelielā telpā, vēl jāmeklē risināju
mi, kā veiksmīgi izveidot ekspozīcijas mītni.

Tvērējastes žurkķengurs
ogilbyi) ar mazuli.

20. oktobrī no Jihlavas zoodārza Čehijā atvedām ze
mes kuskusu (Phalanger gymnotis) mātīti un atjauno
jām pāri.
Tvērējastes žurkķenguri (Bettongia penicillata ogilbyi) labi vairojās arī 2017. gadā – piedzima un izauga divi
mazuļi – mātītes. Divus 2016. gadā dzimušos žurkķengu
ru tēviņus aizvedām attiecīgi 1. maijā uz Prāgas zoodār
zu un 20. oktobrī uz Jihlavas zoodārzu Čehijā. Citām ko
lekcijām varam piedāvāt vēl dažus mūsu zoodārzā izau
gušos žurkķengurus.
Pa mazulim izauga rudajiem ķenguriem (Macropus
rufus) un purva valabijiem (Wallabia bicolor bicolor).
Mūžu nodzīvoja pelēko peļlemuru (Microcebus murinus) pāris – mātīte sasniedza 12,5, tēviņš – šai sugai ļoti
cienījamus 16 gadus.
11. aprīlī kaķu lemuriem (Lemur catta) piedzima dvī
ņi, tie aug.
12. jūlijā saņēmām mazo resno loru (Nycticebus pygmaeus) mātīti no Birmingemas zoodārza un izveidojām
neradniecisku pāri. Savukārt mūsu zoodārzā dzimušais
tēviņš aizceļoja uz Bristoles zoodārzu Lielbritānijā.
Piedzima un izauga vēl divi Senegālas galago (Galago
senegalensis), un grupa palielinājās līdz 11 dzīvniekiem.
Ziemeļbrazīlijas kalitriksiem (Callithrix jacchus) trīs
metienos piedzima četri mazuļi, izauga trīs no tiem.
Austrumu pundurkalitriksiem (Callithrix pygmaea
niveiventris) 29. jūlijā piedzima divi mazuļi. Tie izau

(Bettongia penicillata

Brush-tailed Bettong with a joey.
Foto: Elīna Gulbe

Kaķu lemurs (Lemur catta) ar 2,5 mēnešus veciem
mazuļiem.
Rudais ķengurs (Macropus rufus) ar mazuli.
Red Kangaroo with a joey.
Foto: Sergejs Čičagovs

Ring-tailed Lemur with infants at the age of
2.5 months.
Foto: Sergejs Čičagovs
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ga vecāku aprūpē, un grupa pieauga līdz septiņiem
dzīvniekiem.
Bolīvijas Asaras naktspērtiķiem (Aotus azarae boliviensis) 11. janvārī piedzima mazulis, bet piecu dienu
vecumā gāja bojā neskaidru iemeslu dēļ. 27. jūnijā dzi
mušais mazulis – mātīte – labi attīstās.
Huzārpērtiķiem (Erythrocebus patas) piedzima trīs
mazuļi, sekmīgi izauga viens no tiem. 21. jūnijā mūsu
zoodārzā dzimušu tēviņu nosūtījām uz Luckas zoodārzu
Ukrainā. Vairākām mūsu zoodārzā dzimušajām huzār
pērtiķu mātītēm vēl meklējam jaunas mājas.
Šogad huzārpērtiķi prasīja pastiprinātu veterinārārstu
uzmanību. 9. martā viens huzārpērtiķis guva astes trau
mu, bija nepieciešama astes daļas amputācija. 21. jūnijā
imobilizācijas laikā vienu dzīvnieku zaudējām, tam gūs
tot galvas traumu. 13. un 14. decembrī viens pēc otra
nobeidzās pieaugusi mātīte un mazulis. Laboratoriskie
izmeklējumi apstiprināja Yersinia pseudotuberculosis
infekciju. Lai novērstu jaunas inficēšanās iespējas, nā
cās veikt stingrāku peļveidīgo grauzēju apkarošanu
zoodārzā.
2017. gadā mūsu kolekciju un ekspozīciju papildi
nājām ar interesantu jaunu sugu – trīsjoslu bruņne
šiem (Tolypeutes matacus), kuri aizsargājoties saritinās
kā bumba. 12. jūnijā no Varšavas zoodārza saņēmām
mātīti, 23. oktobrī – tēviņu no Brno zoodārza. Sākumā
bruņnešus eksponējām Ķenguru mājā, bet gada nogalē
tos pārvietojām uz Tropu māju, kur tie mīt jaukto sugu
ekspozīcijā kopā ar četrpirkstu tamanduām un Geldi
kalimiko.
Arī četrpirkstu tamanduas (Tamandua tetradactyla
longicaudata) prasīja veterinārārstu uzmanību. 16. feb
ruārī sāka slimot 3 mēnešus vecais tamanduu mazulis.
Ārstēšana aizņēma vairākus mēnešus un bija sekmīga.
Tagad jaunā tamandua dzīvo šķirti no vecākiem, un cita
starpā izmeklējumi ar ultrasonogrāfiju ļāva noskaidrot,
ka tā ir mātīte.

Austrumu pundurkalitrikss (Callithrix pygmaea
niveiventris) ar mazuļiem.
Pygmy Marmoset with infants.
Foto: Sergejs Čičagovs

Lidvāverēm (Pteromys volans) maijā piedzima seši
mazuļi (3;3). Grupu 21. oktobrī arī papildinājām ar diviem
neradnieciskiem dzīvniekiem no privātkolekcijas Vācijā.
Lielie susuri (Glis glis) vairojās otro gadu pēc kārtas.
Piedzima un izauga seši mazuļi (4;2), un grupa pieauga
līdz 12 dzīvniekiem.
Turcijas adatpeļu (Acomys cilicicus) kolonija turpināja
vairoties Tropu mājas Nakts ekspozīcijā.
Atvedām divus Filipīnu mākoņžurku (Phloeomys pallidus) tēviņus – attiecīgi 15. aprīlī no Prāgas un 16. augus
tā no Maskavas. Izveidojām divus jaunus pārus. Lai gan
dzīvnieki ir vēl jauni, abiem pāriem jau šogad bija pirmie

Trīsjoslu bruņneši (Tolypeutes matacus) – jauna suga Rīgas zoodārzā.
Southern Three-banded Armadillos, a new species at Riga Zoo.
Foto: Sergejs Čičagovs
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Lielais susuris (Glis glis) ar mazuļiem.
Edible Dormouse with young.
Foto: Sergejs Čičagovs

mazuļi. 5. septembrī dzimušais mazulis 27. septembrī
diemžēl aizgāja bojā. 8. decembrī dzimušais otrā pāra
mazulis aug.
Kuplastes smilšu pelēm (Sekeetamys calurus) piedzi
ma un izauga pieci mazuļi.
Indijas dzeloņcūkām (Hystrix indica) 27. martā pie
dzima divi mazuļi (1;1), 17. augustā – vēl divi (1;1). Diem
žēl otrā metiena mazuļi oktobra beigās aizgāja bojā,
pamanoties ierakties tik dziļi, ka nespēja izkļūt no alas.
Šis negadījums prasīja pārveidojumus ekspozīcijā, lai
turpmāk šāda iespēja nerastos.
2016. gadā kailo smilšracēju (Heterocephalus glaber)

kolonija bija pieaugusi līdz 24 dzīvniekiem, un pārdalī
jām to trīs atsevišķās kolonijās. Tas bija sekmīgs risinā
jums, jo atsākās sekmīga vairošanās. Vienu no kolonijām
pārvietojām uz Terāriju, kur 21. decembrī apmeklētājiem
atvērām jauno ekspozīciju, kurā redzama kailo smilšra
cēju kolonijas dzīve.
Divas kapibaru (Hydrochoerus hydrochaeris) mātītes
9. oktobrī nosūtījām uz Feldmana zoodārzu Ukrainā.
Moko (Kerodon rupestris) grupa turpināja vairoties,
piedzima pieci mazuļi. 9. oktobrī astoņus moko nosū
tījām Feldmana zoodārzam Ukrainā, 20 oktobrī divas
mātītes aizvedām uz Jihlavas zoodārzu Čehijā.
Kolekciju papildinājām ar jaunu sugu – Sebas augļ
sikspārņiem (Carollia perspicillata). 28. aprīlī no Ran
dersas zoodārza Dānijā saņēmām 10 tēviņu grupu.
Sugu apmeklētājiem rādām Nakts ekspozīcijā Tropu
mājā.
18. jūlijā nācās eitanizēt brūno lāču (Ursus arctos)
tēviņu, kuru mitinām kopš 2014. gada 2. decembra,
kad Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti dzīvnieku
konfiscēja no privātas kolekcijas. Diemžēl dzīvniekam
pastiprinājās veselības un uzvedības problēmas, kuras
līdz šim izdevās ierobežot ar pastāvīgu medikamentu
terapiju.
26. aprīlī no zoodārza “Papiliorama” Šveicē saņē
mām kinkažu (Potos flavus) tēviņu un atjaunojām
pāri. 19. septembrī piedzima veselīgs mazulis – mātīte.
Tropu mājā izveidojām vēl vienas jaunas sugas – pun
durmangustu (Helogale parvula) – ekspozīciju. Mangus
tu grupu (2;1) saņēmām 10. oktobrī.
Kopš 2016. gada decembra, kad ieguvām jaunu su
rikatu (Suricata suricatta) tēviņu, 2017. gadā hierarhija
grupā vēl tikai veidojās. Dzemdēja vairākas mātītes, bet
no 15 mazuļiem neizdzīvoja neviens. Tikai 2018. gada
sākumā ir cerības, ka līdz ar hierarhijas nostiprināšanos
starp mātītēm atsāksies normāla vairošanās un mazuļu
aprūpe.

Kailie smilšracēji (Heterocephalus glaber) – jauna suga Rīgas zoodārzā.
Naked Mole-rats, a new species at Riga Zoo.
Foto: Sergejs Čičagovs
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Sebas augļsikspārnis (Carollia perspicillata) – jauna
suga Rīgas zoodārzā.

Pundurmangusti (Helogale parvula) – jauna suga
Rīgas zoodārzā.

Seba’s Short-tailed Rat, a new species at Riga Zoo.

Dwarf Mongooses, a new species at Riga Zoo.

Foto: Sergejs Čičagovs

Kinkažu (Potos flavus) mazulis 2 mēnešu un (ar
māti) 3 mēnešu vecumā.
Kinkajou pup at the age of 2 months and (pictured
with the mother) 3 months.
Foto: Sergejs Čičagovs
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Foto: Sergejs Čičagovs

9. aprīlī ziemeļu lūšu (Lynx lynx lynx) pārim zoodārzā
Rīgā piedzima kārtējais trīs lūsēnu metiens. Visticamāk,
stresa situāciju dēļ divi no mazuļiem gāja bojā, un šogad
izauga viens jaunais lūsis – mātīte. 1. jūnijā jaunu lūšu
tēviņu nosūtījām uz Feldmana zoodārzu Ukrainā.
Beidzot radās iespēja sākt 2016. gadā pārbūvētajā
Lauvu mājā veidot plānoto Āfrikas lauvu (Panthera leo)
grupu. Uz pārturēšanu saņemto Āzijas lauvu (P. l. persica)
mātīti 11. aprīlī nosūtījām atpakaļ Tallinas zoodārzam.
28. aprīlī saņēmām Āfrikas lauvu tēviņu no Givskudas
zoodārza Dānijā, 5. oktobrī – jaunu Āfrikas lauvu mātīti
no Senteņānas zoodārza Francijā.
2. aprīlī vienu no 2014. gadā Rīgā dzimušajiem Amū
ras tīģeru (Panthera tigris altaica) tēviņiem, Toru, nosūtī
jām uz Tbilisi zoodārzu Gruzijā. Diemžēl otram jaunajam
tīģerim – Odinam – konstatēta iedzimta sirds patoloģija
(Fallo tetrāde), kas liedz to pakļaut transportēšanai uz
citu zoodārzu.
28. janvārī pelēko roņu (Halichoerus grypus) pārim
Puikam un Kristai piedzima ronēns. Jaunajai roņu mātī
tei vārdu – Ventiņa – izvēlējās zoodārza roņu ilggadējie
atbalstītāji – Ventspils pilsēta. 13. jūnijā jauno roni nosū
tījām Varšavas zoodārzam.
Klinšu damaniem (Procavia capensis capensis) 29. ok
tobrī un 14. decembrī dzima pa mazulim. Abas jaunās
mātītes labi attīstās un aug. 20. oktobrī uz Olomoucas
zoodārzu Čehijā aizvedām jaunu tēviņu, pretī saņemot
neradniecisku tēviņu.
Rīgas zoodārza mājlopu ekspozīciju 13. jūlijā papildi
nājām ar diviem pundurēzeļu (Equus asinus ‘Miniature’)
tēviņiem no Renenas zoodārza Nīderlandē.

7. aprīlī no Zābaburgas zoodārza Vācijā saņēmām jau
nu Prževaļska zirgu (Equus caballus przewalskii) ķēvi. Tā
izrādījās grūsna un 4. decembrī no rīta dzemdēja kume
liņu. Mātei tas bija pirmais mazulis, kuru viņa sākumā ne
prata pienācīgi aprūpēt. Kumeliņu sasildījām, piebaro
jām un sekmīgi atgriezām mātei, tomēr nākošajā dienā
tas diemžēl gāja bojā.
18. aprīlī bēdīgi beidzās trīs trīsgadīgu kiangu (Equus kiang holdereri) ķēvju transportēšana – divi no dzīv
niekiem neizturēja ķīmisko imobilizāciju, un Feldma
na zoodārzā Ukrainā nonāca tikai viena ķēve. Jau pēc
nedēļas – 25. aprīlī – bija jāveic nākošā kiangu imobi
lizācija kastrācijai un pārvešanai no vienas zoodārza
daļas uz otru, un šajā reizē visas manipulācijas izdevās
veiksmīgi.
13. jūnijā traumas (pleca lūzuma) dēļ zaudējām vienu
no Čapmana zebru (Equus quagga chapmani) ķēvēm.
Kolekcijā esošajai līdzenumu tapīru (Tapirus terrestris)
mātītei 23. oktobrī pievienojās otra – mūsu zoodārzā
2005. gadā dzimis dzīvnieks, kuru tagad saņēmām atpa
kaļ no Brno zoodārza.
Apkakles pekariem (Pecari tajacu) 2017. gadā iz
auga divi mazuļi, abi – tēviņi. Pekaru grupā bija izvei
dojies tēviņu pārsvars (22;7), un nācās veikt liela tēvi
ņu skaita kastrāciju, lai novērstu pastāvīgas agresīvās
sadursmes.
8. decembrī trīs alpakas (Lama pacos) (2;1) nosūtījām
uz Feldmana zoodārzu Ukrainā. 2017. gadā izauga trīs
alpaku mazuļi (2;1).
Atjaunojām kolekcijā vikunjas (Vicugna vicugna).
13. jūlijā no Frankfurtes zoodārza saņēmām mātīti,
23. oktobrī – tēviņu no Krakovas, 24. oktobrī – trīs tēvi
ņus no Opoles un vienu tēviņu no Poznaņas.
Jaunu sugu mūsu zoodārzā – Sibīrijas muskusbriedi
jeb kabargu (Moschus moschiferus) – 7. aprīlī saņēmām
no Leipcigas zoodārza – tēviņu.

Pelēko roņu (Halichoerus grypus) māte ar 2 nedēļas
vecu mazuli.
Female Grey Seal with a pup at the age of 2 weeks.
Foto: Sergejs Čičagovs

Vairākus mūsu zoodārzā izaugušos baltpurna brie
žus (Przewalskium albirostris) nosūtījām citiem zoodār
ziem – 10. jūlijā trīs mātītes Overņas zoodārzam Franci
jā, 20. oktobrī – tēviņu Prāgas zoodārzam Čehijā. Lai arī
starp tēviņa un mātīšu aplokiem izveidota vārtu sistēma,
kas ļauj mātītēm paglābties no tēviņa agresijas, šogad
vienu mātīti tomēr zaudējām.
12. jūlijā no Česteras zoodārza Lielbritānijā saņēmām
pudu (Pudu puda) tēviņu un atjaunojām pāri.
7. jūnijā piedzima meža ziemeļbriežu (Rangifer tarandus fennicus) mazulis, diemžēl gada beigās jaunā mātīte
gāja bojā no infekcijas. Slimoja vēl divi brieži, viens gāja
bojā, otru izdevās glābt, dzīvnieku kopējiem ieguldot lie
lu darbu tā rehabilitācijā.
Piedzima un izauga divi mājas jaku (Bos grunniens
grunniens) mazuļi, abi – mātītes. 19. decembrī jaku mātīti
nosūtījām uz kolekciju Lietuvā.
Ungārijas stepju govīm (Bos taurus taurus ‘Hungarian Steppe’) piedzima un izauga trīs teļi, visi – tēviņi.
Novembrī Ungārijas stepju govju grupu (2;4) aizvedām
Allažu sociālās aprūpes centram.
15. novembrī dzīvi beidza mūsu Mišmi takinu (Budorcas taxicolor taxicolor) grupas patriarhs – Jasons, kurš jau
vairāk kā gadu cieta no dažādām ar vecumu saistītām
veselības problēmām.
Vītņragu kazām (Capra falconeri heptneri) piedzima
14 kazlēni. Lielāko daļu no jaunajiem dzīvniekiem jau šo
gad aizvedām citām kolekcijām – jauns tēviņš uz Over
ņas zoodārzu Francijā aizceļoja 10. jūlijā, grupa (7;2) – uz
Feldmana zoodārzu Ukrainā 8. decembrī.
Gatavojamies ekspozīcijas “Āfrikas savanna” “apdzīvo
šanai”, kuru paredzēts piepildīt ar dzīvniekiem un atvērt
publikai 2018. gadā. Tā plānota kā kompleksa ekspozīci
ja, kurā vienkopus būs redzamas vairākas lielo zālēdāju
u.c. sugas, un esam jau sākuši radināt dažādus dzīvnie
kus dzīvot kopā ar citām sugām.

Sibīrijas muskusbriedis (Moschus moschiferus).
Siberian Musk Deer.
Foto: Sergejs Čičagovs

35

ĀRPILSĒTAS BĀZE “CĪRUĻI”
2017. gadā ārpilsētas bāzē “Cīruļi” viesojās 13 886 ap
meklētāji (2016. gadā – 15 651).
Rīkojām vairākus pasākumus apmeklētājiem. Jau
trešo gadu “Cīruļos” notika Putnu dienas (8.–9. aprīlī).
6. maijā sadarbībā ar Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju
biedrības “Trusis un citi” saimniecību “Kalvenes trusis”
rīkojām Trušu dienu. Muzeju nakts – 20. maija – vaka
rā vārti publikai bija atvērti līdz plkst. 22.00, piedāvājot
iespēju par puscenu baudīt vakara noskaņas “Cīruļos”.
Svarīgākais notikums “Cīruļu” dzīvnieku kolekcijā
bija pelēko vilku (Canis lupus lupus) pāra izveidoša
na. Vilks Ķoniņš, kuru 2015. gada jūnijā saņēmām kā
mātes pamestu mazuli un “Cīruļos” uzaudzējām, jau
pagājušajā vasarā iejutās savā teritorijā – plašajā vilku
aplokā (1,7 ha). Lai Ķoniņu iekļautu sugas Skandinā
vijas ciltsgrāmatā, bija jāpārliecinās, ka viņš ir “tīršķir
nes” vilks bez suņa gēnu piemaisījuma, un 2016. gadā
veiktās DNS analīzes to arī apliecināja. Šogad Ķoniņš

Aļņu (Alces alces) mazuļa audzēšana.
Hand-feeding of an orphaned wild Elk calf.
Foto: Māris Lielkalns

sagaidīja draudzeni, kuru 17. martā atvedām no Likse
les zoodārza Zviedrijā (dzimusi Likselē 2015. gadā). Kopš
vilkus salaidām kopā, visas pazīmes liecina, ka izveido
jies mierīgs, saskanīgs pāris.
Melno grifu (Aegypius monachus) vairošanās šogad
nebija sekmīga – ola, visticamāk, bija neapaugļota. Pir
moreiz Rīgas zoodārza vēsturē “Cīruļu” plēsīgo putnu
kompleksā mazulis izšķīlās jūras ērgļiem (Haliaeetus
albicilla). Lai arī tas nodzīvoja tikai aptuveni 2 nedēļas,
arī tas ir panākums šai grūti vairojamajai plēsīgo putnu
sugai, ar cerībām uz labākiem rezultātiem nākotnē.
Kā ierasts, ražīgi vairojās “Cīruļu” mājlopi. 1. martā no
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijas sa
ņēmām jaunu Latvijas zilo govju vaislas bulli. 20. aprīlī
no privātas saimniecības iemainījām jaunu Hailandes
govju vaislas bulli.
4. maijā “Cīruļi” uzņēma divus konfiscētus aļņu (Alces
alces) mazuļus, vienu no tiem izdevās sekmīgi uzaudzēt.

Latvijas zilās šķirnes bullis.
Bull of Latvian Blue breed.
Foto: Māris Lielkalns

Kiangi (Equus kiang holdereri).
Eastern Kiangs.
Foto: Sergejs Čičagovs
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DZĪVNIEKU REHABILITĀCIJA
Rīgas zoodārzs arī 2017. gadā savu iespēju robežās pieņēma savainotus un bezpalīdzīgā stāvoklī atrastus savvaļas
dzīvniekus (skaitā 41), kā arī nelegāli turētos (un Dabas aizsardzības pārvaldes konfiscētos) vai saviem saimniekiem
apnikušos mīļdzīvniekus (skaitā 30).
DZĪVNIEKU REHABILITĀCIJA 2017. GADĀ
REHABILITATION IN 2017
Iekļauti
kolekcijā
In Zoo’s
collection

Karantīnā
In Quarantine
31.12.17.

2

2

–

2

16

16

2

Vidusāzijas bruņrupucis
(Testudo horsfieldii)

–

5

5

–

Zaļā iguāna
(Iguana iguana)

–

1

1

–

Tīģerpitons
(Python molurus)

–

1

Kukurūzas zalktis
(Pantherophis guttatus)

–

1

1

–

Peļu klijāns
(Buteo buteo)

–

1

1

–

Oranžspārnu amazone
(Amazona amazonica)

–

1

Apodziņš
(Glaucidium passerinum)

–

1

Meža pūce
(Strix aluco)

–

1

Cūkastes makaks
(Macaca nemestrina)

–

1

Meža susuris
(Dryomys nitedula)

–

2

Čīles šinšila
(Chinchilla lanigera)

1

2

Jūrascūciņa
(Cavia porcellus)

2

Pelēkais zaķis
(Lepus europaeus)

–

1

Ziemeļu baltkrūtainais ezis
(Erinaceus roumanicus)

3

1

Eiropas ūdrs
(Lutra lutra lutra)

1

Pelēkais ronis
(Halichoerus grypus)

–

5

3

Alnis
(Alces alces)

–

2

1

Karantīnā
In Quarantine
1.01.17.

Atvesti
Received

Zībenroka čūskkakla bruņrupucis
(Chelodina siebenrocki)

–

Sarkanausu bruņrupucis
(Trachemys scripta)

Suga
Species

Krituši
Deaths

Atlaisti
dabā
Released
into wild

Aizvesti
Disposition

RĀPUĻI

1

PUTNI

1

–

1

–
1

–

ZĪDĪTĀJI
1

–
2

–
3

–
2

1

1

–

2

1
1

–
2

1

–
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ZOODĀRZU UN SAVVAĻAS DZĪVNIEKU ĶĪMISKĀS
IMOBILIZĀCIJAS KURSI
Rīgas zoodārzā 29. oktobrī–4. no
vembrī notika starptautiski zo
odārzu un savvaļas dzīvnieku
ķīmiskās imobilizācijas kursi.
Tie tika organizēti sadarbībā ar
“Wildlife Pharmaceuticals South
Africa”, “ZooVetTrans” un Igau
nijas Dabaszinātņu universitāti.
Šādi kursi Baltijas valstīs noti
ka pirmoreiz. Kursos piedalījās
14 studenti no astoņām valstīm –
Beļģijas, Gruzijas, Igaunijas, Itāli
jas, Krievijas, Latvijas, Polijas un
Somijas.
On 29 October–4 November Riga
Zoo hosted the Zoo and Wild
Animal Chemical Immobilization
Course. The international course was organized in collaboration with Wildlife Pharmaceuticals South Africa,
Estonian University of Life Sciences and ZooVetTrans. The course was attended by 14 students from eight countries,
including Belgium, Estonia, Finland, Georgia, Italy, Latvia, Poland and Russia.
Foto: Māris Lielkalns

Kursus vadīja divi pieredzējuši pasniedzēji. Dr. Kobuss Rāts (Dienvidāfrika) ir veterinārārsts ar daudzu
gadu pieredzi darbā ar lielajiem zīdītājiem Krīgera nacionālajā parkā, šobrīd vada kompāniju “Wildlife
Pharmaceuticals South Africa”, kura izstrādā, pēta un izplata savvaļas dzīvniekiem pielietojamos medikamentus.
Dr. Aleksandrs Semjonovs (Igaunija) ir veterinārais anesteziologs, Igaunijas Dabaszinātņu universitātes
Klīniskās veterinārmedicīnas katedras vadītājs, vadošais pētnieks kompānijā “Wildlife Pharmaceuticals South
Africa”, kā arī vada kompāniju “ZooVetTrans”.
The course was led by two lecturers. Dr Cobus Raath (South Africa) has vast experience in veterinary work with
large mammals in Kruger National Park. He now serves as Managing Director of Wildlife Pharmaceuticals South
Africa, a company that develops, researches and distributes pharmaceutical preparations for wildlife. Dr Aleksandr
Semjonov (Estonia) is a veterinary anesthesiologist, Head of Department of Clinical Veterinary Medicine at
Estonian University of Life Sciences, Chief Research Fellow of Wildlife Pharmaceuticals South Africa and Managing
Director of ZooVetTrans.
Foto: Elīna Gulbe
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Kursi iepazīstināja ar dzīvnieku imobilizācijas galve
najiem principiem, dažādām dzīvnieku grupām iz
mantojamajiem anestēzijas līdzekļiem, anestēzijas
veikšanu un dzīvnieku aprūpi tās laikā. Praktiskās
nodarbībās studenti apguva šautriņu sagatavoša
nu un imobilizācijas ieroču lietošanu.
The intensive course offered lectures covering all
aspects of the chemical immobilization of captive
and wild animals. Besides this, there were practical
lessons on dart filling and darting.
Foto: Elīna Gulbe

1. novembris. Pirmais pacients bija mājas sesks
(Mustela putorius furo). Veterinārās manipulācijas
sīkajiem dzīvniekiem ērti veikt uz vietas zoodārza
klīnikā.
The first hands-on patient was a Ferret. The treatment
of the small animal took place at the Zoo’s veterinary
clinic.
Foto: Elīna Gulbe

2. novembris. Leduslāča (Ursus maritimus) imobilizācija ļāva dzīvniekam no
ņemt dažādus paraugus laboratoriska
jām analīzēm, lai noteiktu, kas tam pe
riodiski izraisa veselības problēmas.
Immobilization of a male Polar Bear
allowed to take various samples for
laboratory tests to better understand the
causes of periodical health problems this
animal suffers from.
Foto: Māris Lielkalns
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2. novembris. Pēc zoodārza lūguma, kursa ietvaros veica Ogoves pundurkrokodilu (Osteolaemus tetraspis)
imobilizāciju. Dzīvniekiem noņēma asins paraugus un izmeklēja, tie tika izmērīti un nosvērti, un, pats
svarīgākais, beidzot bija iespēja tiem droši noteikt dzimumu.
Immobilization of Dwarf Crocodiles was included in the program of the course at the Zoo’s special request. Besides
health checks and taking blood samples, the crocodiles were measured, weighed, and most importantly, their sex
was definitively identified.
Foto: Elīna Gulbe

3. novembris. Ungārijas stepju buļļa (Bos taurus
taurus ‘Hungarian Steppe’) imobilizācija kastrācijai.
Immobilization of a Hungarian Steppe Bull for
castration.
Foto: Elīna Gulbe

3. novembris. Prževaļska zirga (Equus caballus
przewalskii) imobilizācija. Tā zoodārzā jāveic ik
gadus, jo savvaļas zirgiem vienīgi šādi iespējams
veikt nagu apstrādi.
Immobilization of a Przewalski’s Horse for yearly hoof
trimming.
Foto: Elīna Gulbe
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3. novembris. Rotšilda žirafes (Giraffa camelopardalis
rothschildi) imobilizācija pirmo reizi Rīgas zoodārzā.
Fizioloģisko īpatnību dēļ žirafu imobilizācija ir
apgrūtināta un saistās ar lielu risku dzīvniekam.
Žirafu mājas galvenā arēna tika sagatavota žirafes
imobilizēšanai, tās sienas “iztapsējot” ar 700 siena
ballīšu. Lai neapdraudētu žirafes veselību, sedācijas
laikā tās galva tika novietota uz īpaša dēļa. Žirafei
tika noņemti venozo un arteriālo asiņu paraugi,
pārbaudīts nagu stāvoklis, veikta mutes dobuma
apskate un zobu apkope.
Immobilization of a Baringo Giraffe was performed for
the first time at Riga Zoo. The walls of the enclosure
were upholstered with 700 trusses of hay. During the sedation, the giraffe’s head was fastened to a special plank
to hold it higher. The manipulations performed on the giraffe included taking venous and arterial blood samples,
examining the hooves and oral cavity, and teeth treatment by a specialist.
Foto: Elīna Gulbe [1, 2]
Māris Lielkalns [3, 4]
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NO ZOOLOĢISKĀ DĀRZA VĒSTURES KRĀJUMIEM
Atradums zooloģiskā dārza atvilktnes stūrī.
Paldies Sergejam Kočerginam.
Fotogrāfijā redzams roņu baseins blakus Lauvu
mājai 20. gs. 50. gados.

Šī roņu ekspozīcija
zooloģiskā dārza
1954. gada plānā
iezīmēta ar Nr. 11.

Zooloģiskā dārza ieejas biļetes 20. gs
sākumā.
Remonta laikā atrastas kantora ēkā zem
grīdas 2017. gada nogalē.
Paldies Paulim Lipšānam un Artūram
Slavinskim.
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“Pionieris”, 1962. gada 3. jūnijs.
Attēlā redzama tā pati vieta.
Pingvīnus atveda 1962. gada
maijā. Vairāk nekā 30 putnu
grupā bija trīs sugas – Džentū,
Magelāna un zeltmatu
pingvīni. Tos sagādāja vaļu
mednieki, un putni piedalījās
Gorkija kinostudijas filmas
pēc Vladimira Durova
scenārija “Neparastā pilsēta”
uzņemšanā. Aculiecinieki
stāsta, ka esot bijuši izveidoti
dekorāciju namiņi un strauts.
Vai kadri tika iekļauti filmā,
nav izpētīts. Lielākā daļa
putnu pēc filmēšanas aizvesti
uz Maskavu, daži palikuši
dzīvot Rīgā.

Durova “kinoaktieri”, 1962.
Ilggadējās Nagaino dzīvnieku
nodaļas vadītājas Rasmas Aleksīnas
dāvinājums.

Biologs un žurnālists Egīls Zirnis pie
pingvīnu ekspozīcijas zooloģiskajā
dārzā 1962. gadā.
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Bērnu kolonija Mežaparkā, 20. gs. 30. gadi.

Ielūgums uz Rīgas pilsētas valdes sociālās
apgādības nodaļas sarīkojumu – Bērnu dienu
1931. gada 23. augustā Mežaparkā, tolaik
slēgtajā zooloģiskajā dārzā.
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Bērnu grupa pie zooloģis
kā dārza ieejas 20. gs. 30.
gados.

FIRMAS “KLIO” UZŅEMTĀS RĪGAS ZOOLOĢISKĀ DĀRZA PASTKARTES

Savulaik populārais paviāns Juki.

Sardzes māja.
Sk. Rīgas zooloģiskā dārza 2015. gada pārskatu, 40. lpp

Zaķi.

Stirnas.
Ar laba vēlējumiem no mīļā Zooloģiskā dārza atvadoties
Elvīra Hrščenoviča un Daiga Leimane-Eglīte
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ENGLISH SUMMARY
Riga National Zoological Garden
Founded: 14 October 1912.
EAZA member since 1992.
Current area: 20 hectares (Affiliate Cīruļi: 132 hectares).
Staff: 142.
Attendance: 335,660 in 2017.

BUILDING AND RECONSTRUCTION
In 2017, the reconstruction of Terrarium House
continued. On 21 December, the new indoor exhibit
with African fauna opened to the public there. Now
visitors can see Meerkats both in summer and winter
season again. Other species include Rock Hyraxes,
Vulturine Guineafowl, Grey Parrots, but Naked Mole Rats
are exhibited to the public for the first time.
The reconstruction of parrot outdoor exhibits in
Terrarium House is currently under way. The works are
scheduled to be completed early next year. In 2018, it is
planned to start the reconstruction of the Serpent Hall in
Terrarium House as well.
In Tropical House, an exhibit of Weaver Ants was set up
in 2017.
At the end of 2017, the reconstruction of the Quarantine
premises was completed with the financial support of
Latvian Environmental Protection Fund.

EDUCATION
Activities of the Department of Education and
Information included guided tours of the Zoo
(135 tours were conducted in 2017), thematic classes for
schoolchildren at the Education Centre of the Zoo (105),
seminars and workshops (26), as well as many other
tasks associated with the Zoo’s educational function and
public relations.
Several new themes were added to a range of thematic
classes and excursions for schoolchildren within the Zoo
Skola (Zoo School) project, and a program for preschool
kids was introduced for the first time. Now the Zoo School
offers 29 thematic classes and 8 excursions (37 various
themes in total) in accordance with the school curriculum
in natural sciences and biology. Several workshops and
seminars were organized for schoolteachers in 2017.
During the summer season, 1 June–31 August,
keeper talks were continued at the Zoo for the 13th
year already. The Zoo animal feeding demonstration
program took place at 11:45–14:15 at 11 locations.
The program included feeding of cassowaries, hippo
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potamuses, peccaries, pelicans and cormorants, lemurs,
giant tortoises, giraffes and reindeer, as well as a show of
a trained horse and a show of trained seals. In 2017, the
feeding of marmosets and maned wolves was added to
the program.

EVENTS
24 public events were conducted at the Zoo in 2017.
For the full public event list, see page 10.

MARKETING AND PUBLICITY
In 2017, Riga Zoo continued its collaboration with
tourism information centres. Participation in LIVE RĪGA
program was continued. Riga Zoo also joined one of the
most important cultural events in Riga, “Rīgas svētki 2017”
(Riga City Festival 2017).
In 2017, 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), Animal Family Days (50% discount), History
Night at the Zoo (50% discount), 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.
49 press releases were issued to the mass media. In
2017, Riga Zoo was featured in more than 1,380 news items
(including television news releases and features, radio
broadcasts and publications in printed media). The Riga
Zoo website was visited 336,187 times.

ANIMAL COLLECTION
At the end of 2017, there were 2,890 specimens of
369 animal species in Riga Zoo. 90 species of those (24%)
are included in the IUCN Red List of Threatened Species.
122 species bred, 532 young were born or hatched in
2017. During the year, 243 animals of 47 species arrived
at our Zoo, and 354 specimens of 53 species were sent
to other animal collections. We cooperated with 39 zo
ological institutions in 19 countries.
For more information on Riga Zoo animal collection, see
page 21.
For full Riga Zoo’s animal inventory list of 2017, see
page 52.

INVERTEBRATES

FISH

At the end of 2017, there were 65 invertebrate species
in Riga Zoo’s collection, including 51 species of terrestrial
invertebrates in the Insectarium, as well as nine
gastropod and five crustacean species in the Terrarium
Department. 53 invertebrate species bred in 2017.
We continued to exhibit Bumblebees (Bombus
terrestris) to the public during all the summer season,
from May until October. Two Bumblebee nests were used
in the exhibit.
The bee hotel weathered the winter well, and in April,
May and 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.
In May 2017, a permanent Weaver Ant Polyrhachis
dives exhibit was constructed in Tropical House. During
the year, the nest developed well.
In 2017, we received eight new invertebrate species.
Zebra Nerite Snails (Neritina natalensis), Yamato
Shrimp (Caridina multidentata), Red Claw Shrimp
(Macrobrachium assamense) and Baltic Prawn (Palaemon
adspersus) were introduced to the Aquarium exhibits.
New additions to our terrestrial invertebrate collection
were katydids Nesoecia sp. and phasmids Mnesilochus
portentosus, both of which are already exhibited
in Tropical House, and two flower beetle species,
Chlorocala africana smaragdina and Cheirolasia burkei.
The social Trinidad Olive Tarantulas (Holothele incei)
were introduced to the exhibit in Tropical House.
Our population of EEP species, Fregate Island Palm
Beetle (Polposipus herculeanus) bred well in 2017.
Within Partula EEP, we continue to breed Partula tristis,
P. varia and P. suturalis strigosa. The best results were
achieved with P. varia. On 12 July we sent 170 P. varia
specimens to the United Kingdom for a reintroduction
program in French Polynesia. Interestingly, the snails
continued to reproduce during the transportation, and
Chester Zoo received 190 specimens instead of just 170.
The Insectarium Department continued producing
food insects. During the year, other animal departments
of the Zoo were supplied with 331 kg of live food
(locusts Locusta migratoria, cockroaches Blaptica dubia,
Elliptorhina chopardi, Gromphadorrhina portentosa,
Shelfordella tartara, crickets Acheta domestica and
mealworms Tenebrio molitor). Our superworm Zophobas
morio culture suffered from a bacterial infection and we
had to renew the production. Since the infection only
affected the larvae that were kept in bran substrate, we
changed bran for peat.

At the end of 2017, there were 59 fish species in
Riga Zoo’s animal collection. Nine species bred in 2017.
Among the reared young were 30 Butterfly Splitfins
(Ameca splendens), a species extinct in the wild, and
eight Otjikoto Tilapias (Tilapia guinasana), a critically
endangered species.
14 new species were added to our fish collection.
We discontinued work with marine aquaria which are
expensive to maintain. Our focus now is on native species
collection and exhibits. The newly acquired Latvian fish
species include the critically endangered European Eel
(Anguilla anguilla) as well as Barbel (Barbus barbus), Chub
(Leuciscus cephalus), Tench (Tinca tinca), Rainbow Trout
(Oncorhynchus mykiss), Brown Trout (Salmo trutta fario),
Grayling (Thymallus thymallus), Threespine Stickleback
(Gasterosteus aculeatus), Ninespine Stickleback (Pungitius
pungitius), Sand Goby (Pomatoschistus minutus) and
Turbot (Scophthalmus maximus).
New tropical fish species include Celestial Pearl Danio
(Danio margaritatus), Red Garras (Garra rufa) and Reed
Tetras (Hyphessobrycon elachys).

AMPHIBIANS
At the end of 2017, there were 56 species of amphibians
at Riga Zoo. 11 species bred successfully and 263 young
were raised.
Of native amphibian species, Smooth Newts
(Lissotriton vulgaris) bred within Latvian Amphibian and
Reptile Exhibit, producing 8 young. Natterjack Toads
(Epidalea calamita) produced 27 young, and Marsh
Frogs (Pelophylax ridibundus) – 30 young.
Within our tropical amphibian collection, species that
bred in 2017 included Eastern Newts (Notophthalmus
viridescens), Gamboja Toads (Ingerophrynus galeatus),
Green-and-black Poison-arrow Frogs (Dendrobates
auratus), Yellow-banded Poison-arrow Frogs (D.
leucomelas), Golfodulcean Poison Dart Frogs
(Phyllobates vittatus), Pepper Tree Frogs (Trachycephalus
nigromaculatus), Chapa Bug-eyed Frogs (Theloderma
bicolor) and Taylor’s Bug-eyed Frogs (T. stellatum).
We plan to renew breeding stock of Dendrobates and
Phyllobates species.
A Mediterranean Tree Frog (Hyla meridionalis) and
two Snouted Tree Frog (Scinax sp.) specimens arrived
to Latvia as accidental “passengers” together with import
cargos of vegetables or fruit and were brought to the
Zoo.
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REPTILES
At the end of 2017, there were 49 reptile species at
Riga Zoo. During the year, 14 reptile species laid eggs.
four species of them hatched young. The fifth species,
the ovoviviparous Madagascar Ground Boa, bred at our
Zoo for the first time.
Three Siebenrock’s Snake-necked Turtle (Chelodina
siebenrocki) young hatched in the incubator on 15 March,
they continue to develop well.
Asian Leaf Turtles (Cyclemys dentata) bred for the
second time in our Zoo. Their eggs developed within
the exhibit in Tropical House, and a young hatched in
January.
African Pancake Tortoises (Malacochersus tornieri)
produced four eggs but no young hatched this year.
Tomistomas (Tomistoma schlegelii) laid another eight
eggs, but all of them proved infertile.
Unfortunately, we did not manage to obtain an Asian
Water Dragon (Physignathus cocincinus) young in 2017.
13 eggs out of 50 were fertile but failed to develop
successfully.
Great Plated Lizards (Gerrhosaurus major) produced
two eggs, two young hatched, one of them grew up
successfully.
Madagascar Ground Boas (Acrantophis madagas
cariensis) brought a pleasant surprise delivering six
young within the exhibit in Terrarium on 18 August.
Mexican Kingsnakes (Lampropeltis mexicana mexicana)
bred for the second year at our Zoo. The pair had two
clutches, 12 eggs in total, 11 of them were fertile, nine
young hatched and grew up successfully. On 18 October
we sent five of the young snakes to Kaunas Zoo.

BIRDS
At the end of 2017, there were 60 bird species with
239 specimens in Riga Zoo’s collection. 19 specimens of
seven species were sent to other animal collections, and
four birds of four species arrived to our Zoo. During the
year, 22 bird species produced eggs. 10 species hatched
36 young in total.
On 20 March we lost our male Darwin’s Rhea (Rhea
pennata) due to an infection. On 22 December we received
a young male from Besançon Zoo, France, to renew the
pair.
All three Eastern White Pelican (Pelecanus onocrotalus)
pairs nested, but unsuccessfully. The only fertile egg was
lost in conflicts among nesting pairs. Preparing to the next
breeding season, we plan to rearrange the nesting area to
reduce the risk of loosing eggs.
Despite repair works that were necessary in the
enclosure on the onset of the breeding season, Black
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Storks (Ciconia nigra) hatched a chick on 26 June. The
young was raised successfully by its parents, and DNA
test revealed that it was a female. The CB2015 female
was sent to Schmiding Zoo, Austria, on 26 January, and
a rehabilitated WB2015 male went to Zlín-Lešná Zoo on
20 October.
Our African Spoonbill (Platalea alba) group hatched
eight chicks, six of them grew up. Seven African
Spoonbills were sent to Feldman Ecopark, Ukraine on
9 October.
Glossy Ibises (Plegadis falcinellus) attempted nesting,
but on 18 March eggs were found thrown out of the nest.
The possible cause was the activity of African Spoonbills.
Waldrapp Ibises (Geronticus eremita) managed to hatch
two chicks on 28 March, but after a couple of days
both of them were found dead. The pair then had the
replacement clutch, and on 17 May the next two chicks
hatched. One of them died on 22 May. The second young
developed well, then perished on 3 June. The possible
cause was stress associated with moving the birds from
indoors to the outdoor enclosure.
To ensure undisturbed nesting both for Waldrapp
and Glossy Ibises through the next breeding season, we
moved the African Spoonbill group to other premises.
After a pause of several years, Red-breasted Geese
(Branta ruficollis) attempted nesting again. Still, this
season all five eggs proved to be infertile.
Both Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) pairs
hatched ducklings, 12 in total (5;7).
Cinereous Vultures (Aegypius monachus) nested both
at Riga Zoo and Affiliate Cīruļi again. This year the pair at
Cīruļi failed to hatch a chick. The young in Riga hatched
on 17 April and grew up successfully under its parents’
care. DNA test revealed that the young vulture was a
male.
The Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) pair
demonstrated breeding behaviour, including mating. An
egg was laid on 7 January, but it proved to be infertile.
Our Zoo’s first ever White-tailed Eagle (Haliaeetus
albicilla) chick hatched this year at Affiliate Cīruļi. The
eaglet lived only for ca. 2 weeks, but we are full of hope
looking forward the next breeding seasons.
On 12 June a male Honey Buzzard (Pernis apivorus)
arrived from Warsaw Zoo, and we created a pair in
Affiliate Cīruļi.
At the end of the year, the Vulturine Guineafowl
(Acryllium vulturinum) group of 3;1 was moved to the new
mixed species indoor exhibit in Terrarium House where
they are kept together with African Grey Parrots.
In accordance with Avian Influenza prevention
requirements, Common Peafowl (Pavo cristatus) group
was kept indoors until wild bird spring migration came
to an end. After the end of the quarantine, the birds
managed to raise two chicks.

The Grey Crowned Crane (Balearica regulorum
gibbericeps) pair produced two clutches. Just like the
previous year, the first clutch was infertile but the second
clutch resulted in chicks. Three young (1;2) hatched on 10
September. Despite the late season, all of them grew up
successfully under their parents’ care.
Two surplus CB2012 female Manchurian Cranes
(Grus japonensis) were sent to other animal collections.
One of them was sent to Faruk Yalçın Zoo, Turkey, on
28 September, the other went to Feldman Ecopark in
Ukraine on 9 October.
The breeding attempts of a Moluccan Cockatoo
(Cacatua moluccensis) pair and both Lesser Sulphurcrested Cockatoo (C. sulphurea citrinocristata) pairs
remained without results in 2017. At the end of the year
Moluccan Cockatoos started the next nesting.
Both African Grey Parrot (Psittacus erithacus erithacus)
pairs hatched chicks. The offspring of one pair perished after
ca. 1.5 months. The second pair’s female young hatched on
7 March and was raised up successfully by its parents. At the
end of the year, all African Grey Parrots were moved to two
enclosures within the new indoor exhibit in Terrarium House.
Snowy Owls (Bubo scandiacus) and Ural Owls (Strix
uralensis) attempted nesting again, but all eggs proved
to be infertile.
After the first successful breeding in our Zoo last year,
in 2017 all seven Hawk Owl (Surnia ulula) eggs proved
to be infertile.
The Zebra Finch (Taeniopygia guttata) group was
let to live free ranging in the Southeast Asian Hall in
Tropical House.

MAMMALS
At the end of 2017, there were 82 species in Riga Zoo’s
mammal collection. 34 species bred, 148 young were
born. 66 specimens of 25 species were sent to other
animal collections, and Riga Zoo received 41 mammals
of 20 species. Southern Three-banded Armadillos,
Seba’s Short-tailed Bats and Dwarf Mongooses were
included in Riga Zoo’s collection for the first time.
On 3 October we lost one of our male Eastern Quolls
(Dasyurus viverrinus) due to an infection. Thorough health
checks of remaining three animals (2;1) followed, and the
echocardiography investigation revealed that the only
female has an inborn heart pathology.
Under improved keeping conditions, Pygmy
Gliding Possums (Acrobates pygmaeus) continued to
breed. 23 young were born, and at the end of the year
the colony amounted to 50 specimens.
On 20 October a female Ground Cuscus (Phalanger
gymnotis) arrived from Jihlava Zoo, making it possible to
renew the pair.

The Brush-tailed Bettong (Bettongia penicillata
ogilbyi) pair produced two female joeys, both of them
grew up successfully. Two CB2016 males were sent to
other zoological collections, to Prague Zoo on 1 May and
to Jihlava Zoo on 20 October respectively, bet there still
are several surplus animals.
Red Kangaroos (Macropus rufus) and Swamp
Wallabies (Wallabia bicolor bicolor) produced and raised
a joey each.
Ring-tailed Lemur (Lemur catta) twins (2;0) were born
on 11 April.
On 12 July a female Lesser Slow Loris (Nycticebus
pygmaeus) arrived from Birmingham Zoo, and we created
an unrelated pair. A Riga-born male was sent to Bristol
Zoo.
Another two Senegal Bushbaby (Galago senegalensis)
young were born and grew up. The Bushbaby group now
consists of 11 specimens.
The Common Marmoset (Callithrix jacchus) pair
produced four young in three litters. Three of the infants
grew up successfully.
Two Pygmy Marmoset (Callithrix pygmaea niveiventris)
babies were born on 29 July. Now the group consists of
seven animals.
The first of Douroucouli (Aotus azarae boliviensis)
babies this year were born on 11 January but died at
the age of 5 days under unclear circumstances. Another
young, a female, born on 27 June, develops well.
Patas Monkeys (Erythrocebus patas) produced three
infants, one of them grew up successfully. On 21 June a
Riga-born male was sent to Lutsk Zoo, Ukraine. We still
have several surplus females in stock.
In 2017, Patas Monkeys needed a lot of veterinarian
attention. On 9 March, one animal’s tail was injured,
a part of it had to be surgically removed. On 21 June,
one monkey was lost due to a head injury. On 13–14
December, two animals perished, an adult female and
an infant, and laboratory tests confirmed the Yersinia
pseudotuberculosis infection. To reduce further infection
risk, rodent control was intensified at the Zoo.
In 2017, Three-banded Armadillos (Tolypeutes
matacus) were added to the animal collection. A female
arrived from Warsaw Zoo on 12 June, a young male –
from Brno Zoo on 23 October. The species initially was
exhibited in Kangaroo House, then introduced to a mixed
species exhibit in Tropical House, together with Southern
Tamanduas and Goeldi’s Monkeys.
Southern Tamanduas (Tamandua tetradactyla
longicauda) required veterinarian attention, too. On
16 February, a 3 months old pup fell ill. The veterinary
treatment took several months and was successful. Now
the young female anteater lives separate from its parents.
Six Siberian Flying Squirrel (Pteromys volans) pups
(3;3) were born in May. Two unrelated animals from a
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private collection in Germany were added to the group
on 21 October.
Edible Dormice (Glis glis) bred for the second year in
a row. Six young (4;2) were born. Now the group consists
of 12 animals.
Turkish Spiny Mice (Acomys cilicicus) continued to
breed in Nocturnal Exhibit of Tropical House.
Two unrelated males were added to the Slendertailed Cloud Rat (Phloeomys pallidus) stock, on 15 April
from Prague Zoo and on 16 August from Moscow Zoo.
Two new pairs were created. Despite the fact that the
animals were still young, both pairs produced their
first offspring already in 2017. The first pup was born
on 5 September but died on 27 September. The second
pup was born on 8 December.
Bushy-tailed Jirds (Sekeetamys calurus) produced five
young.
Indian Crested Porcupines (Hystrix indica) had two
more litters with two porcupettes (1;1) each on 27 March
and 17 August respectively. Unfortunately, the pups of
the second litter perished when managed to dig too deep
into the basement of the enclosure. Both outdoor and
indoor areas of the porcupine enclosure were modified
to prevent such accidents in the future.
The Naked Mole-rat (Heterocephalus glaber) colony
grew up to 24 specimens, and it was divided into three
separate colonies. That was a successful solution to the
density problem, and the Mole-rats resumed breeding.
The initial colony was moved to a specially built exhibit
in the Terrarium House.
On 9 October, two female Capybaras (Hydrochaeris
hydrochaeris) were sent to Feldman Ecopark in Ukraine.
Rock Cavies (Kerodon rupestris) produced another
five young. On 9 October, eight specimens were sent to
Feldman Ecopark. On 20 October, two females went to
Jihlava Zoo.
A new species, Seba’s Short-tailed Bat (Carollia
perspicillata), was introduced to the Nocturnal Exhibit
in Tropical House. An all-male group (10;0) was received
from Randers Regenskov, Denmark.
On 18 July, we had to put down the old male Brown
Bear (Ursus arctos) that had lived at the Zoo since 2 December,
2014, when it was confiscated by officials from a private
collection in Latvia. Unfortunately, even continuous
medication therapy failed to improve the animal’s
condition, and its health and behavior problems only
increased.
On 26 April, we received a male Kinkajou (Potos flavus)
from Papiliorama, Switzerland. The new pair produced its
first female pup already on 19 September.
Dwarf Mongoose (Helogale parvula) was another new
species to the Zoo’s mammal collection. A group of 2;1
was received on 10 October and settled well into the
exhibit in the Tropical House.
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Since December 2016, when a new unrelated male
was added to the Slender-tailed Meerkat (Suricata
suricatta) colony, the inter-group hierarchy still had not
fully developed. Several females gave birth in 2017 but
none of the 15 young survived. Only in the beginning of
2018 it became apparent that normal breeding and baby
care could reestablish within the colony.
On 9 April, the Northern Lynx (Lynx lynx lynx)
pair in Riga produced another litter of three kittens.
Unfortunately, only one of them (a female) survived.
The loss of the two cubs was most likely attributable to
stress. On 1 June, a young male Lynx was sent to Feldman
Ecopark.
At long last, we managed to establish a genetically
valuable African Lion (Panthera leo) pair in the newly
reconstructed Lion House. On 11 April, we were able to
return the rebuilt exhibit’s first inhabitant, the in-loan
female Asian Lion (P. l. persica), back to Tallinn Zoo. On
28 April we received a male African Lion from Givskud
Zoo, Denmark. A young female African Lion arrived from
ZooParc de Beauval, France, on 5 October.
On 2 April, one of our CB2014 male Amur Tigers
(Panthera tigris altaica), Tors, was sent to Tbilisi Zoo,
Georgia. Its sibling, Odins, will stay at our Zoo and require
medical treatment throughout its life, since it has been
diagnosed with tetralogy of Fallot, a congenital heart
defect.
On 28 January, a baby was born to our Grey Seal
(Halichoerus grypus) pair, Puika and Krista. The name to
the female seal pup, Ventiņa, was chosen with the help
of children of Ventspils City, the supporter of Riga Zoo’s
seals since 2007. On 13 June, the young seal was sent to
Warsaw Zoo.
Rock Hyraxes (Procavia capensis capensis) produced
two female young on 29 October and 14 December
respectively. A male was transported to Olomouc Zoo on
20 October, in exchange for an unrelated male.
Two male Miniature Donkeys (Equus asinus ‘Miniature’)
were received from Ouwehands Zoo on 13 July, to be
added to the Zoo’s various livestock breed exhibits.
On 7 April, a female Przewalski’s Wild Horse (Equus
caballus przewalskii) arrived from Sababurg Zoo. The
mare proved to be already pregnant, and on 4 December
it gave birth to a male foal. Unfortunately, the mother
initially did not manage to care for its baby properly, and
despite the assistance provided, the foal perished the
next day.
The transportation of three female Eastern Kiangs
(Equus kiang holdereri) on 18 April turned out extremely
unfortunate. Two of the animals did not survive the
chemical immobilization, and only one reached its
destination in Feldman Ecopark, Ukraine. After only a
week, the next Kiang immobilization effort took place,
to castrate several young males and move to another

enclosure, and this time all the medical manipulations
were successful.
On 13 June, we lost one of female Chapman’s Zebras
(Equus quagga chapmani) due to an injury.
On 23 October, a CB2005 female South African Tapir
(Tapirus terrestris) returned to our Zoo from Brno Zoo.
The share of males in the Collared Peccary (Pecari
tajacu) group had grown too high (22;7). To reduce
intraspecific aggression, we decided to castrate the
majority of the males. In 2017, Collared Peccaries
produced two young, both of them males again.
On 8 December, 2;1 Alpacas (Lama pacos) were sent
to Feldman Ecopark, Ukraine. In 2017 another three crias
(2;1) were born.
In 2017, we returned Vicuñas (Vicugna vicugna) to our
collection. On 13 July we received a female from Frankfurt
Zoo, on 23 October – a male from Krakow Zoo, on 24 October
– three males from Opole Zoo and a male from Poznan.
A young male Siberian Musk Deer (Moschus
moschiferus) was brought from Leipzig Zoo on 7 April,
returning this species to our collection after 28 years.
Several Riga-born White-lipped Deer (Przewalskium
albirostris) were sent to other zoos – on 10 July three
females went to Auvergne Zoo, on 20 October – a
male to Prague Zoo. A special tunnel system that was
built between enclosures in 2015 to prevent the male’s
aggression towards females, worked well in previous
years – the females did not suffer from injuries and young
were produced again. In 2017, however, we lost another
female due to injuries inflicted by the male.
On 12 July, a Chilean Pudu (Pudu puda) male arrived
from Chester Zoo, and a pair was created.
On 7 June, a European Forest Reindeer (Rangifer
tarandus fennicus) calf was born. Unfortunately, the
young female died due to an infection at the end of the
year. Two other deer suffered from the infection, too. One
of them died, the second was saved thanks to a timeconsuming rehabilitation work of zookeeping staff.
Domestic Yaks (Bos grunniens grunniens) produced
two female calves. On 19 December, a female was sent to
an animal collection in Lithuania.
Hungarian Steppe Cattle (Bos taurus taurus)
produced three male calves. In November a Hungarian
Steppe Cattle group of 2;4 was moved to a social care
center in Allaži, Latvia.
Turkmenian Markhors (Capra falconeri heptneri)
produced 14 kids in 2017. Most of the offspring were sent
to other zoos already this year. On 10 July, a young male
went to Auvergne Zoo, on 8 December a group of 7;2 – to
Feldman Ecopark.

AFFILIATE CĪRUĻI
Riga Zoo Affiliate Cīruļi (area 132 ha) is situated in
Kalvene, southwestern 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 13,886 people in 2017
(compared to 15,651 people in 2016).
On 8–9 April, a Bird Day event featuring a nest box
workshop was organized for visitors at Cīruļi for the third
time already. On 6 May, the traditional Rabbit Day took
place. On 20 May the History Night was held at Cīruļi for
the second time.
On 17 March, a female Grey Wolf (Canis lupus lupus)
was received from Lycksele Zoo, Sweden, to form a
pair with a young, rehabilitated male of wild origin.
In summer, the pair already settled in the 1.7 ha wolf
enclosure.
The Cinereous Vulture (Aegypius monachus) pair failed
to produce a chick after three consecutive successful
years. This year’s egg was most probably infertile.
White-tailed eagles (Haliaeetus albicilla) produced an
eaglet for the first time in Riga Zoo’s history. It survived
only about 2 weeks, but there is a hope for more success
in following seasons.
On 4 May, two orphaned Eurasian Elk (Alces alces)
calves, confiscated by officials, were admitted to Cīruļi.
One of them was raised up successfully.

WILDLIFE REHABILITATION
41 orphaned or injured wild animals were admitted for
rehabilitation to the Zoo’s Quarantine Station. The Zoo
also took care of 30 animals received as confiscated or
unwanted pets.
At the end of 2017, the reconstruction of the Zoo’s
Quarantine premises was completed to provide better
conditions for wildlife rehabilitation.
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DZĪVNIEKU KOLEKCIJA 2017. GADĀ
Skaits
Status
1.01.17.

Suga
Species

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.17.

GLIEMJI - MOLLUSCA - MOLLUSCS
Gliemeži

Gastropoda
Ampullariidae

Ampulārija

Pomacea canaliculata

Apple Snail

++

++

++

++

Melānija

Thiaridae
Melanoides
tuberculatus
Achatinidae

Red-rim Corkscrew
Snail

++

++

++

++

Austrumāfrikas
ahātgliemezis

Achatina fulica

African Giant Land
Snail

14

Rosy Wolf Snail

11

14

Spiraxidae
Sārtais vilkgliemezis

Euglandina rosea

+

+

13

Neritidae
Zebru neritina

Neritina natalensis

Zebra Nerite Snail

–

20

Slaidjoslu partula

Partula Snail

3

Raiāteas partula

Partulidae
Partula suturalis
strigosa
Partula tristis

Partula Snail

36

+

+

Mainīgā partula

Partula varia

Partula Snail

257

++

++

Enid Snail

120

+

+

30

45

8

20
4

7
35
190

170

Enidae
Seišelu torņgliemezis

Pachnodus fregatensis

120

POSMKĀJI - ARTHROPODA - ARTHROPODS
Zirnekļveidīgie

Arachnida

Skorpioni

Scorpiones

Slaidais skorpions

Centruroides gracilis

Slender Scorpion

73

Heterometrus sp.

Giant Forest Scorpion

15

3

12

Mexican Rustleg
Tarantula
Red-legged Tarantula
Mexican Redknee
Tarantula
Brazilian Black
Tarantula
Trinidad Olive
Tarantula

1

1

–

Zirnekļi

Araneae
Brachypelma boehmei
Brachypelma emilia
Brachypelma smithi
Grammostola pulchra
Holothele incei

1

1

3

3

1

1

8

14

–
22

Kukaiņi

Insecta

Prusaki

Blattaria

Mozaīku prusaks

Archimandrita tesselata

Cave Cockroach

++

++

++

+

++

Milzu prusaks

Blaberus giganteus

Giant Cockroach
Orange-spotted
Cockroach
Chopard's Hissing
Cockroach
Madagascar Hissing
Cockroach
Cockroach

++

++

++

+

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+

+

+

Blaptica dubia
Madagaskaras
šņācējprusaks

52

58

Elliptorhina chopardi
Gromphadorhina
portentosa
Panesthia
angustipennis

+

+++
+

Suga
Species

Paranauphoeta
discoidalis
Princisia vanwaerebeki
Shelfordella tartara
Therea olegrandjeani
Therea petiveriana
Therea regularis

Discoidal Assassin
Mimic
Giant Madagascar
Hissing Cockroach
Turkestan Cockroach
Question Mark
Cockroach
Domino Cockroach
Orange Domino
Cockroach

Skaits
Status
1.01.17.

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

++

++

++

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

++

++

++

++

++

+

+

++

++

++

+

+

++

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.17

Taisnspārņi

Orthoptera

Mājas circenis

Acheta domestica

House Cricket

+++

+++

+++

+++

Ancylecha fenestrata

Malaysian Katydid

+

+

+

+

Erianthus versicolor

Monkey Grasshopper

++

++

–

Homoeogryllus sp.

Cricket

++

++

++

++

Locusta migratoria

Migratory Locust

+++

+++

+++

+++

Meloimorpha japonicus

Bell-ring Cricket

++

++

++

++

Katydid

–

+

African Cave Cricket

++

++

++

++

Giant Katydid

++

++

++

++

Sarkanzilais sisenis

Nesoecia sp.
Phaeophilacris
bredoides
Stilpnochlora
couloniana
Tropidacris violaceus

Sunset Grasshopper

++

++

++

++

Zarkukaiņi

Phasmatoptera
Stick-insect
Giant Spiny Stickinsect
Macleay’s Spectre

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Bent Twig Stick-insect

++

++

++

++

Jungle Nymph

++

+

Klejotājsisenis

Āfrikas alu circenis

Cuniculina sp.
Piešu zarkukainis

Eurycantha calcarata

Tiāras zarkukainis

Extatosoma tiaratum
Hermagoras
cultratolobatus
Heteropteryx dilatata
Mnesilochus
portentosus
Peruphasma schultei

Milzu zarkukainis

+

++

++

–

+++

++

++

++

++

Periphetes forcipatus

++

++

++

++

Phobaeticus serratipes

Giant Stick-insect

++

++

++

++

Phyllium philippinicum

Leaf Insect

++

++

++

++

Platymeris biguttatus

Assassin Bug

++

++

++

++

Platymeris sp. 'Mombo'

Assassin Bug
"Mombo"

++

++

++

++

2
saimes

1
saime
1
saime
3
saimes
–

Blaktis
Divpunktu
laupītājblakts
Divpunktu
laupītājblakts
"Mombo"
Plēvspārņi

Hemiptera

Lapgriežskudra

Atta cephalotes

Leaf-cutter Ant

Audējskudra

Oecophylla smaragdina

Weaver Ant

Audējskudra

Polyrhachis dives

Zemes kamene

Bombus terrestris

Weaver Ant
Large Earth
Bumblebee

Vaboles

Coleoptera

Bērka rožvabole

Cheirolasia burkei

+

+

+

Stick-insect
Golden-eyed Stickinsect
Stick-insect

+

++

Hymenoptera

African Rose Beetle

1
saime
1
saime
1
saime
–
–

2
saimes

2
saimes
+

+

53

Suga
Species

Polifēma rožvabole

Leijarda rožvabole
Zeltmalu rožvabole

Chelorrhina polyphemus
confluens
Chlorocala africana
smaragdina
Dicronorhina derbyana
layardi
Pachnoda marginata
peregrina
Pachnoda trimaculata

Polyphemus Flower
Beetle
Emerald Beetle
Derbyana Flower
Beetle
African Rose Chafer

Skaits
Status
1.01.17.

Dzimuši
Births

++

++

–

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

++

Skaits
Status
31.12.17.

++

+

+

++

++

++

++

+++

+++

+++

+++

Ornate Sun Beetle
Fregate Island Palm
Beetle
Giant Mealworm

+++

++

++

+++

155

125

196

84

+++

+++

+++

+

+++

Giant African Olive
Millipede
Millipede

+++

+++

++

+

+++

++

++

+

+

++

Caridina sp.

Shrimp

++

++

Caridina multidentata
Macrobrachium
assamense
Palaemon adspersus
Procambarus fallax
virginialis

Yamato Shrimp

–

20

20

Red Claw Shrimp

–

5

5

Baltic Prawn

–

5

5

Fregates dižmelnulis

Polposipus herculeanus

Peru melnulis

Zophobas morio

Tūkstoškāji

Diplopoda
Chilognatha
Telodeinopus aoutii
Xenobolus carnifex

Vēžveidīgie

Crustacea

Desmitkājvēži

Decapoda

Amano garnele
Asamas sarkanspīļu
garnele
Akmeņu garnele
Marmorvēzis

Deceitful Crayfish

++

++

++

++

++

++

0.1

1.0

ZIVIS - PISCES - FISH
Rajveidīgās

Rajiformes
Potamotrygonidae

Pāvacu raja
Daudzspurzivjveidīgās
Niedrzivs
Kaulmēļzivjveidīgās

Potamotrygon motoro

Orangespot
Freshwater Stingray

1.1

Reed Fish

3

Freshwater Butterfly
Fish

3

Elephant Fish

6

European Eel

–

5

Barbel
Goldfish
Goldfish variety
Celestial Pearl Danio

–
12
77
–

2.1

Polypteriformes
Polypteridae
Erpetoichthys
calabaricus
Osteoglossiformes

3

Pantodontidae
Āfrikas tauriņzivs

Pantodon buchholzi

6

3

6

Mormyridae
Ziloņzivtiņa

Gnathonemus petersii

Zušveidīgās

Anguillifromes

6

Anguillidae
Zutis

Anguilla anguilla

Karpveidīgās

Cypriniformes

2

3

19
6

2.1
12
81
9

Cyprinidae
Barbe
Sudrabkarūsa
Zelta zivtiņa
Pērļu danio

54

Barbus barbus
Carassius auratus
Carassius auratus
Danio margaritatus

23
15

Skaits
Status
1.01.17.

Suga
Species

Tīrītājzivtiņa
Sapals
Sumatras barbe
Līnis

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Skaits
Status
31.12.17.

Red Garra
Chub
Sumatran Tiger Barb
Tench

–
–
11
–

Tiger Loach

5

Coolie Loach

2

Yellow-tailed Tetra

1

1

–

Congo Tetra

10

4

6

Astyanax mexicanus
Colossoma
macropomum
Hemigrammus
rhodostomus
Hyphessobrycon elachys

Mexican Blind Cavefish

20

Tambaqui

6

Rummy-nose Tetra

12

Reed Tetra

–

Plain Silver Dollar

3

3

Columbian Tetra

7

7

Sarkanā neonzivs

Metynnis hypsauchen
Moenkhausia
columbiana
Paracheirodon axelrodi

Cardinal Tetra

9

Naterera piraija

Pygocentrus nattereri

Common Piranha

4

4

Samveidīgās

Siluriformes
Asian Redtail Catfish

1

1

Glass Catfish

10

Kūla akmeņgrauzis

Garra rufa
Leuciscus cephalus
Puntius tetrazona
Tinca tinca
Cobitidae
Chromobotia
macracanthus
Pangio kuhlii

Haracīnveidīgās

Characiformes

Klauna akmeņgrauzis

15
1

Aizvesti
Other
dispos’n

6
1
1

15
1
5
1
4
2

Alestidae
Dzeltenastes tetra
Kongo tetra
Meksikas aklā alu zivs
Melnspuru paku
Sarkangalvas tetra
Niedru tetra
Spoguļzivs
Kolumbijas tetra

Alestopetersius caudalis
Phenacogrammus
interruptus
Characidae

2

22
6

10

40

6

6

2

8

29

20

Bagridae
Sarkanastes sams

Mystus nemurus
Siluridae

Stiklasams

Kryptopterus bicirrhis

1

9

Mochokidae
Bārkšsams

Synodontis eupterus

Featherfin Squeaker
Catfish

4

4

Orinoko sams

Pimelodidae
Phractocephalus
hemioliopterus
Callichthyidae

Redtail Catfish

1

1

Masku samiņš

Corydoras ambiacus

Halfmasked Catfish

2

2

–

Pandas samiņš

Corydoras panda

Panda Catfish

6

5

1

Punktainais samiņš

Corydoras sterbai

Sterba's Catfish

6

5

1

Svītrotais samiņš

Corydoras zygatus

Zygatus Catfish

6

2

4

Brūnais bruņusams

Megalechis thoracata

Spotted Hoplo Catfish

5

Loricariidae
Hemiancistrus
dolichopterus
Pterygoplichthys
multiradiatus
Salmoniformes

Suckermouth Catfish
Manyray Sailfin
Suckermouth Catfish

50

Rainbow Trout

–

Sarainais ancistrsams
Starainais burusams
Lašveidīgās

5
++

3

++

50

3

–

Salmonidae
Varavīksnes forele

Oncorhynchus mykiss

15

15

55
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Status
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Suga
Species

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.17.

Strauta forele

Salmo trutta fario

Brown Trout

–

15

15

Alata

Thymallus thymallus

Grayling

–

20

20

Aterīnveidīgās

Atheriniformes
Slender Rainbowfish

9

Butterfly Splitfin

24

30

Melanotaeniidae
Slaidā varavīksnes
zivs
Karpzobveidīgās

Melanotaenia gracilis

9

Cyprinodontiformes
Goodeidae

Mirdzošā ameka

Ameca splendens

54

Poeciliidae
Gupija

Poecilia reticulata

Guppy

42

++

++

42

Molinēzija

Poecilia sphenops

Blackfish Molly

74

++

++

74

Endlera gupija

Poecilia wingei

Endler's Guppy

67

++

++

67

Sarkanais šķēpnesējs

Xiphophorus helleri

Swordtail

15

15

–

Four-eyed Fish

6

6

–

Anablepidae
Četrace

Anableps anableps

Stagarveidīgās

Gasterosteiformes
Gasterosteidae

Trīsadatu stagars

Gasterosteus aculeatus

Threespine Stickleback

–

5

5

Deviņadatu stagars

Pungitius pungitius

Ninespine Stickleback

–

5

5

Asarveidīgās

Perciformes
European Perch

2

3

5

Banded Archerfish

3

Percidae
Asaris

Perca fluviatilis
Toxotidae

Spļāvējzivs

Toxotes jaculatrix

3

Cichlidae
Kumpgalvas cihlīda

Cyphotilapia frontosa

Humphead Cichlid

11

Sarkanais hromis

Jewel Cichlid

15

Texas Cichlid

8

Rainbow Cichlid

29

Citronhromis
Ramiresa
tauriņcihlīda
Orinoko spurlape

Labidochromis caeruleus
Mikrogeophagus
ramirezi
Pterophyllum altum

Moga Cichlid
Regan’s Dwarf African
Cichlid
Bluestreak Hap Cichlid

43

Rīgana julidohromis

Hemichromis lifalili
Herichthys
cyanoguttatus
Herotilapia multispinosa
Hypsophrys
nicaraguensis
Julidochromis regani

Blue Butterfly Cichlid

–

Spurlape

Pterophyllum scalare
Symphysodon
aequifasciatus
Tilapia guinasana
Gobiidae
Pomatoschistus minutus
Anabantidae
Ctenopoma acutirostre

Teksasas cihlīda
Varavīksnes cihlīda
Nikaragvas cihlīda

Sarkanais diskuss
Očikoto tilapija
Mazais jūrasgrundulis
Leoparda krūmzivs

56

1

3
5

9
10

–

8

–

8

21
8

15

15

7

Orinoco Angelfish

4

Freshwater Angelfish

17

Blue Discus

6

Otjikoto Tilapia

30

Sand Goby

–

Leopard Ctenopoma

4

35

4

3

6

6

–

10

2

4

–

14

11

2
8

4
10

1

28
1

1

3

Skaits
Status
1.01.17.
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Species

Melnais makropods
Pērļu gurami
Zilais gurams
Skūpstu gurami
Plekstveidīgās
Akmeņplekste
Balonzivjveidīgās
Nīlas balonzivs

Osphronemidae
Macropodus opercularis
spechti
Trichogaster leerii
Trichogaster
trichopterus
Helostomatidae
Helostoma temminkii
Pleuronectiformes
Scophthalmidae
Scophthalmus maximus
Tetraodontiformes
Tetraodontidae
Tetraodon lineatus

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.17.

Black Paradise Fish

5

5

–

Mosaic Gourami

7

3

4

Blue Gourami

30

Green Kissing Gourami

4

Turbot

–

Lined Puffer

1

30
4

–

1

1

1

ABINIEKI - AMPHIBIA - AMPHIBIANS
Bezkāju abinieki
Ūdens cecīlija
Astainie abinieki

Gymnophiona
Typhlonectidae
Typhlonectes natans
Caudata

Aquatic Caecilian

19

1

5

13

Salamandridae
Mazais tritons

Lissotriton vulgaris

Smooth Newt

17

Zāgrosa tritons

Neurergus kaiseri
Notophthalmus
viridescens
Paramesotriton
guanxiensis
Triturus cristatus

Kaiser's Spotted Newt

15

Eastern Newt

19

Mandarīnu tritons
Bezastainie abinieki

Zaļganais tritons
Guansji kārptritons

8

25
1

4

8
2

8
8

13

Guangxi Warty Newt

2

2

Crested Newt

18

18

Tylototriton verrucosus
Anura
Bombinatoridae

Emperor Newt

21

21

Sarkanvēdera
ugunskrupis

Bombina bombina

European Fire-bellied
Toad

70

49

21

Olīvkrāsas krupis

7

9

Zaļais krupis

Bufotes viridis

Lobatsi Toad
European Common
Toad
European Green Toad

16

Parastais krupis

Bufonidae
Amietophrynus
gutturalis
Bufo bufo

Smilšu krupis

Epidalea calamita

Natterjack Toad

218

Bruņgalvas krupis

Ingerophrynus galeatus

Gamboja Toad

11

Koku krupis

Pedostibes hosii

Climbing Toad

1

Jūras krupis

Rhinella marina

Giant Marine Toad

15

Lielais tritons

3

3

5

2

3

27

45

200

4

3

12
1
5

10

2

18

Ceratophryidae
Rakstainā ragvarde

Ceratophrys cranwelli

Ornate Horned Frog

21

Badžita varde

Lepidobatrachus laevis

Budgett's Frog

6

1

6

Three-lined Poison
Dart Frog

1

1

Dendrobatidae
Olīvu indesvarde

Ameerega trivittata

57

Skaits
Status
1.01.17.

Dzimuši
Births

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

48

13

6

55

32

6

3

35

52

6

46

30

22

8

Mediterranean Tree
Frog
Emerald-green Tree
Frog
Snouted Tree Frog

–

Suga
Species

Lāsmainais
dendrobats
Raibais dendrobats
Krāsainais
dendrobats
Trīskrāsu indesvarde

Dendrobates auratus

Zeltainā indesvarde

Phyllobates terribilis

Svītrainā indesvarde

Phyllobates vittatus

Dendrobates leucomelas
Dendrobates tinctorius
Epipedobates tricolor

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

2
40

Skaits
Status
31.12.17.

2
44

9

75

Hylidae
Vidusjūras kokvarde

Hyla meridionalis

Smaragda litorija

Litoria caerulea

Snīpjvarde

Scinax sp.
Trachycephalus
nigromaculatus
Trachycephalus
resinifictrix
Leptodactylidae

Piparu kokvarde
Krupjgalvas kokvarde
Kalnu svilpējvarde

Leptodactylus fallax

1

82

12

–

Pepper Tree Frog
Mission Golden-eyed
Tree Frog

13

Mountain Chicken
Frog

4

1
30

2
65

21

40
2

1

2

13

10

17

60
24
4

Mantellidae
Zeltainā mantella

Mantella aurantiaca

Golden Mantella

29

2

6

21

Brūnā mantella

Mantella betsileo

Betsileo Mantella

12

4

8

Koku mantella

Mantella laevigata

Arboreal Mantella

6

1

5

Pārkera mantella

Mantella pulchra

Splendid Mantella

2

2

Zaļā mantella

Mantella viridis

Green Mantella

16

16

Malayan Horned Frog

1

1

Megophryidae
Malajas ragvarde

Megophrys nasuta

–

Microhylidae
Sarkanā tomātvarde

Dyscophus antongilii

Tomato Frog

6

6

–

Sārtā tomātvarde

Sambava Tomato Frog

19

6

13

Marmora lietusvarde

Dyscophus guineti
Scaphiophryne
marmorata
Pelobatidae

Marbled Rain Frog

13

5

8

Brūnais varžkrupis

Pelobates fuscus

Garlic Toad

9

1

8

Phyllomedusidae
Sarkanacu kokvarde

Agalychnis callidryas

Red-eyed Tree Frog

11

10

1

Vaskainā kokvarde

Phyllomedusa sauvagii

Waxy Tree Frog

13

3

10

Tropical Clawed Frog

6

African Bullfrog

7

Pipidae
Tropu piešvarde

Silurana tropicalis

6

Pyxicephalidae
Milzu racējvarde

Pyxicephalus adspersus

2

5

Ranidae

58

Zaļā varde

Pelophylax esculentus

Green Frog

16

16

Dīķa varde

Pelophylax lessonae

Pool Frog

4

4

Ezera varde

Pelophylax ridibundus

Marsh Frog

14

30

44

Skaits
Status
1.01.17.

Suga
Species

Parastā varde

Rana temporaria

European Common
Frog

3

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
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3

Rhacophoridae
Raupjā kokvarde
Baltkakla
putotājvarde
Ausainā kokvarde
Annamas
planētājvarde
Milzu putotājvarde

Kurixalus odontotarsus
Polypedates
leucomystax
Polypedates otilophus
Rhacophorus
annamensis
Rhacophorus dennysi

Serrate-legged Small
Tree Frog
Java Whipping Frog

61

9

21

5

File-eared Tree Frog

59

5

Annam Flying Frog

1

1

–

Denny's Tree Frog

17

1

16

Milzu planētājvarde

Rhacophorus feae

2

1

1

Javas planētājvarde

Rhacophorus reinwardtii

44

18

26

Divkrāsu kārpvarde

Theloderma bicolor

Thao Whipping Frog
Reinwardt's Flying
Frog
Chapa Bug-eyed Frog

7

13

Sūnu kārpvarde

Theloderma corticale

Tonkin Bug-eyed Frog

106

23

Adatainā kārpvarde

Theloderma horridum

Spiny Wart Frog

2

2

Dobumu kārpvarde

Theloderma stellatum

Taylor's Bug-eyed Frog

44

8

12

50

1

52

–
16

20

30

34

53
–

15

78

RĀPUĻI - REPTILIA - REPTILES
Bruņrupuči

Testudines
Chelidae

Zībenroka čūskkakla
bruņrupucis
Matamata

Chelodina siebenrocki

Siebenrock's Snakenecked Turtle
Matamata Turtle

1.3.10

0.0.3

1.1

0.0.1

2.4.12

1.0

1.0

Fly River Turtle

1.1

1.1

6.0.1

Cuora amboinensis

Malaysian Painted
River Terrapin
Malayan Box Turtle

Cyclemys dentata

Asian Leaf Turtle

5.3.2

Emys orbicularis

European Pond Turtle

1.1

2.2

Trachemys scripta

Common Slider

8.10.9

0.4.12

Common Musk Turtle

0.0.1

0.0.1

Chelonoidis carbonaria

Red-footed Tortoise

0.0.4

0.0.4

Chelonoidis nigra

Galápagos Tortoise

0.2

0.2

Geochelone elegans

Indian Star Tortoise
African Pancake
Tortoise
Leopard Tortoise

1.1

1.1

3.2

3.2

Spur-thighed Tortoise

0.1

Central Asian Tortoise

1.2

Chelus fimbriatus
Carettochelyidae

Jaungvinejas
bruņrupucis

Carettochelys insculpta
Geoemydidae

Kallagurs
Malajas
slēdzējbruņrupucis
Malajas lapu
bruņrupucis

Batagur borneoensis

1.0

5.0.1

0.1.2

0.1.2
0.0.1

5.3.3

Emydidae
Purva bruņrupucis
Sarkanausu
bruņrupucis

3.3
0.0.2

1.4.3

7.10.16

Kinosternidae
Amerikas muskusa
bruņrupucis

Sternotherus odoratus
Testudinidae

Sarkankāju
bruņrupucis
Galapagu
bruņrupucis
Zvaigžņu bruņrupucis
Elastīgais bruņrupucis
Leopardu bruņrupucis
Vidusjūras
bruņrupucis
Vidusāzijas
bruņrupucis

Malacochersus tornieri
Stigmochelys pardalis
pardalis
Testudo graeca
Testudo horsfieldii

1.2

0.1

1.1
0.1

0.5

1.7

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

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths
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Crocodilia
Crocodylidae

Ogoves
pundurkrokodils
Gaviālkrokodils

Osteolaemus tetraspis

Dwarf Crocodile

2.1

2.1

Tomistoma schlegelii

Tomistoma

1.2

1.2

Zvīņrāpuļi

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

0.2.9

0.2.9

0.0.5

0.0.5

Agamidae
Apkakles agāma

Chlamydosaurus kingii

Filipīnu buruķirzaka

Hydrosaurus pustulatus

Āzijas ūdensagāma

Physignathus cocincinus

Bārdainā agāma

Pogona vitticeps

2.2.11

1.0.7

1.2

1.2.4
1.2

Anguidae
Glodene

Anguis fragilis

Haiti čūskmēle

Diploglossus warreni

Slow Worm
Haitian Giant
Galliwasp

0.0.4
0.0.4

0.0.4

0.0.1

0.0.3

0.0.4

0.0.4

Chamaeleonidae
Jemenas hameleons

Chamaeleo calyptratus

Veiled Chameleon

2.0

1.0

1.0

Džeksona hameleons

Chamaeleo jacksonii

Jackson's Chameleon

2.1

2.1

–

Furcifer pardalis

Reunion Chameleon

3.1

Great Plated Lizard

2.2.1

Panteru hameleons

3.1

Cordylidae
Lielā bruņķirzaka

Gerrhosaurus major

0.0.2

1.0.1

1.2.2

0.0.1

2.2

Corytophanidae
Zaļsekstes bazilisks

Basiliscus plumifrons

Green Crested Basilisk

2.2.1

Ausainais dižgekons

Diplodactylidae
Rhacodactylus
auriculatus
Eublepharidae

New Caledonia Bumpy
Gecko

0.1

0.1

Leopardu gekons

Eublepharis macularius

Leopard Gecko

3.0

3.0

White-tailed Gecko
Madagascar Giant Day
Gecko
Standing's Day Gecko

1.0

1.0

–

0.2

0.1

0.1

Gekkonidae
Svītrainais gekons
Madagaskaras dienas
gekons
Stendinga dienas
gekons

Gekko vittatus
Phelsuma
madagascariensis
Phelsuma standingi

1.0

1.0

Iguanidae
Degunradžu iguāna

Cyclura cornuta

Rhinoceros Iguana

1.1

1.1

Zaļā iguāna

Iguana iguana

Green Iguana

2.0

Lacerta agilis

Sand Lizard

2.0

Zootoca vivipara

Viviparous Lizard

1.1

1.1

0.1

0.1

3.1

3.1

1.2

1.0

–
3.0

Lacertidae
Sila ķirzaka
Pļavas ķirzaka

1.0

1.0

Scincidae
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Tvērējastes scinks

Corucia zebrata

Zilmēles scinks

Tiliqua scincoides

Prehensile-tailed
Skink
Blue-tongued Skink

Madagaskaras zemes
žņaudzējčūska

Boidae
Acrantophis
madagascariensis

Madagascar Ground
Boa

0.0.6

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
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Other
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Kubas žņaudzējčūska

Epicrates angulifer

Cuban Boa

0.1

0.1

Tīklotais pitons

Reticulated Python

0.1

0.1

Zaļais kokpitons

Pythonidae
Malayopython
reticulatus
Morelia viridis

Green Tree Python

2.1

Tīģerpitons

Python molurus

Rock Python

1.1

1.1

Karaliskais pitons

Python regius

Royal Python

2.0

2.0

1.0

1.1

Colubridae
Gludenā čūska

Coronella austriaca

Smooth Snake

1.1

Mandarīnu zalktis

Euprepiophis mandarina
Lampropeltis mexicana
mexicana
Lampropeltis
triangulum sinaloae
Pantherophis guttata

Mandarin Ratsnake

1.1

Mexican Kingsnake

1.1.2

Sinaloan Milksnake

1.1

Corn Snake

0.1

Bulanžē degunčūska

Rhynchophis boulengeri

Rhinoceros Snake

1.0

Parastais zalktis

Natricidae
Natrix natrix

Grass Snake

Meksikas karaļčūska
Sinaloa pienčūska
Kukurūzas zalktis

1.1

–
1.1

0.0.9

0.0.5

1.1.6
1.1

0.0.1

0.1.1
1.0

2.2.10

1.1

0.0.10

1.1

PUTNI - AVES - BIRDS
Strausveidīgie
Darvina nandu

Struthioniformes
Rheidae
Rhea pennata
Casuariidae

Sekstainais kazuārs

Casuarius casuarius

Pelikānveidīgie

Pelecaniformes

Darwin's Rhea

1.1

1.0

1.0

1.1

Double-wattled
Cassowary

1.1

1.1

Pelecanidae
Sārtais pelikāns

Pelecanus onocrotalus

Eastern White Pelican

3.3

3.3

Jūraskrauklis

Phalacrocoracidae
Phalacrocorax carbo
sinensis
Ciconiiformes

Great Cormorant

3.3

3.3

Stārķveidīgie

Ciconiidae
Baltais stārķis

Ciconia ciconia

White Stork

1.0

Melnais stārķis

Ciconia nigra

Black Stork

3.2

0.1

1.0

Klinšu ibiss
Baltais karošknābis
Brūnais ibiss

Threskiornithidae
Geronticus eremita
Platalea alba
Plegadis falcinellus
Phoenicopteridae

Waldrapp Ibis
African Spoonbill
Glossy Ibis

2.4
5.8
1.3

0.0.4
3.4.1

0.0.4
0.1.1

1.1

2.2

3.4

2.4
5.7
1.3

Sārtais flamings

Phoenicopterus roseus

Greater Flamingo

3.1

3.1

Sarkanais flamings

Phoenicopterus ruber

American Flamingo

1.0

1.0

Zosveidīgie

Anseriformes
Anatidae

Mandarīnpīle

Aix galericulata

Mandarin Duck

15.1

Meža zoss

Anser anser

Greylag Goose

1.1

1.0

1.0

13.1
1.1

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

Atvesti
Other
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Other
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Red-breasted Goose

2.2

2.2

Eider

0.1

0.1

Rudā dižpīle

Branta ruficollis
Somateria mollissima
mollissima
Tadorna ferruginea

Ruddy Shelduck

2.2

Sāmsalas dižpīle

Tadorna tadorna

Common Shelduck

0.1

0.1

Piekūnveidīgie

Falconiformes
Andean Condor

1.1

1.1
0.1

Lielā pūkpīle

5.7

7.9

Cathartidae
Andu kondors

Vultur gryphus
Accipitridae

Vistu vanags

Accipiter gentilis

Northern Goshawk

0.1

Melnais grifs

Cinereous Vulture

2.2

Golden Eagle

1.1

Mazais ērglis

Aegypius monachus
Aquila chrysaetos
chrysaetos
Aquila pomarina

Lesser Spotted Eagle

1.1

Peļu klijāns

Buteo buteo

Common Buzzard

0.0.3

Bārdainais grifs

Gypaetus barbatus

Bearded Vulture

1.1

Baltgalvas grifs

Gyps fulvus

Griffon Vulture

1.2

Jūras ērglis

Haliaeetus albicilla

White-tailed Sea Eagle

1.2

Baltais grifs

Neophron percnopterus

Egyptian Vulture

1.2

Ķīķis

Pernis apivorus

Honey Buzzard

0.1

Lanner Falcon

1.0

1.0

Secretary Bird

1.1

1.1

Vulturine Guineafowl

5.1

2.0

3.1

1.0

0.1

Klinšu ērglis

1.0

3.2
1.1
1.1
0.0.1

0.0.4
1.1

0.0.1

0.1

1.1

0.0.1

1.2

1.0

0.2

1.0

1.1

Falconidae
Rudgalvas piekūns

Falco biarmicus
Sagittariidae

Sekretārputns

Sagittarius serpentarius

Vistveidīgie

Galliformes
Numididae

Grifu pērļvista

Acryllium vulturinum
Phasianidae

Zelta fazāns

Chrysolophus pictus

Golden Pheasant

1.1

Edvarda fazāns

Lophura edwardsi

Edward's Pheasant

2.1

2.1

Sudraba fazāns

Lophura nycthemera

Silver Pheasant

1.0

1.0

Taivānas fazāns

Lophura swinhoii

Swinhoe's Pheasant

1.1

1.1

Indijas pāvs

Pavo cristatus

Common Peafowl

Dzērvjveidīgie

Gruiformes

Paradīzes dzērve
Pelēkā vainagdzērve
Pelēkā dzērve

Gruidae
Anthropoides
paradiseus
Balearica regulorum
gibbericeps
Grus grus grus

22.17

Stanley Crane

1.0

Grey Crowned Crane

2.3

Common Crane

1.1

Japānas dzērve

Grus japonensis

Manchurian Crane

1.3

Melnkakla dzērve

Grus nigricollis

Black-necked Crane

0.1

Papagaiļveidīgie

Psittaciformes
White Cockatoo

1.1

1.1

1.2

22.16

1.0
1.2

1.2

2.3
1.1

0.2

1.1
0.1

Cacatuidae
Baltais kakadu
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Cacatua alba
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1.2

1.2

3.1

3.1

2.2

2.2

3.3

3.3

Ara ararauna
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

Blue-and-yellow
Macaw
Grey Parrot

1.0

1.0

3.3

0.1.2

0.0.2

3.4

Long-eared Owl
Eurasian Eagle Owl

0.4
1.2

0.0.1

0.0.1

0.4
1.2

0.1

0.1

Snowy Owl
Tawny Owl
Great Grey Owl
Ural Owl
Hawk Owl

2.1
3.2
1.1
1.1
1.1

2.1
3.2
1.1
1.1
1.1

Laughing Kookaburra

1.2

Bucorvus leadbeateri

1.1

1.1

Bycanistes bucinator

Southern Ground
Hornbill
Trumpeter Hornbill

1.1

1.1

Passeriformes
Estrildidae
Padda oryzivora
Taeniopygia guttata

Javan Sparrow
Zebra Finch

0.0.8
0.0.9

Cacatua galerita

Moluku kakadu

Cacatua moluccensis
Cacatua sulphurea
citrinocristata
Eolophus roseicapilla

Sārtais kakadu

Atvesti
Other
acquis’n

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

Dzeltencekula kakadu

Citroncekula kakadu

Dzimuši
Births

Psittacidae
Zildzeltenā ara
Sarkanastes žako
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

0.1

0.1

0.1

1.1

0.0.8

–
0.0.9

1.0

2.1

0.0.7

26.18.6

0.1

1.0

ZĪDĪTĀJI - MAMMALIA - MAMMALS
Plēsējsomaiņi

Dasyuromorphia
Dasyuridae

Somainā cauna

Dasyurus viverrinus

Diprotodonti

Diprotodontia

Eastern Quoll

3.1

Pygmy Gliding
Possum

16.16.2

Acrobatidae
Pundurplanētājkuskuss

Acrobates pygmaeus

10.2.11

Petauridae
Mazais
planētājkuskuss

Petaurus breviceps

Sugar Glider

1.1

Phalangeridae
Zemes kuskuss

Phalanger gymnotis

Ground Cuscus

2.0

Tvērējastes
žurkķengurs

Potoroidae
Bettongia penicillata
ogilbyi

Brush-tailed Bettong

4.2

0.1
0.2

2.1
0.1

2.0

2.3

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

Red Kangaroo
Swamp Wallaby

2.3
2.3

0.1
0.1

Belanger's Tree Shrew

3.1

1.0

2.1

Lesser Mouse Lemur

1.1

1.1

–

Ring-tailed Lemur

4.3

Lesser Slow Loris

3.0

Senegal Bushbaby

4.5.1

Goeldi's Monkey

2.1

Callithrix jacchus
Callithrix pygmaea
niveiventris
Leontopithecus rosalia

Common Marmoset

6.10

0.1.3

Pygmy Marmoset

1.2.2

0.0.2

Golden Lion Tamarin

1.1

0.0.1

Mico argentatus

Silvery Marmoset

1.0

1.1

Douroucouli

1.2

Suga
Species

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

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

Atvesti
Other
acquis’n

2.0
0.1

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.17.

0.1
0.1

1.0
1.0

1.3
1.3

0.1

1.0

5.2

1.0

1.0

1.1

0.0.2

4.5.3
2.1
0.2

6.9.3
1.2.4

0.0.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.0

1.3

1.2

2.2

1.0

0.9

1.1

2.2

0.2

0.1

Aotidae
Bolīvijas Asaras
naktspērtiķis

Aotus azarae boliviensis
Cercopithecidae

Huzārpērtiķis

Erythrocebus patas

Patas Monkey

2.9

Japānas makaks

Macaca fuscata fuscata

Japanese Macaque

3.5

Bruņneši

Cingulata
Southern Threebanded Armadillo

–

Southern Tamandua

1.2

Bobak Marmot
Siberian Flying
Squirrel

5.9

3.3

Edible Dormouse

3.3

4.2

Eurasian Beaver

0.0.1

Domestic Chinchilla

1.0

Chlamyphoridae
Trīsjoslu bruņnesis

Tolypeutes matacus

Nepilnzobji

Pilosa

Četrpirkstu tamandua

Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla
longicaudata
Rodentia

Grauzēji

1.1

1.1

1.2

Sciuridae
Stepju murkšķis

Marmota bobak

Lidvāvere

Pteromys volans

Lielais susuris
Eirāzijas bebrs
Čīles šinšila
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Gliridae
Glis glis
Castoridae
Castor fiber
Chinchillidae
Chinchilla lanigera

1.0

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

1.1

1.0

–

0.1

9.12
7.5
0.0.1

0.2

1.2

Skaits
Status
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Suga
Species

Dzimuši
Births

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.17.

Nesomyidae
Madagaskaras
milzukāmis

Hypogeomys antimena

Malagasy Giant Rat

1.1

1.1

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

1
kolonija
1.3

0.0.2

0.2.14

0.0.5

Indian Crested
Porcupine

5.4

2.2

1.1

2.1.21

2.2.20

0.0.23

Muridae
Turcijas adatpele

Acomys cilicicus

Filipīnu mākoņžurka

Phloeomys pallidus

Kuplastes smilšu pele

Sekeetamys calurus

++

1
kolonija
3.3.1

++
2.0

0.0.1

0.2.19

Hystricidae
Indijas dzeloņcūka

Hystrix indica

3.0

3.5

Bathyergidae
Kailais smilšracējs

Heterocephalus glaber

Naked Mole-rat

Kapibara

Capybara

1.3

Moko

Caviidae
Hydrochoerus
hydrochaeris
Kerodon rupestris

Rock Cavy

2.13

Kukaiņēdāji

Eulipotyphla

2.1.1

0.1

4.3.18
0.2

1.1

1.9

3.4.1

Erinacidae
Ziemeļu
baltkrūtainais ezis
Sikspārņi

Erinaceus roumanicus

Northern Whitebreasted Hedgehog

–

0.0.1

0.0.1

Seba's Short-tailed Bat

–

10.0

10.0

Chiroptera
Phyllostomidae

Sebas augļsikspārnis

Carollia perspicillata

Plēsēji

Carnivora
Canidae

Pelēkais vilks

Canis lupus lupus

European Grey Wolf

1.0

Krēpjvilks

Chrysocyon brachyurus

Maned Wolf

1.1

Sarkanais vilks

Dhole

4.0

Raccoon Dog

3.2

Rudā lapsa

Cuon alpinus lepturus
Nyctereutes
procyonoides
Vulpes vulpes vulpes

Red Fox

2.1

Feneklapsa

Vulpes zerda

Fennec Fox

1.2

0.1

1.1

1.0

–

Jenotsuns

0.1
1.1

1.1
1.1

1.1

1.0

3.0
3.2
1.0

1.1

Ursidae
Brūnais lācis

Ursus arctos

Brown Bear

1.0

Brūnais lācis

Ursus arctos arctos

Eurasian Brown Bear

1.2

1.2

Leduslācis

Ursus maritimus

Polar Bear

1.0

1.0

Procyonidae
Degunlācītis

Nasua nasua

Brown-nosed Coati

2.6

Kinkažu

Potos flavus

Kinkajou

0.1

Jenots

Procyon lotor

Raccoon

1.0

2.6
0.1

1.0

1.2
1.0

Mustelidae
Āpsis

Eurasian Badger

2.0

Eiropas ūdele

Meles meles
Mustela lutreola
novikovi
Herpestidae

European Mink

5.3

Pundurmangusts

Helogale parvula

Dwarf Mongoose

–

0.1

1.1

1.0
5.3

2.1

2.1

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

Slender-tailed
Meerkat

2.6

Pallas's Cat
Serval
Northern Lynx
African Lion
Asian Lion
Amur Tiger

1.1
0.1
5.2
–
0.1
2.1

Grey Seal

1.1

0.1

Rock Hyrax

4.8

0.2

Suga
Species

Surikats

Suricata suricatta

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.17.

0.0.15

0.0.15

1.2

1.4

1.2

0.1
2.1

Felidae
Manuls
Servals
Ziemeļu lūsis
Āfrikas lauva
Āzijas lauva
Amūras tīģeris

Felis manul
Leptailurus serval
Lynx lynx lynx
Panthera leo
Panthera leo persica
Panthera tigris altaica

Airkāji

Pinnipedia

0.1
1.0

1.1
–
3.3
1.1
–
1.1

0.1

1.1

1.0

3.7

1.0

1.1

Phocidae
Pelēkais ronis

Halichoerus grypus

Damani

Hyracoidea

Klinšu damans

Procaviidae
Procavia capensis
capensis
Perissodactyla

Nepārnadži

1.0

1.3

Equidae
Puatū ēzelis

Equus asinus 'Poitou'

Poitou Donkey

0.4

Pundurēzelis

Equus asinus 'Miniature'
Equus caballus
przewalskii
Equus kiang holdereri
Equus quagga
chapmani
Tapiridae

Miniature Donkey
Przewalski's Wild
Horse
Eastern Kiang

–
5.27

Chapman's Zebra

1.3

Līdzenumu tapīrs

Tapirus terrestris

South American Tapir

0.1

0.1

0.2

Pārnadži

Artiodactyla
Wild Boar

1.4

1.0

0.4

Prževaļska zirgs
Kiangs
Čapmana zebra

1.1

0.4
2.0
0.1

0.1

2.0
0.1

1.2
0.3

0.1

5.24
1.2

Suidae
Meža cūka

Sus scrofa scrofa
Tayassuidae

Apkakles pekars

Pecari tajacu

Collared Peccary

21.8

Nīlzirgs

Hippopotamidae
Hippopotamus
amphibius
Camelidae

2.0

1.1

22.7

Hippopotamus

0.2

0.2

Divkupru kamielis

Camelus bactrianus

Bactrian Camel

1.3

1.3

Mājas lama

Lama glama

Llama

1.6

Gvanaka

Lama guanicoe

Guanaco

1.4

Alpaka

Lama pacos

Alpaca

7.4

Vikunja

Vicugna vicugna

Vicuña

–

5.1

5.1

Siberian Musk Deer

–

1.0

1.0

Eurasian Elk

1.1

1.0

2.1

Red Deer

1.0

0.2

1.4

2.1

7.4

1.0
2.1

1.3

Moschidae
Muskusbriedis

Moschus moschiferus
Cervidae

Alnis
Eiropas staltbriedis
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Alces alces alces
Cervus elaphus
hippelaphus

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

1.0

Skaits
Status
1.01.17.

Suga
Species

Dzimuši
Births

Baltpurna briedis

Przewalskium albirostris

White-lipped Deer

4.9

Pudu

Chilean Pudu
European Forest
Reindeer

0.1

Baringo Giraffe

4.0

Domestic Yak
Hungarian Steppe
Cattle
Mishmi Takin

2.7

0.2

3.4

3.0

2.4

Vītņragu kaza

Pudu puda
Rangifer tarandus
fennicus
Giraffidae
Giraffa camelopardalis
rothschildi
Bovidae
Bos grunniens
grunniens
Bos taurus taurus
'Hungarian Steppe'
Budorcas taxicolor
taxicolor
Capra falconeri heptneri

Turkmenian Markhor

2.13

Afganistānas uriāls

Ovis aries cycloceros

Afghan Urial Sheep

3.4

Meža ziemeļbriedis
Rotšilda žirafe
Mājas jaks
Ungārijas stepju govs
Mišmi takins

3.4

Atvesti
Other
acquis’n

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.17.

0.2

1.3

3.4

1.0
0.1

1.1
1.1

2.4
4.0

1.0

0.1

1.8

2.4

4.0

1.0
10.4

3.1

1.4
8.2

3.0

1.14
0.4

LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKI - FARM ANIMALS
Vista
Tītars
Zoss
Pīle
Trusis
Nutrija
Zirgs
Ponijs
Cūka
Govs
– šķirne: Latvijas zilā
– šķirne: Hailandes
Kaza
– šķirne: Latvijas vietējā
– šķirne: Kamerūnas
Aita
– šķirne: Latvijas tumšgalve
– šķirne: Romanovas

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

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

0.0.7

0.1
0.1

1.8
9.13

2.0
6.10

2.3
10.11

0.1

1.5
5.11

9.28
26.54

8.15
32.34

7.9
41.47

5.0
5.2

5.34
12.39

0.0.4
++
5.5

++
1.0

4.1
5.5

1.0
2.4

1.0
1.0

4.1
1.0

1.0

1.3.25
0.0.2
0.0.6
0.0.11
0.0.36
7.10
2.2
2.2
4.2
0.2
12.13
2.4

Domestic Goat

Domestic Sheep
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AIZSARGĀJAMĀS SUGAS
RĪGAS ZOODĀRZA KOLEKCIJĀ, 31.12.2017.
APZĪMĒJUMI – PASAULES SARKANĀ GRĀMATA (IUCN 2017 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

4
10
19
32
22
3
90

APZĪMĒJUMI – CILTSGRĀMATAS, NEBRĪVES POPULĀCIJU MENEDŽMENTA PROGRAMMAS:
EEP
ISB
ESB
SSB

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

31
12
32
1
67

APZĪMĒJUMI – VAŠINGTONAS KONVENCIJA (CITES):
I, II
A, B

Vašingtonas konvencijas pielikumi (4.10.2017.)
Eiropas Komisijas Regula Nr. 2017/160 (20.01.2017.) – pielikumi
Kopā

BEZMUGURKAULNIEKI
Slaidjoslu partula
Raiāteas partula
Mainīgā partula
Seišelu torņgliemezis

Fregates dižmelnulis
ZIVIS
Pāvacu raja
Niedrzivs
Zutis
Pērļu danio
Pandas samiņš
Slaidā varavīksnes zivs
Mirdzošā ameka
Očikoto tilapija
Pērļu gurami
ABINIEKI
Zāgrosa tritons
Guansji kārptritons
Olīvu indesvarde
Lāsmainais dendrobats
Raibais dendrobats
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120

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

EW
EW
EW
EN

Potamotrygon motoro
Erpetoichthys calabaricus
Anguilla anguilla
Danio margaritatus
Corydoras panda
Melanotaenia gracilis
Ameca splendens
Tilapia guinasana
Trichogaster leerii

DD
NT
CR
DD
NT
NT
EW
CR
NT

Neurergus kaiseri
Paramesotriton guangxiensis
Ameerega trivittata
Dendrobates auratus
Dendrobates leucomelas

VU
EN

NT
VU

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

II(B)

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

Krāsainais dendrobats
Trīskrāsu indesvarde
Zeltainā indesvarde
Svītrainā indesvarde
Kalnu svilpējvarde
Zeltainā mantella
Brūnā mantella
Koku mantella
Pārkera mantella
Zaļā mantella
Sarkanā tomātvarde
Marmora lietusvarde
Sarkanacu kokvarde
Javas planētājvarde
Divkrāsu kārpvarde
RĀPUĻI
Zībenroka čūskkakla bruņrupucis
Jaungvinejas bruņrupucis
Kallagurs
Malajas slēdzējbruņrupucis
Malajas lapu bruņrupucis
Purva bruņrupucis
Sarkankāju bruņrupucis
Galapagu bruņrupucis
Zvaigžņu bruņrupucis
Elastīgais bruņrupucis
Leopardu bruņrupucis
Vidusjūras bruņrupucis
Vidusāzijas bruņrupucis
Ogoves pundurkrokodils
Gaviālkrokodils
Filipīnu buruķirzaka
Haiti čūskmēle
Jemenas hameleons
Panteru hameleons
Madagaskaras dienas gekons
Stendinga dienas gekons
Zaļā iguāna
Tvērējastes scinks
Madagaskaras zemes žņaudzējčūska
Kubas žņaudzējčūska
Tīklotais pitons
Zaļais kokpitons
Tīģerpitons
Karaliskais pitons
PUTNI
Darvina nandu
Sekstainais kazuārs

Dendrobates tinctorius
Epipedobates tricolor
Phyllobates terribilis
Phyllobates vittatus
Leptodactylus fallax
Mantella aurantiaca
Mantella betsileo
Mantella laevigata
Mantella pulchra
Mantella viridis
Dyscophus guineti
Scaphiophryne marmorata
Agalychnis callidryas
Rhacophorus reinwardtii
Theloderma bicolor
Chelodina siebenrocki
Carettochelys insculpta
Batagur borneoensis
Cuora amboinensis
Cyclemys dentata
Emys orbicularis
Chelonoidis carbonaria
Chelonoidis nigra
Geochelone elegans
Malacochersus tornieri
Stigmochelys pardalis pardalis
Testudo graeca
Testudo horsfieldii
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii
Hydrosaurus pustulatus
Diploglossus warreni
Chamaeleo calyptratus
Furcifer pardalis
Phelsuma madagascariensis
Phelsuma standingi
Iguana iguana
Corucia zebrata
Acrantophis madagascariensis
Epicrates angulifer
Malayopython reticulatus
Morelia viridis
Python molurus
Python regius
Rhea pennata
Casuarius casuarius

EN
EN
EN
CR
CR

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

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

ESB
ESB
ESB
ESB

ESB
ESB

VU

NT

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

ESB/ISB

ESB
ESB

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

II(B)
II(B)
II(B)
II(B)
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
ZĪDĪTĀJI
Somainā cauna
Tvērējastes žurkķengurs
Rudais ķengurs
Purva valabijs
Belangera tupaja
Kaķu lemurs
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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
Dasyurus viverrinus
Bettongia penicillata ogilbyi
Macropus rufus
Wallabia bicolor bicolor
Tupaia belangeri
Lemur catta

CR

ESB
EEP

VU
NT
NT

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

ESB

EN
CR

ISB
EEP
ESB
ESB

EN

ESB

I(A)

II(B)
I(A)

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

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

VU
VU

EN

EEP/ISB
ESB
EEP

EEP
ESB
ESB
ISB

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

NT
EN
DD

NT
EN

VU
CR
NT
VU
EN

EN

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

NT
VU

EEP

VU

ESB
EEP

VU
VU
NT
VU
VU
NT
VU

ESB
EEP
ESB
EEP
ESB
EEP

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

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

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

II(B)
I(A)
II(B)
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Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza kolektīvs 14.10.2017.
Foto: Andris Eglitis
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