Televīzijas ekrānā, vērojot Latvijas Republikas simt
gades svētku uguņošanu un klausoties līdz zoodārzam
atplūstošā Dziesmu svētku kopkora skaņas, prātā iezo
gas doma, ka zoodārza žogs atdala divas pilnīgi atšķi
rīgas pasaules – pompozi un teatrāli skaļo “tur ārā” un
mājīgi rimto “te pie mums”. Ar saviem svētkiem – Putnu
dienām, Tropu mēnesi, lūšu vārda došanas svinībām,
bruņrupuču svēršanas pasākumu... Un, ja tā padomā –
2018. gadā Rīgas zoodārzā viesojās gandrīz 328 tūkstoši
apmeklētāju! Ar Dziesmu svētku un svētku uguņošanas
skatītāju skaitu visnotaļ samērojams skaitlis...
Bet zoodārza apmeklētāji vienmēr vēlas redzēt ko jau
nu. 2018. gadā varējām palepoties ar jaunām papagaiļu
āra ekspozīcijām un rekonstruēto degunlācīšu mītni, bet
nez, vai tika pamanīta jumtu un asfalta seguma nomai
ņa, izveidotā karantīnas telpa Zīdītāju nodaļā, kā arī re
konstruētās tīģeru un vilku mītnes – ikdienas darbi, kuri
jāveic, lai labi justos dzīvnieki un darbinieki.
Daudz no 2018. gadā paveiktā bija kā dāvana 2019.
un vēlākiem gadiem – gan par Rīgas domes līdzekļiem
uzbūvētais jaunais Āfrikas savannas ekspozīciju kom
plekss, kuru paredzēts atklāt 2019. gada vasarā, gan ar
Zivju fonda atbalstu iekārtotā Latvijas ūdens dzīvnieku
ekspozīcija, kuru apmeklētāji ieraudzīs jūnija sākumā,
gan arī 2018. gadā veiktā jaunā Vides izglītības centra
projektēšana, kuru plānots pabeigt 2019. gadā, lai jau
gada nogalē ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda at
balstu varētu uzsākt būvniecību.
2018. gadā bieži nācās aizdomāties par zooloģiskā
dārza sūtību un prioritātēm. Ne apmeklētāju intereses ir
svarīgākās, bet gan dzīvnieku labsajūta, sabiedrības iz
glītošana un zoodārza devums dabas vērtību saglabāša
nā. To uzsvēra arī EAZA akreditācijas komisijas eksperti,
vasarā viesojoties Rīgā. To neapšaubāmi zinām arī paši,

Eiropas Zoodārzu un
akvāriju asociācija (European
Association of Zoos and
Aquaria) 2018. gadā apvieno
vairāk kā 410 organizāciju no
47 valstīm Eiropā un Tuvajos
Austrumos. Rīgas zoodārzs
EAZA uzņemts 1992. gadā.

Foto: Anda Krauze

UZ 2018. GADU
ATSKATOTIES

un tāpēc īpašs prieks par divu Rīgas zoodārzā izaugušo
melno grifu došanos savā dzīvē Balkānu kalnos projekta
“Zaļie Balkāni” ietvaros.
Simtgades svētku ugunis uzplaiksnīja uz īsu brīdi,
un Dziesmu svētku estrādē šodien rosās vien būvnieki.
Mani 2018. gada lielākie svētki bija zoodārza darbinieku
kopsanākšana vasaras beigās, kad redzēju to, ko gribu
redzēt visvairāk – vēlmi mums visiem būt kopā. Kopā
veiksmēs un neveiksmēs, kopā kopīgam mērķim – vei
dot MŪSU zoodārzu tādu, lai pašiem lepnums un prieks
te strādāt.

Starptautiskā sugu informācijas sistēma –
Species360 uztur pasaules zoodārzu dzīvnieku
datu bāzi. 2018. gadā tā apvieno vairāk nekā
1100 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).
2018. gada nogalē EAZA uztur 403
EEP un Eiropas ciltsgrāmatas – ESB
(European Studbook). 2018. gadā
Rīgas zoodārzs piedalās 67 EEP, ESB
u.c. ciltsgrāmatās.
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RĪGAS NACIONĀLAIS ZOOLOĢISKAIS DĀRZS
2018. 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
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā ir 1988.–1992.
gadā veiktā Eiropas kokvardes populācijas atjaunošana
Kurzemē.
Apmeklētāji
Apmeklētāju skaits 2018. gadā – 327 983.
Jaunas ekspozīcijas
 Izveidotas jaunas papagaiļu āra ekspozīcijas Te
rārija ēkā (atvērtas maijā).
 Atjaunota degunlācīšu mītne (atklāta 21. decem
brī). Sīkāk par būvdarbiem un remontdarbiem 2018. gadā –
10. lpp.
Dzīvnieku kolekcija
2018. gada 31. decembrī dzīvnieku kolekcijā bija 392
sugu 2252 dzīvnieki.
2018. gadā vairojās 120 sugu dzīvnieki, piedzima vai
izšķīlās 769 mazuļi.
No citām kolekcijām saņemti 85 sugu dzīvnieki, uz ci
tām kolekcijām aizvesti 55 sugu dzīvnieki.
Sīkāk par dzīvnieku kolekciju – 24. lpp.
Pilns zoodārza dzīvnieku sugu saraksts un vairošanas
rezultāti – 64. lpp.
Pētījumi zoodārzā
2018. gada beigās Rīgas zoodārzs piedalās 33 apdraudēto sugu Eiropas programmās (EEP), kuru ietva
ros notiek koordinēta reto un apdraudēto sugu turēšana
un vairošana nebrīvē, kā arī vairošanas metožu izstrāde.
2018. gadā Rīgas zoodārzā vairojās 11 EEP sugas, t.sk. trīs
savvaļā izmirušas gliemežu partulu sugas.
Zīdītāju nodaļas vadītāja Tatjana Ivasenko 24.–27. maijā
piedalījās EAZA Sīko zīdītāju ekspertu grupas ikgadē
jā sanāksmē Hallē un prezentēja materiālus par Rīgas
zoodārza pieredzi klinšu damanu un surikatu turēšanā
un vairošanā jauktajā ekspozīcijā.
Veterinārārsti Inga Birne un Nikolajs Oborins 27. ap
rīlī piedalījās Latvijas Veterinārārstu biedrības ikgadējā
konferencē Bulduros, lasot lekcijas – “Pododermatīts
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grauzējiem un zaķveidīgajiem” (Inga Birne) un “Pir
mā palīdzība grauzējiem un zaķveidīgajiem” (Nikolajs
Oborins).
Sugu saglabāšanas projekti
Rīgas zoodārzs pirmoreiz piedalās melno grifu reintrodukcijas projektā. 2018. gadā divi neradnieciski Rī
gas zoodārzā un filiālē “Cīruļi” šķīlušies melnie grifi tika
nosūtīti organizācijai “Zaļie Balkāni” un izlaisti savvaļā
Bulgārijā.
Sīkāk par melno grifu reintrodukcijas projektu Bulgārijā – 58. lpp.
Turpinām atbalstīt lūšu reintrodukcijas programmu Polijā, ko vada Pasaules dabas fonda Polijas nodaļa.
2018. gadā divus lūšus nosūtījām vairošanas program
mai attiecīgi uz Rietumpomožes dabas biedrību Jablo
novā un Kadzidlovas zoodārzu.
Turpinām atbalstīt vilku saglabāšanas programmu
Skandināvijā. 2018. gadā Rīgas zoodārza filiālē “Cīruļi”
izauga seši vilcēni, kurus varēsim sūtīt vairošanas prog
rammai zoodārzos Zviedrijā un Norvēģijā.
2018. gadā Rīgas zoodārzs finansiāli atbalstīja Amūras
tīģera aizsardzības projektu nacionālajā parkā “Zov
tigra” Tālajos Austrumos. Projektu veic fonds “Fēnikss”
(Krievija).
Dzīvnieku rehabilitācija
2018. gadā zoodārza karantīnā tika uzņemts 21
nelaimē nokļuvis savvaļas dzīvnieks, kā arī 114 kon
fiscēti vai dažādu iemeslu dēļ atvesti eksotisko sugu
dzīvnieki.
Sīkāk par dzīvnieku rehabilitāciju zoodārzā – 43. lpp.
Pētījumi dabā
Entomologa Aleksandra Napolova iepriekšējo gadu
faunistikas ekspedīciju materiāli 2018. gadā tika iekļauti
publikācijā starptautiskā žurnālā (“Journal of the Ento
mological Research Society”).
Zoologs Arkādijs Poppels 2018. gadā turpināja vien
dienīšu un vaboļu pētījumus dabā.
Zooloģe Santa Ieviņa 2018. gadā piedalījās Eiropas Sa
vienības nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācijā
Latvijā.
Ornitologs Guntis Graubics 2018. gadā turpināja put
nu pavasara un rudens migrācijas pētījumus Salacgrīvā
(pūču migrāciju pētījumus veic no 1985. gada).
Zooloģe Elīna Gulbe piedalījās Latvijas Universitātes
Bioloģijas Institūta organizētajās medījamo ūdensputnu
uzskaitēs 11.–12. augustā.

Vides izglītība
2018. gadā zoodārzā novadītas 218 ekskursijas, 87
mācību nodarbības, seši lietišķie semināri un prezen
tācijas, kā arī 72 interešu izglītības pulciņa nodarbības.
Vasaras sezonā ik dienas plkst. 11.45–14.15 apmeklētā
jiem piedāvāta zoodārza dzīvnieku publiskās baroša
nas programma, iepazīstinot ar dzīvnieku bioloģiju un
uzvedību.
2018. gadā zoodārzā organizēts 21 pasākums. Izglīto
joša programma piedāvāta Tropu mēneša, Putnu dienu,
Dzīvnieku ģimeņu dienu, Vēstures nakts u.c. pasākumos.
Sīkāk par vides izglītības darbu – 12. lpp.
Profesionālā izglītība, darbs ar studentiem
No 2014. gada Rīgas zoodārzs kalpo par reģionālo

centru tālmācības kursiem zoodārzu un akvāriju dzīv
nieku menedžmenta specialitātē, ko organizē Sparšoltas
koledža (Lielbritānija).
Sīkāk par sadarbību ar Sparšoltas koledžu – 27. lpp.
2018. gada 9. jūlijā–2019. gada 9. janvārī Rīgas zoo
dārzā organizējām mācību praksi dzīvnieku kopšanas
specialitātē studentei no Roskildes tehniskās koledžas
Dānijā – Frejai Tekstorai.
Dzīvnieku kolekcijas vadītāja Guna Vītola 25. aprīlī pie
dalījās EAZA organizētajā sanāksmē Zagrebā, kur notika
Eiropas Zoodārzu dzīvnieku kopēju profesionālās kvalifi
kācijas programmas (European Professional Zookeeper
Qualification Framework – EPZQF) prezentācija, un uz
stājās ar ziņojumu: “Dzīvnieku kopēju sagatavošana un
izglītošana Rīgas zoodārzā”.

Only institutions maintaining the highest
standards in animal care, conservation
education and facility management qualify
for membership in EAZA, one of the most
progressive zoo and aquarium organizations
in the world. Every 10 years, all EAZA members
undergo a screening procedure under the
EAZA Accreditation Programme.
On 7–9 August Riga Zoo was inspected by
a screening team represented by Katharina Herrmann, EAZA Animal Programmes and Conservation Coordinator,
Kirsi Pynnönen-Oudman, General Curator at Helsinki Zoo, and Andrzej Kruszewicz, Director of Warsaw Zoo.
The screening report of Riga Zoo was generally positive. Still, there were several recommendations that have to
be implemented by March 2019.
Riga Zoo joined EAZA in 1992 and has Full Member status in the organization.

Foto: Katharina Herrmann

7.–9. augustā Rīgas zoodārzā notika EAZA
akreditācija. Mūsu zoodārzs ir EAZA dalībor
ganizācija no 1992. gada. EAZA noteikumi
paredz, ka reizi 10 gados visi jau esošie da
lībnieki tiek vērtēti pēc tādiem pašiem kritē
rijiem kā zoodārzi, kuri vēlas iestāties EAZA,
kas ir Eiropas zoodārzu lielākā un profesio
nāļiem svarīgākā organizācija.
Zoodārzu vērtēšanā iesaista profesionā
ļus – praktiķus, kas lieliski pārzina zoodār
zu teorētisko un praktisko darbību. Rīgas
zoodārza akreditāciju veica komisija, kuras
sastāvā bija EAZA kolekciju un dabas aiz
sardzības koordinatore Katarīna Hermane,
Helsinku zoodārza galvenā kuratore Kirsi
Pinnenena-Oudmana un Varšavas zoodārza
direktors Andžejs Kruševičs. Gatavojoties
akreditācijai, iesaistījās teju visi Rīgas zoo
dārza darbinieki, un tas bija gan satraucošs,
bet arī kolektīvu ļoti vienojošs notikums. Ak
reditācijas komandas ziņojums kopumā bija
labs, tomēr ir atsevišķi uzlabojumi, kas Rīgas
zoodārzā jāveic līdz 2019. gada martam.
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FINANSU PĀRSKATS
RNZD IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2018. GADĀ (EUR)
IEŅĒMUMI KOPĀ

IZDEVUMI KOPĀ		 3 806 282

3 643 416

Tai skaitā:
Atalgojums un sociālie maksājumi		 1 980 247
Komunālo pakalpojumu apmaksa		 319 791
Dzīvnieku barības iegāde		 232 584
Pārējie pakalpojumi		 111 253
Līdzdalība starptautiskajās organizācijās		
15 606
Komandējumi un darbinieku apmācība		
27 542

Tai skaitā:
LR Vides ministrija (LVAF)
416 300
Rīgas dome
1 313 344
RNZD pašu ieņēmumi
1 913 772
No tā ieņēmumi no ieejas biļetēm 1 711 097
ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

74 116

APMEKLĒTĀJU SKAITS 2009.–2018. GADĀ.
ATTENDANCE, 2009–2018.

252 845

254 192

2009

2010

301 330

298 546

294 909

2012

2013

2014

336 274

329 482

335 660

327 983

2015

2016

2017

2018

268 930

2011

APMEKLĒTĀJU DINAMIKA PA MĒNEŠIEM 2009.–2018. GADĀ.
ATTENDANCE IN DIFFERENT MONTHS OF THE YEAR, 2009–2018.
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MĀRKETINGS
KRISTĪNE FREIBERGA, tirgvedības speciāliste

2018. gads ir pagājis ar vairākām mārketinga aktivi
tātēm, pasākumu veidošanā tika iesaistīti gan esošie
sadarbības partneri, gan dibināti kontakti ar jauniem.
Zoodārzs reklāmai var atvēlēt salīdzinoši nelielus finanšu
līdzekļus, tāpēc plašu reklāmas kampaņu vietā veidojam
akcijas kopā ar sadarbības partneriem.
Īpaši jāatzīmē veiksmīga sadarbība ar Uzziņu dienes
tu 1188 – par iespēju reklamēt zoodārza pasākumus
un aktivitātes viņu interneta lapā. Pateicoties kopīgām
reklāmām un akcijām, esam guvuši lielāku popularitāti
apmeklētāju vidū.
Lai zoodārza apmeklējums būtu pieejams ikvienam
apmeklētājam, tika veidoti īpaši cenu piedāvājumi,
piemērojot atlaides līdz 60%.
 Ziemas naktis un Tropu mēnesis – atlaide līdz 60%.
 Dzīvnieku ģimeņu dienas, Vēstures nakts – atlaide 50%.
 Dzīvnieku dienas – atlaide 50%.
 Zoodārza filiāles “Cīruļi” apmeklējums (izmantojot ku
ponu akciju laikā) – atlaide 50%.
 Zoodārza 10 reižu apmeklējuma karte (izmantojot ku
ponu akciju laikā) – atlaide 50%.
 Automašīnas novietošana stāvvietā (izmantojot kupo
nu akciju laikā) – atlaide 60%.
Elektroniskās biļetes – kopš vasaras vidus. Zoo
dārzs ir kļuvis pieejamāks arī interneta vietnes lietotā
jiem, kuri biļetes pērk elektroniski. No vasaras saviem ap
meklētājiem piedāvājam iegādāties e-biļeti mūsu inter
neta lapā. E-biļetes pakalpojumu īpaši iecienījuši mūsu
tautieši ārvalstīs. Tagad viņi var iegādāties e-biļeti kā
dāvanu sev vai saviem draugiem un radiniekiem Latvijā.
Reklāma. Sadarbojoties ar tūrisma informācijas
interneta portāliem, Rīgas zoodārzs sekmēja atpazīs
tamību apmeklētājiem no ārvalstīm. Īpaši lielu iegul
dījumu atpazīstamībā deva sadarbība ar “LIVE RīGA”.

Informācija par Rīgas zoodārzu ir atrodama interneta
lapā www.liveriga.com četrās valodās, kas nenoliedza
mi ir bonuss zoodārzam, jo ikviens tūrists pirms Rīgas
apciemošanas iepazīstas ar apskates un izklaides ob
jektiem. Šādu informāciju sniedz “LIVE RīGA” portāls.
Jāpiemin arī sadarbība ar SIA “Žurnāls Santa” bērnu
žurnālu “Pūcīte” – uzrādot žurnālā atrodamo kuponu,
zoodārza apmeklējumam tika piemērota 50% atlaide no
pamatcenas.
Īpašu paldies vēlamies teikt mūsu ilggadējiem sadar
bības partneriem AS “Tallink Latvija”, veidojot abām pu
sēm izdevīgus reklāmas nosacījumus.
Atbalstījām arī dažādus Latvijas simtgadei veltītus
labdarības pasākumus. Pērn lielākais no labdarības
pasākumiem bija “Boulinga Labdarības maratons”
sadarbībā ar atpūtas un izklaides centru “Bowlero”,
biedrību “Dr. Klauns” un Valsts asinsdonoru centru. Pa
sākuma laikā viens cents no katra nogāztā ķegļa tika
ziedots Dakteriem Klauniem, kuri ar smiekliem palīdz
atveseļoties mazajiem pacientiem Latvijas slimnīcās.
Labdarības maratons ilga desmit stundas, kuru laikā
cīnījās 100 komandas.
Rīgas zooloģiskais dārzs regulāri atbalsta dažādas ne
valstisko organizāciju aktivitātes, kas vērstas uz atbalsta
sniegšanu ielas bērniem, mazturīgajām ģimenēm un cil
vēkiem ar īpašām vajadzībām. Tā 2018. gadā vairāk nekā
2000 personu bija iespēja apskatīt zoodārzu bez maksas
(vai par simbolisku samaksu).
Rīgas zoodārzs izsaka pateicību ikvienam ziedotājam! Katrs, kurš ziedo savus līdzekļus zoodārzam, tiek
augsti novērtēts! Ikviens ziedotais eiro tiek novirzīts
dzīvnieku labturībai un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Ti
kai kopā mēs varam izdarīt lielus darbus! Paldies katram
ziedotājam!
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Foto: Māris Lielkalns

Ronim Puikam 20 gadu jubilejas svinības (29.03.).

29. martā kopā ar sadarbības partneriem – Ventspils pilsētas domes un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem
atzīmēta mūsu slavenākā roņa Puikas 20. dzīves un darba jubileja. Ronis Puika saņēma 220 Ventspils skolēnu
gatavotas apsveikuma kartiņas. Lai novērstu ronēnu patvaļīgu savākšanu, pasākuma laikā atgādināts par
pareizu rīcību, jūras piekrastē pamanot roņu mazuļus, skaidrots, kā atpazīt, vai ronēnam vajadzīga palīdzība,
un – kur to meklēt. Par zoodārzā nogādāto ronēnu uzturēšanu finansiālās rūpes jau 11. gadu uzņēmās
Ventspils pilsēta.

Foto: Māris Lielkalns

On 29 March, the 20 years of life and work anniversary of Puika the Grey Seal was celebrated at the Zoo, together
with Ventspils City and Nature Conservation Agency. Experts of the Nature Conservation Agency presented an
information campaign and recommendations on what to do if a seal pup is found on a beach. Ventspils City
supports the Zoo’s seals already since 2007.

Lūsēniem vārdiņsvētki kopā ar Jēkabpili (2.08.).

Par tradīciju kļuvuši jaundzimušo dzīvnieku vārdu došanas svētki. Pateicoties Jēkabpils pilsētas domei un
iedzīvotājiem, 2. augustā lūsēni tika pie skaistiem vārdiem – Jākobs un Jakobīne. Kā jau ierasts svētku reizē,
lūsēni saņēma dāvanas un torti (liellopu gaļu ar paipalu olu dekorējumu). Jēkabpils pilsētas dome ir lūsēnu
aizbildņi un allaž atbalsta tos finansiāli.
On 2 August the name-giving to Lynx kittens took place together with the Lynxes’ godparents from Jēkabpils
Municipality. The young Lynxes were named Jākobs and Jakobīne. On this occasion, they received a special treat,
made of beef and decorated with quail eggs.
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Foto: Kristīne Freiberga

Foto: Madara Gruntmane

“Baltā nakts 2018” (8.09.).

Rīgas zoodārzs pirmo reizi piedalījās mūsdienu kultūras forumā “Baltā nakts”, kuru organizē Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar aktīvākajām Latvijas kultūras organizācijām.
Pasākums “Dzejnieki un citi zvēri” notika zoodārza vecās ziloņu mājas pastaigu laukumā. Tā ietvaros vakarā
trīs stundu garumā ilga dzejas lasījumu cikls, piedaloties 20 labi pazīstamiem mūsdienu latviešu dzejniekiem.
“Baltā nakts” ir daļa no starptautiska projekta “Eiropas Baltā nakts”, ko aizsākušas piecas Eiropas galvaspilsētas –
Brisele, Madride, Parīze, Rīga un Roma. Piedaloties šāda veida pasākumā, Rīgas zoodārzs parādīja, ka ir atvērts
jaunām un mūsdienīgām mākslas izklaides sniegšanas iespējām.

Foto: Evita Zagorska

Riga Zoo took part in the program of the contemporary culture forum White Night for the first time. On
8 September at 20:00–23:00, poetry readings took place at the Zoo’s Old Elephant House, with the participation of
20 popular Latvian poets. White Night with more than 40 various events was organized by the Education, Culture
and Sports Committee of the Riga City Council as a part of European White Night, held in several European capitals
including Brussels, Madrid, Paris, Riga and Rome.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” pasākums (15.09.).

15. septembrī zoodārzā notika biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” organizēto pirmās palīdzības sniegšanas
republikānisko sacensību fināls, piedaloties 16 Latvijas skolu komandām.
On 15 September the Latvian Red Cross organized the first aid competition at the Zoo grounds. 16 teams of
Latvian schools participated.
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Foto: Māris Lielkalns

Latvijas lielākā ķirbja čempionāta fināls (26.10.).

Tāpat ir jāpiemin jau 13. reizi zoodārzā notikušais SIA “Maxima Latvija” organizētais pasākums “Latvijas lielākā
ķirbja čempionāts”, godinot Latvijas vietējos dārzeņu audzētājus. Tieši Latvijas valsts simtgades gadā tika
uzstādīts jauns rekords – ķirbis no Kuldīgas novada svēra 574 kg.
On 26 October the final of the 13th Annual Pumpkin Championship of Latvia, organized by Maxima retail
chain, took place at the Zoo. The heaviest pumpkin came from the garden of the Neimaņi family, Kuldīga County. It
weighed 574 kilograms, beating all pumpkin weight records of previous years.

On 30 October a farewell
event took place before a
rehabilitated young Grey
Seal started its journey from Riga Zoo to Skansen. Children from Ventspils kindergarten Varavīksne dedicated
their drawings to this event. This particular female seal was found among a larger group of seal pups that were
observed on the Ventspils City beach this March. All other young seals eventually left to the sea, but this one had
visible injuries and was transported to Riga Zoo for treatment and rehabilitation.

Foto: Māris Lielkalns

Atvadas no ronēna (30.10.).

30. oktobrī atvadījāmies no
rehabilitētās roņu meitenes,
kura devās uz savām jaunajām
mājām Skansena zoodārzā
Stokholmā. Uz Zviedriju kopā
ar roni tika nosūtīti Ventspils
bērnudārza “Varavīksne” au
dzēkņu zīmējumi. Šis ronēns
bija viens no vairākiem des
mitiem pelēko roņu mazuļu,
kuri marta beigās par atpūtas
vietu bija izvēlējušie Ventspils
pludmali.

Degunlācīšu mītnes atklāšana (21.12).

On 21 December the Coati Exhibit reopened
after reconstruction which was supported by
SMScredit.lv and SIA “Baltic Zinc Technics”.
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Foto: Māris Lielkalns

Pateicamies mūsu sadarbības partneriem, kas
sniedza finansiālu palīdzību degunlāču mītnes
atjaunošanā. Ekspozīcijas pārbūve nebūtu
bijusi iespējama bez SMScredit.lv, SIA “Baltic
Zinc Technics” un zoodārza apmeklētāju
atbalsta.

RĪGAS ZOODĀRZA ATBALSTĪTĀJI UN
SADARBĪBAS PARTNERI
 Rasma Aistrauts

 Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”

 AS “4finance” – SMScredit.lv

 VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

 SIA “BALTA eko”

 Dabas aizsardzības pārvalde

 SIA “Baltic Zinc Technics”

 Latvijas Dabas fonds

 SIA “BHM group”

 Latvijas Dabas muzejs

 Atpūtas un izklaides centrs “Bowlero”

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Osteoloģijas muzejs

 SIA “Charlot”

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas

 SIA “FaRiTour”

fakultāte

 SIA “Farma PET”

 Latvijas Ornitoloģijas biedrība

 SIA “Helio Media” – uzziņu dienests 1188

 Latvijas Pediatru asociācija

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība

 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

 SIA “KJ Serviss”

 Latvijas vides aizsardzības fonds

 SIA “Latvijas Mobilais telefons”

 “LIVE RīGA”

 SIA “MAXIMA Latvija”

 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

 SIA “Noderīgas Lietas”

 Zivju fonds

 SIA “PATA TIMBER”

 Zooloģiskā dārza atbalsta biedrība

 AS “Tallink Latvija”
 Ventspils pilsētas dome
 SIA “Zaļā josta”

Foto: Elīna Gulbe

 SIA “Žurnāls Santa”
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CELTNIECĪBA UN REKONSTRUKCIJA
Vienlaicīgi ar jaunbūvi tika veikta papildus nožogojumu
iebūvēšana Žirafu mājas āra aplokā, apjumta organisko
materiālu uzkrāšanas piekabes novietne, kā arī izveidota
papildus barotavas platforma žirafēm. 2019. gadā, kad
objektu savā pārziņā pārņems zoodārzs, darbi turpi
nāsies pie mītņu aprīkošanas ar specifiskiem dzīvnieku
turēšanai nepieciešamajiem elementiem, jaunbūves ap
vienošanas ar esošo Žirafu mājas āra aploku un nepie
ciešamo papildus nožogojumu būvniecības. 2019. gadā
plānots uzsākt pakāpenisku objekta ekspluatāciju un
atvērt to apmeklētājiem apskatei.
2018. gadā ES Kohēzijas fonda finansēta projekta ie
tvaros tika iesākta Vides izglītības centra projekta iz
strāde vecās Pērtiķu mājas pārbūvei. Būvniecības darbus
plānots sākt 2019. gada otrajā pusē, bet centru pilnībā
pabeigt – 2021. gadā.
Terārija rekonstrukcijas darbi turpinājās rāpuļu eks
pozīcijas telpu un putnu audzētavas telpu grupā. Tika
veikta ēkas nesošo konstrukciju nostiprināšana, starp
sienu pārbūve un inženierkomunikāciju nomaiņa. Tika
pabeigta papagaiļu āra voljeru pārbūve, un ekspozīcija
tika atvērta apskatei apmeklētājiem. Darbus atbalstīja
SMScredit.lv un SIA “Baltic Zinc Technics”. 2019. gadā plā
nots turpināt Terārija iekštelpu pārbūvi rāpuļu un putnu
ekspozīciju veidošanai.
Pabeigta Zīdītāju nodaļas karantīnas un audzēta
vas aprīkošana ar dzīvnieku sprostiem un uzsākta tās
ekspluatācija.

Foto: Sergejs Čičagovs

2018. gadā Rīgas zoodārzā tika veikti gan vairāku ēku
un dzīvnieku ekspozīciju remonti, gan arī celiņu seguma
nomaiņa un citi labiekārtošanas darbi. Vairākos objek
tos 2018. gadā iesāktie darbi turpināsies arī 2019. gadā.
Pārsvarā remonti tika veikti par zoodārza nopelnītajiem
līdzekļiem, taču tika piesaistīts arī uzņēmumu un privāt
personu finansiālais atbalsts, kā arī Zivju fonda un ES Ko
hēzijas fonda līdzekļi.
2018. gadā vislielākā uzmanība tika veltīta Rīgas do
mes Pilsētas attīstības departamenta 2017. gadā ie
sāktajai ekspozīcijas “Āfrikas savanna” būvniecībai.
Visas galvenās ēkas un būves tika pabeigtas decembrī.

Jaunie papagaiļu āra voljeri pie Terārija.
The new outdoor enclosures for parrots at Terrarium House.
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Foto: Sergejs Čičagovs
Foto: Māris Lielkalns
Foto: Sergejs Čičagovs

2018. gadā tika veikta degunlācīšu mītnes atjauno
šana, kuru līdzfinansēja SMScredit.lv un SIA “Baltic Zinc
Technics”. Āra voljerā tika nomainītas koka konstrukcijas,
iebūvētas divas stiklotas skatu zonas un pārveidoti pie
ejas celiņi apmeklētājiem (nodrošinot labu skatāmību arī
maziem bērniem un cilvēkiem ratiņkrēslos). Pilnībā tika
atjaunota degunlācīšu ziemas mītne.
2018. gadā uzlabojumi tika veikti tīģeru, vilku un Lauku
sētas ekspozīcijās, kurās darbi turpināsies arī 2019. gadā.
Zivju fonda finansēta projekta ietvaros Akvārijā tika
ierīkots Latvijas ūdensdzīvnieku biosfēras akvārijs, kuru
plānots atvērt apskatei apmeklētājiem 2019. gadā.
2018. gadā tika nomainīts jumta segums Ķenguru mā
jai un Pelikānu mājai. Jumta segumu nomaiņu dažādām
ēkām plānots turpināt arī 2019. gadā.
Turpinājās remonta darbi vecās barības virtuves ēkā,
lai 2019. gadā pabeigtu barības dzīvnieku audzētavas
telpu remontu.
2018. gadā tika nojauktas divas nelietojamas būves –
vecā takinu mītne un bijusī bizonu mītne ar šķūni pie Kazu
kalna.
Rīgas zoodārza teritorijā ir vairāk nekā 100 ēku un
būvju. Daudzas no tām ir būvētas pirms 50 vai pat
100 gadiem. To remonti, rekonstrukcija un pārbūve ir
nepārtraukts process, kurš tieši atkarīgs no līdzekļiem,
kas iekasēti par ieejas biļetēm, un Rīgas domes atbalsta
apmēra. Bet, lai kāds tas arī nebūtu, tāpat kā Rīga, arī
zoodārzs nekad nebūs pilnībā gatavs...

Degunlācīšu ekspozīcija pēc rekonstrukcijas.
The Coati Exhibit after the reconstruction.
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IZGLĪTĪBAS UN INFORMĀCIJAS NODAĻA
LAURA LĪDAKA, Izglītības un informācijas nodaļas vadītāja

Zoo Skolas piedāvājumā šobrīd ietilpst 38 tēmas
(29 mācību nodarbību un deviņas ekskursiju tēmas)
pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas
vecuma auditorijām.
2018./2019. mācību gadam izveidota jauna ekskursi
jas tēma “Dzīvnieki Latvijas dabā un kultūrā”, lai saturiski
atbalstītu Kultūras ministrijas iniciatīvu “Latvijas skolas
soma” valsts simtgades programmas ietvaros.
Otro gadu viena no vispieprasītākajām ekskursiju
tēmām ir “Profesiju daudzveidība zoodārzā”. Ekskursi
jas saturs atbilst karjeras attīstības atbalsta pasākumu

IZGLĪTĪBAS DARBS

Foto: Māris Lielkalns

Izglītības darbs zoodārzā ietver tematiskās ekskursijas
apmeklētājiem, mācību nodarbības skolēniem formālās
izglītības ietvaros, metodoloģijas seminārus dabaszinī
bu un bioloģijas pedagogiem un studentiem, tematiski
izglītojošas izziņas takas un pētnieciskās darbnīcas ap
meklētājiem tradicionālo pasākumu laikā, informēšanu
un konsultēšanu dažādās ar savvaļas dzīvniekiem sais
tītās situācijās, kā arī vasaras programmu – dzīvnieku
publiskās barošanas demonstrācijas.
2018. gadā veikts tiešais izglītības darbs ar 311 gru
pām (t.sk. 218 ekskursijas, 87 mācību nodarbības, seši
lietišķie semināri un prezentācijas), kā arī organizētas 72
interešu izglītības pulciņa “Zoodārza Takuzinis” nodar
bības sadarbībā ar Rīgas Dabaszinību skolu. Sadarbības
ietvaros sagatavotas un novadītas četras nodarbību die
nas Dabaszinību skolas vasaras nometnes dalībniekiem.
Kopumā ekskursijās, nodarbībās un auditorijās iesaistīti
7749 dalībnieki.

Seminārs Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiho
loģijas un mākslas fakultātes studentiem 8. oktobrī.

Foto: Māris Lielkalns

Foto: Māris Lielkalns

A workshop for students of the Faculty of Education,
Psychology and Art, University of Latvia, at the Zoo
on 8 October.
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Ekskursija “Dzīvnieki Latvijas dabā un kultūrā”
programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Vispieprasītākā ekskursija – “Profesiju daudzveidība
zoodārzā”.

Excursion “Animals in Latvian nature and culture”
within the national initiative “Latvian School Bag”.

“Various jobs at the Zoo”, the most sought-after
excursion theme for school groups.

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.

338

317

grupu skaits/groups

279

311

241
200

202

2012

2013

157
110

2010

2011

2014

prasībām Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un pro
fesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Paldies visiem
zoodārza darbiniekiem, kuri atsaucīgi un aizrautīgi pa
līdz bagātināt ekskursijas saturu un iepazīstināt ar sa
vas profesijas šķautnēm.
Arvien nozīmīgāku vietu zoodārza izglītības program
mās ieņem apdraudēto dzīvnieku sugu un biotopu te
matika. Šobrīd 65% tēmu papildinātas un pilnveidotas ar

2015

2016

2017

2018

aktivitātēm saistībā ar dabas aizsardzības un bioloģiskās
daudzveidības tematiku, kā arī mācību saturā integrēti
videi draudzīgu attieksmi veidojoši elementi.
Iespēju izmantot zoodārzu kā interesantu un emo
cionāli nozīmīgu vietu skolēnu radošuma kompetences
attīstībā novērtējusi Rīgas 71. vidusskolas bioloģijas
skolotāja Margarita Akopjana. Pēc mācību nodarbību
apmeklējuma skolēni veidoja video animāciju par rāpu
ļu, abinieku un kukaiņu attīstību. Sadarbība un radošā
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darba rezultāti tika prezentēti “Ideju tirgū” – interaktīvā
pieredzes apmaiņā skolotāju konferencē “Dabaszinātnes
un matemātika skolā – efektīvi un radoši” Latvijas Univer
sitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 23. augustā.
Zoodārzs iespēju robežās atbalsta arī skolēnu zināt
niski pētniecisko darbu izstrādi. 2018. gadā Ziemeļvalstu
ģimnāzijas 11. klases skolniece Karīna Kuzņecova izstrā
dāja darbu “Baltpurna brieža (Cervus albirostris) novēro
šana Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā”.
2018. gada septembrī uzsākta skolotāju aptauja, lai
noskaidrotu pedagogu viedokli par zoodārza apmeklē
juma iesaisti un lietderību mācību vielas apguvē.
Turpinās sadarbība ar Latvijas Universitātes Peda
goģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti. Divas reizes
gadā – pavasarī un rudenī 2. un 4. kursa studenti pe
dagoģiskajās meistarklasēs – semināros izzina mācību
metodes dabas zinību apguvei zoodārzā, kā arī veic
praktiskos darbus metodoloģijā.
2018. gadā turpinājām sniegt informāciju un konsultācijas dažādās ar savvaļas dzīvniekiem saistītās
problēmsituācijās, palīdzot novērst konfliktsituācijas un

EKSKURSIJU TĒMAS 2018. GADĀ.
THEMES OF GUIDED TOURS FOR SCHOOL
GROUPS, 2018.
1%

savvaļas dzīvnieku nepamatotu nonākšanu nebrīvē.
Vasarā zoodārzā turpinājām dzīvnieku publiskās
barošanas programmu, lai izglītotu apmeklētājus un
samazinātu dzīvnieku patvarīgu barošanu. No jūnija līdz
augustam katru dienu plkst. 11.45–14.15 apmeklētāji
varēja vērot dzīvnieku barošanu un uzzināt par to uzve
dību, dzīvesveidu savvaļā un zoodārzā.
MĀCĪBU NODARBĪBU TĒMAS 2018. GADĀ.
THEMES OF CLASSES FOR SCHOOL GROUPS, 2018.

2%

2%

1%

1%

1%

2%
2%
4%
5%

26%

6%
7%
15%
12%

14%

0%

Dzīvnieki dabas ainavās
Animals in natural landscapes
Dzīvnieki dažādās siltuma joslāss
Animals in various climatic zones

25%

46%

Dzīves vide – sauszeme, ūdens un gaiss
Animal life on land, in water and air
Gadalaiki dzīvnieku pasaulē / Seasonal changes
Savvalas un mājdzīvnieki
Wild and domesticated animals

28%

Dzīvnieku savdabība kontinentos
Animals in various continents
Dzīvnieku ķermeņa uzbūve / Animal anatomy
Zīdītāji / Mammals
Profesiju daudzveidība zoodzarzā
Various jobs at the Zoo
Dzīvnieki Latvijasd dabā un kultūrā
Animals in Latvian nature and culture
Cik dazādi mēs esam
How diverse we are (animal diversity)
Labie darbi dzīvnieku labad
What zoos do for conservation
Vēsturiskās vietas Rīgas zooloģiskajā dārzā
Historical sites in Riga Zoo
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Augēdāji un gaļēdāji / Herbivores and carnivores
Putni / Birds
Rāpuļi / Reptiles
Kukaiņi / Insects
Dzīvnieku attīstība / Animal development
Dzīvnieku sistemātika / Animal systematics
Dzīvnieku sabiedrības / Social life of animals

ZOODĀRZA INFORMATĪVAIS UN
IZGLĪTOJOŠAIS NOFORMĒJUMS
Informatīvi izglītojošais noformējums ir viens no nozī
mīgiem instrumentiem vides saziņas un izglītības darbā
zoodārzā. Tas papildina saturisko daļu gan mērķtiecīgi
organizēto ekskursiju un mācību nodarbību laikā, gan
ļauj apmeklētājiem patstāvīgi iegūt papildus informāciju
par konkrētām tēmām un konkrētām dzīvnieku sugām.
2018. gadā turpinājām darbu pie informatīva un izglī
tojoša satura maketiem. To skaitā – dzīvnieku sugu plāk
snes un ekspozīciju noformējums (interaktīvi lielformāta
stendi un vides objekti), mācību uzskates līdzekļi ekskur
sijām un mācību nodarbībām (spēles, darba lapas u.c.),
pasākumu informatīvais un izglītojošais noformējums
(reklāmas afišas sociālajiem medijiem un tīmekļa viet
nei, interaktīvās izziņas spēles, plakāti, ceļa lapas u.c.),
servisa un citas informatīvās zīmes zoodārza teritorijā
(zoodārza kartes, jaunumu plāksnītes, norādes, brīdi
nājuma zīmes u.c.) un dažādi tipogrāfiskie izdevumi
(zoodārza plāni, abonementu ieejas biļetes, ielūgumi,
vizītkartes, pateicības, sertifikāti u.c.).

IZGLĪTOJOŠIE PASĀKUMI

Foto: Māris Lielkalns

Apmeklētājiem organizētie pasākumi papildina tiešo
izglītības darbu, sekmējot interesi par eksponētajām
dzīvnieku sugām un paaugstinot iedzīvotāju vides zi
nāšanas. Katru gadu notiek 22–24 informatīvi, izglītojoši
un tradicionāli pasākumi ar dažādām pētnieciskām akti
vitātēm zoodārza apmeklētājiem. Izglītojošo pasākumu
dalībnieki izzina konkrētu dzīvnieku sugu stāstus un uz
zina, kā ikkatrs var aktīvi līdzdarboties sugu saglabāšanā.
Kopā ar partneriem organizētie mediju pasākumi kalpo
ja kā informatīvā platforma dabas jautājumu aktualizē
šanai un skaidrošanai.
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Ziemas naktis (1.–28.01., 21.–31.12.).
Ziemas naktis un pastaigas pa krēslainajām zoodārza takām vakara stundās guvušas apmeklētāju simpātijas un
atbalstu, lai 2018./2019. gadu mijā pasākums svinētu jau desmito sezonu. Paldies ilggadējiem draugiem un infor
matīvajiem palīgiem – Uzziņu dienesta 1188 komandai.

Foto: Māris Lielkalns

Winter Nights were held at the Zoo for the tenth 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.

Rekonstruētā dzīvnieku karantīnas bloka prezentācijas pasākums (10.01.).
10. janvārī Rīgas zoodārzā notika dzīvnieku karantīnas bloka atklāšana, kurā piedalījās Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas direktors Jānis
Rudzītis un Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā Gunta Gabrāne. Pa
teicoties VARAM atbalstam un Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumam, izveidota Latvijā vienīgā universāla
karantīnas zona visdažādākajiem dzīvniekiem – DAP bieži konfiscētajām čūskām, bruņrupučiem, papagaiļiem, je
notiem, ik pavasari no piekrastes atvestajiem roņu mazuļiem, rudenī no ģimenēm noklīdušiem lūsēniem u.c.
On 10 January the wildlife quarantine facility reopened after reconstruction. Thanks to the financial help of
the Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia and the Latvian Environmental Protection Fund, it was possible to create a universal quarantine area for various wildlife species. The event was
attended by Kaspars Gerhards, Minister of Environmental Protection and Regional Development, Jānis Rudzītis, Director
of Administration of Latvian Environmental Protection Fund, and Gunta Gabrāne, Deputy Director General at Nature
Conservation Agency.

16

Foto: Māris Lielkalns

Sabiedrības iepazīstināšana ar ekspozīcijas “Āfrikas savanna” būvniecības gaitu (25.01.).
25. janvārī Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, piedaloties Pilsētas attīstības departamenta un būvnieku
pārstāvjiem, Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā apmeklēja būvniecības procesā esošo ekspozīciju “Āfrikas sa
vanna”. Klātesošie informēja mediju pārstāvjus par projekta specifiku un ieviešanas gaitu, par jau paveikto un vēl
veicamajiem būvdarbiem.
On 25 January, media representatives were introduced to ongoing construction works at the African Savannah
exhibit, with Nils Ušakovs, Riga City Mayor, as well as representatives of the City Development Department and
construction companies participating in the event.

Tropical Month was organized at Riga Zoo for the
sixteenth time. This year the main theme was animal
senses. On Saturdays and Sundays at 12:00–15:00 visitors were welcome to join various activities at the Tropical House.
We thank Daugavpils Bat Centre for providing us with the equipment to demonstrate bat senses, which proved to be one
of the most attractive features. Visitors also had a possibility to meet two species that still had no permanent exhibits at
the Zoo, Mexican Blind Cavefishes and Aquatic Caecilians.

Foto: Māris Lielkalns

Jau sešpadsmito gadu notika Tropu mēneša ak
tivitātes. Šoreiz uzmanības centrā bija dzīvnieku
maņas. Sestdienās un svētdienās plkst. 12.00–15.00
Tropu māja pārvērtās izzinoši pētnieciskā darbnīcā.
Apmeklētāji ar spēļu, darba lapas uzdevumu un pē
tījumu palīdzību iejutās “dzīvnieku ādā”. Vienu no
saistošākajām nodarbēm – saprast, kā redz un dzird
sikspārņi – palīdzēja nodrošināt Daugavpils sikspār
ņu centrs. Tropu mēneša ietvaros apmeklētāji iepazi
na jaunas dzīvnieku sugas – aklās alu zivis un cecīlijas.

Foto: Māris Lielkalns

Tropu mēnesis (10.–28.02.).
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Bird Days with Woodpecker’s Workshop were organised at the Zoo both in Riga (on 7–8 April), and in the Zoo’s Affiliate Cīruļi (on 14–15 April). With the help of the Zoo’s staff, visitors built over 800 birdhouses for various cavity-nesting
birds like tits, sparrows, flycatchers and starlings. In collaboration with the Latvian Ornithological Society and the Latvian Owl Research Society, 100 nest boxes were constructed for Boreal Owl to be installed in forests of Latvia within
a research and conservation project for this species. Bird Days were also supported by SIA PATA TIMBER and Pūcīte, a
magazine of crossword puzzles for children.

Trušu diena filiālē “Cīruļi” (4.05.).
4. maijā ceturto reizi zoodārza filiālē “Cīruļi” aicinājām iepazīt Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju biedrības “Trusis un
citi” saimniecības “Kalvenes trusis” 20 šķirņu garaušus. Informācijas stendā apmeklētāji uzzināja par trušu dzīvesvei
du, to izcelsmi un truškopības vēsturi.
On 4 May, Rabbit Day took place at Riga Zoo’s Affiliate Cīruļi for the fourth 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 and learned about rabbits’ habits and rabbit-breeding history.
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Foto: Māris Lielkalns

Putnu dienas Rīgā (7.–8.04.) un
filiālē “Cīruļi” (14.–15.04.).
Divās nedēļas nogalēs apmeklē
tāji pieredzējušu zoodārza speciā
listu vadībā izgatavoja 800 mākslī
gās ligzdvietas zīlītēm, zvirbuļiem,
mušķērājiem un mājas strazdiem.
Katru gadu Dzeņa darbnīcā godā
celtas putnu un zīdītāju sugas,
kurām varam palīdzēt izgatavot
piemērotas mākslīgās ligzdvietas,
jo dabiskos dobumus atrast tiem
ir kļuvis aizvien sarežģītāk. Šogad
ar aktīvu apmeklētāju līdzdalību
tika izgatavoti 100 būri vienai no
Latvijas mazākajām pūcītēm – bik
šainajam apogam (Aegolius funereus). Šos būrus paredzēts izvietot
bikšainajiem apogiem piemērotos
mežos, lai veiktu sugas ekoloģijas
pētījumus. Pasākumā piedalījās
Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Latvijas Pūču izpētes biedrības pētnieki. Par materiālu piegādi būru sagatavēm
rūpējās SIA “PATA TIMBER”, un papildus izglītojošas aktivitātes nodrošināja bērnu žurnāla “Pūcīte” komanda.

Dzīvnieku ģimeņu dienas
(12.–13.05.).
Ģimeņu dienu aktivitātēs apmek
lētāji iepazina Latvijas pūces un to
dzīvesveidu. Pētnieciskajā darbnīcā
“Pūču pasaules noslēpumi” skanēja
jautājumi – kādas ir pūces, kur tās
dzīvo un ko ēd, kā spēj grozīt galvu,
kāpēc tik lielas acis, kā spēj tik klu
si lidot… Uz šiem un vēl daudziem
citiem jautājumiem apmeklētāji at
bildes guva, spēlējot spēles, risinot
uzdevumus, klausoties pūču balsis
un lūkojoties mikroskopos. Līdzdar
bošanās rosināja aizdomāties, kā ik
viens savās ikdienas gaitās var veikt
labus darbus pūču labā.
On 12–13 May traditional Animal Family Days took place. Visitors were invited to the educational workshop “Secret
life of owls” with puzzles and educational games to learn more about these mysterious birds and how people can help
them.

Vēstures nakts (19.05.).
Vēstures naktī līdz plkst. 23.30 apmeklētāji ne
steidzīgā pastaigā iepazina 11 vēsturiskās vietas
zoodārzā. Plakātu sērija “Zoodārzs laiku lokos” at
spoguļoja vēstures liecības – drukātus izdevumus
un zīmīgākās publikācijas par Rīgas zoodārzu
gadu ritējumā. Savukārt filiālē “Cīruļi” apmeklētāji
baudīja mierīgas pastaigas vakara noskaņās līdz
plkst. 22.00.
On 19 May, History Night was held at the Zoo.
The Zoo’s gates were open to the public until 22:30.
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 gliemežu daudzveidība” noslēguma
pasākums (18.05.).
Atzīmējot Starptautisko bioloģiskās daudzveidības die
nu, no 18. maija līdz 18. novembrim Rīgas zoodārzā sadar
bībā ar bērnu un jauniešu centru “Rīgas Skolēnu pils” izvei
dota jau septītā vizuālās mākslas izstāde. Šogad uzmanība
veltīta gliemežu daudzveidībai Latvijā. Gatavojot darbus
izstādei, dalībnieki iepazina gliemežu ķermeņu uzbūves
īpatnības un formu daudzveidību, uzzināja par gliemežu
nozīmi un lomu dabas ainavās.
In collaboration with the Riga Pupils Palace, the visual arts
exhibition “Latvian Snails” was displayed in the hallway of
the Tropical House from 18 May until 18 November.

Audz liels, stiprs un vesels (8.09.).
Gan cilvēkbērniem, gan dzīvnieku mazuļiem veselīga augšana un attīstība ir priekšnosacījums dzīves kvalitātei
visa mūža garumā. Septembrī nu jau kļuvis ierasts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas organizētais pasākums
“Audz liels, stiprs un vesels”. Pasākuma laikā mediķi palīdzēja ģimenēm svērties un mērīties, novērtēt auguma un
svara atbilstību vecumam.
On 8 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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Galapagu bruņrupuču svēršana (6.09.).

Foto: Māris Lielkalns

On 6 September the two
Riga Zoo’s Galápagos Tortoises
were weighed for the 18th
time. This year Raimonds Berg
manis, the event’s patron,
attended only as an observer.
Therefore, this time the task
was undertaken by four
strongest men from Riga Zoo
staff. The weighing confirmed
that tortoises had gained 3 kg
each. Now Trīna (25) has reached
116 kg in weight, and Čelsija’s
(26) new weight is 89 kg.

Foto: Māris Lielkalns

Jau 18. reizi tika svērtas un mērītas Galapagu
bruņrupucienes Trīne un Čelsija. Divdesmitpiecgadīgā
Trīna svēra 116 kg, bet divdesmitsešgadīgā Čelsija –
92 kg. Bruņrupuči ir jau pieauguši, abu svars ir nosta
bilizējies un gada laikā mainās tikai dažu kilogramu
robežās. Zoodārza speciālistiem šī informācija ir ļoti
nozīmīga, jo šādā veidā var sekot dzīvnieku veselī
bai. Ja svars ir stabils vairākus gadus, tas liecina, ka
bruņrupucim ir piemērota barība pietiekamā dau
dzumā, savukārt krasas svara variācijas liecina par
problēmām patērētās barības
daudzumā un sabalansētībā,
kā arī var signalizēt par kādām
veselības problēmām.

Ekskursija pa ekspozīcijas “Āfrikas savanna” pastaigu taku (27.09.).
27. septembrī plkst. 12.00, Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā infor
mēja medijus par projekta “Āfrikas savanna” norisi. Pēc ekspozīciju kompleksa pilnīgas pabeigšanas un labiekārto
šanas atbilstoši dzīvnieku vajadzībām, nākamās vasaras sākumā sāksies pakāpeniska dzīvnieku izvietošana jaunajā
ekspozīcijā.
On 27 September at 12:00, Nils Ušakovs, Riga City Mayor held a press conference informing about ongoing
construction works at the African Savannah exhibit at Riga Zoo. The first animals are scheduled to be moved to the
new facilities at the beginning of summer 2019.
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Dzīvnieku dienas (13.–14.10.).
Tradicionālās Dzīvnieku dienas apmeklēja
929 dārza draugi, kuri savā vārdā vai uzvārdā
atrada kāda dzīvnieka nosaukumu. Dzīvnie
ku pasauli pārstāvēja 96 sugas. Salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, lielāku aktivitāti de
monstrēja Vaboles, Skudras un Peles visdažā
dākajās valodās. Pasākumu kuplināja izzinoši
pētnieciskā darbnīca “Mēs PIE-LĀ-GO-JAMIES!”, aicinot apmeklētājus iepazīt dažādas
dzīves vides un tajās mītošos dzīvniekus.

Foto: Ilze Brila

Riga Zoo celebrated its 106th anniversary
by holding the traditional Animal Days on 13–14 October. The event was attended by 929 visitors who received
admission discounts if their names and/or surnames contained a name of an animal. This year, 96 animal species
were represented (in various languages) in the visitors’ names, with Beetles, Ants and Mice arriving in surprisingly high
numbers. Visitors were also invited to participate in a creative workshop on animal adaptation skills.

Fotoizstāde Tropu mājā (no 21.12.).
Pateicoties Rīgas Stila un Modes tehnikuma skolo
tājai Lindai Ratutai, no 21.decembra Tropu mājas gai
teņa sienas rotā skolas audzēkņu uzņemto fotogrāfiju
izstāde.
Since 21 December, a photo exhibition of students
of Riga Style and Fashion Vocational School was
displayed in the hallway of the Tropical House, in
collaboration with Linda Ratuta, Photography Teacher.

Fotoizstāde “Rāpuļi tuvplānā” (no 28.12.).
No 28. decembra Terārija iekštelpās eksponēta
Māra Grunska fotoizstāde “Rāpuļi tuvplānā”.
Since 28 December, a photo exhibition of Māris
Grunskis, “Reptiles in Close Up” was displayed in the
hallway of Terrarium.
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SADARBĪBA AR PLAŠSAZIŅAS
LĪDZEKĻIEM
Zoodārza apmeklētība un vides izglītības iespējas at
karīgas no publicitātes. Darbs ar žurnālistiem un plašsa
ziņas līdzekļiem, ziņu sagatavošana zoodārza interneta
lapai un sociālajiem medijiem ikdienā ir nozīmīgs iegul
dījums publiskā tēla veidošanā.
2018. gadā plašsaziņas līdzekļiem nosūtītas 58 preses
relīzes un preses ziņas par pasākumiem, jaunumiem un
notikumiem. Darbā ar žurnālistiem gatavojām informā
cijas kopsavilkumus, video un foto materiālus, lai panāk
tu plašāku un precīzāku notikumu izklāstu publikācijās
un sižetos.
Pēc nacionālās ziņu aģentūras LETA mediju monito
ringa datiem, 2018. gadā Rīgas zoodārza notikumi plaš
saziņas līdzekļos (presē, radio, televīzijā, kā arī interneta
vidē) atspoguļoti 2054 ziņās.
Visplašāko publicitāti guva ziņas par ekspozīcijas “Āfri
kas savanna” celtniecību, ronēniem piekrastē un zoodār
zā, Ziemas naktīm zoodārzā, jaundzimušajiem mazuļiem
un Galapagu bruņrupuču svēršanu.
Priecēja publicētās ziņas par mazuļiem (klinšu da
maniem, sarkanastes žako, karošknābjiem, surikatiem,
klinšu ibisiem, lemuriem, melnajiem grifiem, pundurka
litriksiem, kapibarām, vainagdzērvēm, Japānas dzērvēm,
lūšiem un pelēkajiem vilkiem), kuri iekaroja gan žurnālis
tu, gan apmeklētāju simpātijas.
Pateicoties žurnālistu un sadarbības partneru atsaucī
bai, sabiedrība uzzināja par Rīgas zoodārza jaunumiem,
par priecīgiem un bēdīgiem notikumiem, par labvēļiem
un atbalstītājiem, par rekordiem, jaunpienācējiem un
projām braucējiem. Tāpēc par zoodārza ziņu izplatīšanu
sirsnīgi pateicamies visiem informatīvajiem atbalstītā
jiem – ziņu aģentūrām, televīzijām, radio, preses izdevu
miem, interneta portāliem un daudziem citiem zoodārza
draugiem.

 Preses izdevumiem – “Diena”, “Neatkarīgā Rīta Avīze
Latvijai”, “Latvijas Avīze”, “Kas Jauns avīze”, “IR”, “7 Cупер
Cекретов”, “Суббота”, “Латвийские Вести”, “Сегодня”,
“Mājas Viesis”, “Patiesā Dzīve”, “Ilustrētā Junioriem”, “Ieva”,
“МК-Латвия”, Brīvdienu žurnālam “Vakara Ziņas”, “Mans
Mazais”, “Ievas Stāsti”, “Mиллион”, “Haш город”, “100 labi
padomi”, “Izglītība un Kultūra”, “Privātā Dzīve”, “Открыто!”,
“Teлeгрaф”, “Pastaiga”, “36,6°C”, “Agro Tops”, “Avenīte”,
“Ievas Māja”, Laikraksts “Latvietis” (Austrālijas latviešu
elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē),
“Latvijas architektūra”, “Leģendas”, “MMD”, “OK!”, “Skolas
Vārds”, “Vides Vēstis”, “Бизнес класс”, “Открытый город”,
“TeleVīzijas Programma”, “TaVa Programma”, “Rīgas Viļņi”,
“Теле Программа” un “TV Телевизионная программа”.
 Reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem – “Ventas
Balss” (Ventspils), “Kurzemes Vārds” (Liepāja), “Neatka
rīgās Tukuma Ziņas”, “Kursas Laiks” (Liepāja), “Auseklis”
(Limbaži), “Stars” (Madona), “Saldus Zeme”, “Rēzeknes
Vēstis”, “Kurzemnieks” (Kuldīga), “Bauskas Dzīve”, “Druva”
(Cēsis), “Vietējā Latgales Avīze” (Preiļi), “Zemgale” (Do
bele), “Brīvā Daugava” (Jēkabpils), “Ezerzeme” (Krāsla
va), “Jaunais Vēstnesis” (Jēkabpils), “Liesma” (Valmiera),
“Ogres Vēstis Visiem”, “Staburags” (Aizkraukle), “Jēkabpils
Vēstis”, “Ludzas Zeme”, “Ikšķiles Vēstis”, “Malienas Ziņas”
(Alūksne), “Latgales Laiks” (Daugavpils), “Aizputes nova
da avīze”, “Alūksnes Ziņas”, “Apes Novada ziņas”, “Avīze
Piebaldzēniem” (Jaunpiebalga), “Babītes Ziņas”, “Dzirk
stele” (Gulbene), “Lielvārdes Novada Ziņas”, “Lubānas
Ziņas”, “Neretas Novada Vēstis”, “Nīcas Novada Vēstis”,
“Rīgas Apriņķa Avīze”, “Talsu Vēstis”, “Vaduguns” (Balvi),
“Zemgales Ziņas” (Jelgava), “Ziemeļlatvija” (Smiltene),
“Ventspils Novadnieks”, “Banga” (Roja), “Carnikavas No
vada Ziņas”, “Dundadznieks”, “Iecavas ziņas”, “Jaunjelga
vas Novada Vēstis”, “Krāslavas Vēstis”, “Madonas novada
Vēstnesis”, “Ozolnieku avīze”, “Priekules Novada Ziņas”,
“Saulkrastu Domes Ziņas”, “Tukuma Laiks”, “Viļakas nova
dā” un “СейЧас” (Daugavpils).

ZIŅU SKAITA DINAMIKA 2018. GADĀ (PĒC LETA MEDIJU MONITORINGA DATIEM).
RIGA ZOO NEWS IN 2018, DISTRIBUTED BY PRINT MEDIA, RADIO AND TELEVISION
(MEDIA MONITORING PROVIDED BY LETA).
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Viens no galvenajiem informācijas izplatīšanas ins
trumentiem ir ziņu aktualizēšana interneta vidē – interneta vietnē www.rigazoo.lv, kā arī sociālajos tīklos –
Twitter.com, Facebook.com, draugiem.lv, YouTube.com.
2018. gada 8. janvārī sākām strādāt ar jaunu interneta
vietnes www.rigazoo.lv versiju. Būtisks papildinājums ir
sadaļa par sugu aizsardzību un zoodārza līdzdalību izpē
tes, saglabāšanas un vairošanas programmās.
Informācijas izplatīšanu un saziņu sociālajos tīklos uz
sākām 2014. gada martā. Ātra un aktīva saziņa ar sabied
rību interneta vidē ir nopietns izaicinājums un iespēju
potenciāls sabiedrības informēšanā un izglītošanā. Se
kotāju skaits turpina pieaugt.
TV SIŽETI PAR RĪGAS ZOODĀRZU 2018. GADĀ
(PĒC LETA MEDIJU MONITORINGA DATIEM).
RIGA ZOO NEWS ON TV, 2018 (MEDIA MONITORING
PROVIDED BY LETA).

Saziņa sociālajos tīklos kalpo par labu informatīvo
platformu dabas jautājumu aktualizēšanā un skaidroša
nā. Starp populārākajām ziņām ir sociālās līdzatbildības
veicinoša informācija – par izskalotiem ronēniem jūras
piekrastē, par dzīvnieku piebarošanu ziemas mēnešos,
par mazuļu (pūčulēnu, zaķēnu, ezēnu, stirnēnu u.c.)
glābšanu u.tml. Pateicoties aktīvai saziņai sociālajos tīk
los, veicinām adekvātu uzvedību un atbildīgu attieksmi
pret mūsu dabas vērtībām.
RADIO SIŽETI PAR RĪGAS ZOODĀRZU 2018.
GADĀ (PĒC LETA MEDIJU MONITORINGA DATIEM).
RIGA ZOO NEWS ON RADIO 2018 (MEDIA
MONITORING PROVIDED BY LETA)..
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RĪGAS ZOODĀRZA SEKOTĀJU SKAITS SOCIĀLAJOS TĪKLOS.
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DZĪVNIEKU KOLEKCIJA
GUNA VĪTOLA, dzīvnieku kolekcijas vadītāja

2018. gada beigās Rīgas zoodārza dzīvnieku kolekcijā
bija 392 sugu dzīvnieki, kopā 2252 indivīdi. (Kopējā dzīv
nieku skaitā nav iekļauti bezmugurkaulnieki un zivis, kā
arī trīs zīdītāju sugas – kolonijās dzīvojoši dzīvnieki.) Vai
rojās 120 sugu dzīvnieki.
Sugu skaits kolekcijā ir nedaudz palielinājies, jo veido
jam jaunas ekspozīcijas. 2019. gadā plānojam apmeklē
tājiem atklāt ekspozīciju “Āfrikas savanna”, kā arī invazīvo
sugu ekspozīciju Akvārijā.
Rīgas zoodārza attīstības stratēģijā 2015.–2020. ga
dam esam uzstādījuši kolekcijas attīstības kvalitatīvos
mērķus – līdz 2020. gadam 30–40% no kolekcijas su
gām, ko turēsim, būs iekļautas Pasaules Sarkanajā grā
matā, 25–30% sugas – ar reģionālajām vai starptautiska

jām vairošanas programmām nebrīvē, kā arī 14–20% no
kolekcijas kopējā sugu skaita būs vietējās sugas.
2018. gada beigās 24% no Rīgas zoodārzā turēto dzīv
nieku sugām bija iekļautas Pasaules Sarkanajā grāmatā.
Ļoti īpašs kolekcijas papildinājums bija pieci jauni kala
guri (Batagur borneoensis), ko 2018. gadā saņēmām no
audzētavas Beļģijā. Pasaules Sarkanajā grāmatā kalagu
ri ir klasificēti kā bīstami apdraudēta suga (CR), četros
EAZA zoodārzos (Česterā, Ķelnē, Leipcigā un Rīgā) kopā
ir 23 šīs sugas pārstāvji, no tiem 11 dzīvnieki – Rīgā.
Rīgas zoodārza kolekcijas 33 sugām nebrīves populā
ciju uzturēšanai ir izveidotas EEP (apdraudēto sugu Eiro
pas programmas), 11 sugām – starptautiskās ciltsgrāma
tas (ISB), 29 sugām – Eiropas ciltsgrāmatas (ESB), vienai

DZĪVNIEKU KOLEKCIJA 2018. GADĀ
ANIMAL COLLECTION IN 2018
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Kolekcija 31.12.2018.
Status as to 31.12.2018.
Sugas
Dzīvnieki
Species
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Vairošanās 2018. gadā
Breeding in 2018
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Mazuļi
Species
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Zīdītāji/Mammals 27 sugas/species
Putni/Birds 20 sugas/species
Rāpuļi/Reptiles 20 sugas/species
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sugai – pelēkajam vilkam (Canis lupus lupus) piedalāmies
Skandināvijas zoodārzu organizētajā programmā; kopu
mā tie ir 17% no kopējā sugu skaita kolekcijā. 2018. gadā
Rīgas vārds daudzkārt tika pieminēts melno grifu EEP,
Grifu saglabāšanas fondā (Vulture Conservation Foun
dation) un Bulgārijā. Rīgas zoodārzā 2018. gadā izaugu
šie divi melno grifu (Aegypius monachus) mazuļi attiecīgi
24. jūlijā un 14. augustā tika nosūtīti organizācijai “Zaļie
Balkāni”, kas LIFE projekta ietvaros (“Vultures back to
LIFE – Bright Future for Black Vulture in Bulgaria” – LIFE14
NAT/BG/000649) veic pirmo melno grifu reintrodukcijas
projektu Bulgārijā, Balkānu kalnos (sīkāk par šo projektu
sk. 58. lpp.).
2018. gadā Rīgas zoodārzs sadarbojās ar 49 zoodārziem

19 valstīs. Kolekciju papildināja 85 sugu 346 dzīvnieki, uz
citiem zoodārziem aizvedām 55 sugu 271 dzīvnieku.
2018. gadā 70 sugas (18%) mūsu kolekcijā pārstāv
Latvijas dabā sastopamās sugas. Gada beigās atvedām
sešus (4;2) zeltainos šakāļus (Canis aureus), kas tiek uz
skatīta par invazīvu sugu. Pēdējā desmitgadē šī suga
dabiski ieceļojusi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un kļuvusi
par Baltijas reģiona faunas daļu. Ekspozīcijā šakāļus plā
nojam rādīt 2019. gadā.
Lai saglabātu vietējās dabas daudzveidību un izglī
totu sabiedrību, jau astoņus gadus Rīgas zoodārzs pieņem bruņrupučus. Svarīgi, lai apnikušos mīļdzīvniekus
to īpašnieki neizmestu dabā, kur ūdens bruņrupuči var
iedzīvoties un aizņemt vietējiem dzīvniekiem svarīgas

SAŅEMTIE DZĪVNIEKI 2018. GADĀ
(SUGU SKAITS).
ANIMALS RECEIVED IN 2018
(NUMBER OF SPECIES).

UZ CITĀM KOLEKCIJĀM NOSŪTĪTIE DZĪVNIEKI
2018. GADĀ (SUGU SKAITS).
ANIMALS SENT TO OTHER ZOOS IN 2018
(NUMBER OF SPECIES).
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Foto: Māris Lielkalns

Bārdaino grifu pāra transportēšana uz Riharda Faus
ta plēsīgo putnu vairošanas centru Vīnē apmaiņā
pret jaunu pāri.
A Bearded Vulture pair to be moved to Richard Faust
Centre, Vienna, in exchange for a young pair.

nieks tika turēts nelegāli, bez izcelsmes dokumentiem.
10. martā Spelgoni aizvedām uz Varšavas zoodārzu, jo
kolēģiem bija nepieciešams neradniecīgs dzīvnieks vais
las grupai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi
Nr. 133 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta starptautiskā
tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku

Foto: Māris Lielkalns

dzīvotnes, kā arī izplatīt vietējai faunai bīstamas slimības
un parazītus. Tirdzniecība ar dīķa (jeb sarkanausu) bruņ
rupučiem (Trachemys scripta) nav atļauta. 2018. gadā pa
stiprinājās jauna tendence – atnesto ūdens bruņrupuču
sugu daudzveidība. Rīgas zoodārzā nonāca ne tikai divu
pasugu dīķa bruņrupuči un nenosakāmi starppasugu
hibrīdi, bet arī piecu citu sugu ūdens bruņrupuči. Divas
Mauremys ģints sugas – Rīvza bruņrupucis (M. reevesii)
un Ķīnas svītrkakla bruņrupucis (M. sinensis) – Pasaules
Sarkanajā grāmatā iekļautas kā nopietni apdraudētas
(EN), Ķīnas mīkstrupucis (Pelodiscus sinensis) ir suga, kam
Pasaules Sarkanajā grāmatā ir jutīgas sugas statuss (VU).
Rīgas zoodārzs 2018. gadā pieņēma 30 saimniekiem
apnikušus ūdens bruņrupučus, kā arī četrus Vidusāzijas
bruņrupučus (Testudo horsfieldii) – sugu, kuras dabiskās
populācijas arī ir apdraudētas.
Sabiedrības izglītošanas darbu veic arī dzīvnieku
rehabilitācija – ceram, ka cilvēki arvien atbildīgāk iztu
rēsies pret dzīvām radībām. 2018. gadā Rīgas zoodārzs
pieņēma 14 sugu savainotus vai novārgušus savvaļas
dzīvniekus (par rehabilitāciju sīkāk sk. 43. lpp.). Īpašu
uzmanību piesaistīja “savvaļas” rudpelēkā valabija (Macropus rufogriseus) noķeršana Iecavas pusē. Dzīvnieku no
tvēra 22. februāra rītā kādā ābeļdārzā pēc aukstas nakts
(–20°C). Tā īpašnieks nepieteicās; ļoti iespējams, ka dzīv

Melnā grifa ķeršana pirms pārvešanas no Rīgas zoodārza uz Bulgāriju reintrodukcijai.
Catching a young Cinereous Vulture at Riga Zoo for transportation to Bulgaria for reintroduction.
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centru zoodārzu un akvāriju dzīvnieku menedžmenta
kursam (DMZAA – Diploma in Management of Zoo and
Aquarium Animals). Kursa saturs ir izstrādāts profesionā
liem dzīvnieku kopējiem, kas tālmācības režīmā apvieno
darbu zoodārzā ar mācībām. Viena no DMZAA priekš
rocībām – mācību saturu izstrādā un studentu darbu
vērtēšanu veic starptautiski pazīstami profesionāļi, kas
paši ikdienā strādā zoodārzos. Tā tiek nodrošinātas at
bilstošas un profesijā patiešām nepieciešamas zināšanas
un iemaņas. BIAZA (Lielbritānijas un Īrijas zoodārzu un
akvāriju asociācija) uzskata, ka DMZAA nodrošina dzīv
nieku kopēju “zelta standartu”. Šo kursu ik gadu apgūst
aptuveni 100 dzīvnieku kopēju no Anglijas, Velsas, Sko
tijas un Īrijas. 2018. gadā 1. kursā mācības sāka Rīgas
zoodārza Nagaiņu nodaļas vadītāja Linda Zauere, kā arī
Mihails Fainšteins un Teniss Tasane no Tallinas zoodār
za (Igaunija), Dominika Vinjarska no Poznaņas zoodār
za (Polija) un Jurgita Pauriene (Lietuva). 2. kursā mācās
Anna Grieta Freimane un Jānis Siliņš no Rīgas zoodārza
Nagaiņu nodaļas, Andris Lazdiņš no Terārija nodaļas, kā
arī Anže Rupniks no Ļubļanas zoodārza (Slovēnija) un
Jeļena Semjonova no Tallinas zoodārza (Igaunija).
2018. gadā Rīgas zoodārza darbinieki savas zināšanas
dažādās zoodārzu darba jomās papildināja arī konferen
cēs un semināros.

Foto: Māris Lielkalns

un augu sugu īpatņiem” nosaka, ka Rīgas Nacionālais
zooloģiskais dārzs pieņem Latvijas iestāžu konfiscētos
CITES dzīvniekus. 2018. gada oktobrī muita aizturēja
72 medicīnas dēles (Hirudo verbana), kuras mēģināja
nelegāli, bez atbilstošiem dokumentiem no Baltkrie
vijas ievest Latvijā. Dēles mitināsies karantīnā Rīgas
zoodārzā, līdz Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki
pabeigs izmeklēšanu.
Jau piecus gadus – no 2013. gada – Rīgas zoodārzs
piedalās Rīgas kanāla bebru (Castor fiber) ģimenes ap
gādāšanā ar ziemas krājumiem. Bebru piebarošanai ir
vairāki mērķi – veicināt sabiedrības sapratni par savvaļas
dzīvnieku dzīvi urbānā vidē, izklaidēt rīdziniekus un tū
ristus, bet pats galvenais – uzturēt bebru skaitu kanālā
iespējami nelielu, vēlams – tikai vienu bebru ģimeni, kas
ir pieradināta ziemas uzkrājumus veidot no cilvēku pie
gādātiem zariem nevis no vērtīgajiem apstādījumu ko
kiem un krūmiem. Koku aizsardzībai arvien veiksmīgāk
pielieto arī izturīgas metāla sētas. Kanāla esošo bebru iz
nīcināšana parku kokus un krūmus nepasargātu, jo Dau
gavā un citās dzīvotnēs Rīgas pilsētas teritorijā savvaļas
bebru populācijas blīvums ir tik liels, ka katra bebriem
piemērotā brīvā ūdenstilpe tiek ļoti ātri apdzīvota.
2014. gadā Rīgas zoodārzs sāka sadarbību ar
Sparšoltas koledžu Lielbritānijā, kļūstot par reģionālo

Rudpelēkais valabijs (Macropus rufogriseus) zoodārza karantīnā. 22. februārī dzīvnieku noķēra Iecavas novadā
ziemas spelgonī.
A Bennett’s Wallaby at the Quarantine of Riga Zoo. It was caught in Latvia on 22 February, a bitterly cold winter
time. The animals’ origin remains unclear.

27

ZĪDĪTĀJU NODAĻA
TATJANA IVASENKO, Zīdītāju nodaļas vadītāja

Foto: Sergejs Čičagovs

2018. gada beigās kolekcijā bija 50 sugu dzīvnieki, kuri
pārstāv gandrīz visas zīdītāju kārtas. 2018. gadā 22 su
gas veiksmīgi vairojās un izaudzināja mazuļus. Kolekcija
papildinājās ar trim jaunām dzīvnieku sugām – Āfrikas
zemes vāverēm, Āfrikas koku dzeloņcūkām un zeltaina
jiem šakāļiem.
Pundurplanētājkuskusi (Acrobates pygmaeus), kurus
turam lielā grupā, vairojās visa gada garumā.
4. oktobrī saņēmām zemes kuskusu (Phalanger gymnotis) mātīti no Hlubokas zoodārza Čehijā jauna pāra
veidošanai ar mūsu tēviņu. Mātīte vēl ir jauna, pāri kopā
laist plānojam 2019. gada martā.
Tvērējastes žurkķenguriem (Bettongia penicillata
ogilbyi) izauga kārtējais mazulis (0;1), kas 31. maijā pir
moreiz izlīda no mātes somas. Vienu no 2017. gadā iz
augušajām jaunajām tvērējastes žurkķenguru mātītēm
27. septembrī nosūtījām uz Dečīnas zoodārzu Čehijā.
Mūsu zoodārzā 2016. gadā dzimušo rudo ķenguru
(Macropus rufus) mātīti 5. maijā nosūtījām uz Varšavas
zoodārzu Polijā.
Mazulis izauga vecākajai no purva valabiju (Wallabia
bicolor bicolor) mātītēm – Panamunai, 25. jūlijā tas pir
moreiz izlīda no mātes somas un ieguva vārdu Modests.
13. jūlijā no Mehelenas zoodārza Beļģijā saņēmām pur
va valabiju mātīti, savukārt divas mūsu zoodārzā izau
gušās valabiju mātītes aizveda Leuvardenas zoodārzam
Nīderlandē.
11. maijā no Kauņas zoodārza saņēmām Belangera
tupaju (Tupaia belangeri) mātīti jauna pāra veidošanai un
sugas atjaunošanai ekspozīcijā. Rezultātā mūsu zoodārzā
pēc ilgāka pārtraukuma piedzima tupaju mazuļi – divi
4. jūlijā, divi – 9. novembrī. Visus četrus mazuļus tagad
var redzēt Tropu mājā jauktajā ekspozīcijā kopā ar Filipī
nu mākoņžurkām.
2018. gads bija ļoti labvēlīgs un ražīgs kaķu lemuru
(Lemur catta) saimei. Mātītei Vavī mazuļi piedzima divas

Foto: Māris Lielkalns

Austrumu pundurkalitriksi (Callithrix pygmaea
niveiventris).
Pygmy Marmosets.

Kailais smilšracējs (Heterocephalus glaber).
Naked Mole-rat.
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reizes – 2. februārī viens, 2. oktobrī – dvīņi. Tagad kaķu
lemuriem izveidojusies stabila ģimene, kura vairojas
(gada beigās tā sastāvēja no septiņiem lemuriem – trim
tēviņiem, vienas mātītes un trim mazuļiem), un kolekci
jā ir vēl viens pāris, ko turam atsevišķi. 22. novembrī uz
Poznaņas zoodārzu Polijā nosūtījām mūsu zoodārzā iz
audzētu kaķu lemuru tēviņu.
Arī Ziemeļbrazīlijas kalitriksi (Callithrix jacchus) Nellija
un Nilsons izveidojuši stabilu ģimenes grupu. 4. februārī
to papildināja viens mazulis, 1. septembrī – divi.
Austrumu pundurkalitriksiem (Callithrix pygmaea
niveiventris) 27. jūlijā piedzima divi mazuļi, un ģimenes
grupa pieauga līdz deviņiem dzīvniekiem.
7. maijā no Leipcigas zoodārza atbrauca pieaudzis huzārpērtiķu (Erythrocebus patas) tēviņš Vilhelms. Iejušanās
mūsu zoodārza huzārpērtiķu četru pieaugušo mātīšu gru
pā sākumā negāja viegli, jo jauno grupas locekli nepie
ņēma vecākā no grupas mātītēm – Čika, kas uzvedās ļoti
agresīvi un provocēja arī pārējās mātītes. Darbā ar grupu
bija jāizdomā stratēģija stabilas h ierarhijas izveidošanai.
Rezultātā rudenī divām mātītēm piedzima pa mazulim
(10. un 11. novembrī), agresore Čika pamazām pārdomāja
savu uzvedību, un grupā atjaunojās saticība.
24. augustā piecus mūsu zoodārzā iepriekšējos gados
izaugušos huzārpērtiķus (1;4) nosūtījām Feldmana zoo
dārzam Ukrainā.

Foto: Sergejs Čičagovs

Foto: Elīna Gulbe

Surikatu (Suricata suricatta) māte ar mazuli.
Female Meerkat with a pup.

ma divi mazuļi (0;2). 29. maijā divas 2017. gadā dzimušās
dzeloņcūkas (1;1) nodevām minizoodārzam “Rozīte” Rē
zeknes novadā.
Āfrikas koku dzeloņcūkas (Atherurus africanus) ir
otra jaunā suga, kuru apmeklētājiem demonstrēsim plā
notajā ekspozīcijā “Āfrikas savanna”. 4. oktobrī saņēmām
tēviņu no Dvūrkrāloves zoodārza un mātīti no Plzeņas
zoodārza Čehijā. Jaunie dzīvnieki pagaidām iejūtas Ķen
guru mājas aizkulisēs.
Moko (Kerodon rupestris) grupa vairojās visa gada ga
rumā, piedzima 11 mazuļi (4;4;3). 27. septembrī vienu
tēviņu nosūtījām Jihlavas zoodārzam Čehijā.
Sebas augļsikspārņu (Carollia perspicillata) grupu
Nakts ekspozīcijā papildinājām ar 10 tēviņiem, kurus 4. oktobrī saņēmām no Vīnes zoodārza, tagad kopā ir 19.
Kolekciju papildinājām ar jaunu sugu – zeltaino šakāli (Canis aureus). 3. decembrī no Arnemas zoodārza
Nīderlandē saņēmām sešu šakāļu grupu (4;2). Jaunajā
ekspozīcijas aplokā šakāļus plānojam izlaist 2019. gada
martā–aprīlī.
Feneklapsām (Vulpes zerda) piedzima pieci mazuļi di
vos metienos. Otrais metiens – 4. jūlijā piedzimušie trīs
mazuļi (2;1) – sekmīgi izauga.

Foto: Elīna Gulbe

Foto: Māris Lielkalns

Rīgas zoodārzā 2016. gada nogalē dzimušo četrpirkstu tamanduu (Tamandua tetradactyla longicaudata) mātīti Masī 16. jūlijā nosūtījām Berlīnes
zoodārzam.
Lidvāveres (Pteromys volans) arī šogad sekmīgi vairo
jās. Mazuļi dzima 10. maijā un 10. jūlijā, izauga seši (1;5).
27. septembrī divas lidvāveru mātītes nosūtījām Jihlavas
zoodārzam Čehijā, 17. decembrī – trīs lidvāveres (1;2) –
Kadzidlovas dabas parkam Polijā.
Āfrikas zemes vāveres (Xerus inauris) būs viena no
jaunajām sugām ekspozīcijā “Āfrikas savanna”, kuru
2019. gadā atvērs apmeklētājiem. 4. oktobrī saņēmām
divus tēviņus no Dvūrkrāloves zoodārza un divas mātī
tes no Prāgas zoodārza Čehijā.
Lielie susuri (Glis glis) vairojās trešo gadu pēc kārtas.
20. maijā konstatējām trīs mazuļus (2;1). Grupa pieauga
līdz 15 dzīvniekiem.
Turcijas adatpeļu (Acomys cilicicus) kolonija turpināja
vairoties Tropu mājas Nakts ekspozīcijā.
Filipīnu mākoņžurkām (Phloeomys pallidus) aug divi
mazuļi – 25. martā dzimusi mātīte un 28. jūlijā dzimis vēl
nezināma dzimuma dzīvnieks.
Indijas dzeloņcūkām (Hystrix indica) 22. aprīlī piedzi

Damanu (Procavia capensis capensis) mazulis mē
neša vecumā.
Rock Hyrax young at the age of one month.

Ziemeļu lūšu (Lynx lynx lynx) māte ar lūsēniem trīs mēnešu (atētlā pa kreisi) un deviņu mēnešu (attēlā pa labi)
vecumā.
Female Northern Lynx with kittens at the age of 3 months (left) and 9 months (right).
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2017. gadā izveidotajam jaunajam kinkažu (Potos
flavus) pārim 16. septembrī piedzima otrais mazulis (1;0).
Surikatiem (Suricata suricatta) izauga četri mazuļi –
dzimuši 5. februārī (1;1) un 4. maijā (2;0).
No trim 28. martā dzimušajiem ziemeļu lūšu (Lynx lynx
lynx) mazuļiem izauga divi (1:1), trešo, visticamāk, stresa
situācijā nejauši nogalināja māte. 21. novembrī vienu no
abiem lūsēniem – Jakobīni – nosūtījām uz ekspozīciju fi
liālē “Cīruļi”. Savukārt 17. decembrī uz Kadzidlovas zoodār
zu Polijā nosūtījām 2017. gadā dzimušo lūsenīti.
Klinšu damaniem (Procavia capensis capensis) 8. sep
tembrī piedzima divi mazuļi (2;0), bet nākamajā dienā
nobeidzās māte. Dzīvnieku kopējiem izdevās mazuļus
izaudzēt mākslīgi, plānojam jaunos damanus ievietot
atpakaļ grupā. Rīgā dzimušo damanu tēviņu 5. maijā no
sūtījām uz Varšavas zoodārzu, bet 3. decembrī no Kerkra
des zoodārza Nīderlandē saņēmām četrus neradniecis
kus damanus (2;2) grupas palielināšanai un ekspozīcijas
papildināšanai.
Dzīvnieku apmācība. 2018. gada rudenī sadarbībā
ar dzīvnieku treneri Anu Popū (Anu Poopuu) no Igauni
jas sākām Āfrikas lauvu (Panthera leo) un huzārpērtiķu
apmācību pēc “Target Training” metodikas. Nosprau
dām divus mērķus: (1) samazināt dzīvniekiem stresu
un agresīvas reakcijas pret dzīvnieku kopējiem; (2) panākt, ka dzīvnieki mierīgi pienāk pie dzīvnieku kopēja
un pārvietojas atbilstoši tā komandām. Darbā ar Āfri
kas lauvām progress bija redzams ātrāk, un izdevās
sasniegt abus mērķus. Darbs ar huzārpērtiķiem nori
sinājās nedaudz grūtāk, un trenēšanas procesu nācās

pārtraukt, kad grupā piedzima mazuļi. Esam panākuši,
ka huzārpērtiķi pēc dzīvnieku kopēja signāla mierīgi
ienāk iekštelpās. Plānojam dzīvnieku apmācību tur
pināt. Dzīvnieku kopēju apgūtās jaunās zināšanas un
iemaņas nākotnē varēsim pielietot darbā arī ar citiem
dzīvniekiem (piemēram, strādājot ar geladām plāno
tajā ekspozīcijā “Āfrikas savanna”).
2018. gadā nodaļas vadītāja Tatjana Ivasenko piedalī
jās vairākās konferencēs un semināros.
24.–27. maijā – EAZA Sīko zīdītāju ekspertu gru
pas sanāksme Halles zoodārzā Vācijā. Tika prezentēti
materiāli par Rīgas zoodārza pieredzi klinšu damanu
un surikatu turēšanā un vairošanā jauktajā ekspozīcijā.
Sanāksmes ietvaros tika apmeklēti Halles, Magdeburgas
un Šēnebekas zoodārzi. Apmeklējot sanāksmi, galvenais
mērķis bija pieredzes apmaiņa ar kolēģiem no citiem
Eiropas zoodārziem, apspriežot galvenās problēmas
un jaunumus dzīvnieku turēšanas, barošanas, vairoša
nas metodēs. Īpaša uzmanība tika pievērsta jauktajām
ekspozīcijām.
4.–7. jūnijā – ZIMS (zoodārzu informācijas reģistra
sistēmas) mācības Tallinas zoodārzā.
 19.–22. septembrī – EAZA ikgadējā konference At
ēnās Grieķijā. Apmeklējot šo konferenci, galvenie uzde
vumi bija iepazīties ar jaunāko pieredzi dažādu zīdītāju
sugu turēšanā un vairošanā, kā arī ar veterinārajiem jau
tājumiem (slimībām, kontracepciju). Vislielākā interese
bija par Vecās pasaules pērtiķu ekspertu grupas aktivitā
tēm, jo plānojam sākt darbu ar mūsu zoodārzam pilnīgi
jaunām Vecās pasaules pērtiķu sugām.

Foto: Sergejs Čičagovs

Āfrikas lauvu (Panthera leo) pāris.
African Lion pair.
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NAGAIŅU NODAĻA
LINDA ZAUERE, Nagaiņu nodaļas vadītāja

Poniju (Equus caballus caballus) ķēve ar kumeliņu
10 dienu vecumā.
Female Pony with a foal at the age of 10 days.

Piedzima meža ziemeļbriedis (Rangifer tarandus fennicus), kuram devām vārdu Merkūrijs. Diemžēl tas nobei
dzās, apmeklētājiem to pārbarojot ar našķiem.
Pēc piecus gadus ilgiem centieniem Rīgas zoodārzā
beidzot izdevās izveidot jaunu kapibaru (Hydrochoerus
hydrochaeris) pāri. 15. oktobrī kapibaras mums uzdāvi
nāja trīs mazuļus, no kuriem divi izauga. Zooloģiskajos
dārzos ir salīdzinoši sarežģīti izveidot jaunas kapibaru
vairošanās grupas, jo pieaugušas kapibaras savā starpā
nesatiek, tāpēc pāri jāveido, kamēr tās ir jaunas – līdz vie
na gada vecumam.
Gada beigās apkakles pekariem (Pecari tajacu) pie
dzima viens mazulis.
Dzīvnieku apmācība. 2018. gada vasarā Rīgas zoo
dārzā viesojās Anu Popū (Anu Poopuu) – dzīvnieku
trenere no Igaunijas, kura apmācīja mūsu darbiniekus
dzīvnieku trenēšanā pēc “Target Training” metodikas.
Nagaiņu nodaļā īpaša uzmanība tika pievērsta Čapma
na zebrām (Equus quagga chapmani) un Rotšilda ž irafēm

Foto: Māris Lielkalns

Nagaiņu nodaļas kolekcijā ir 32 sugas, to skaitā lauk
saimniecības dzīvnieki un mājputni. 2018. gadā Nagaiņu
nodaļā vairojās astoņas sugas, piedzima 17 mazuļi.
2018. gads Nagaiņu nodaļā iesākās pozitīvi – martā
kolekciju papildināja pieci dzīvnieki – jauna pundurēzeļu (Equus asinus ‘Miniature’) mātīte Sima, kura tika atves
ta no minizoodārza “Rozīte” Rēzeknes novadā, vikunju
(Vicugna vicugna) mātīte no Amsterdamas zoodārza Nī
derlandē un tēviņš no Ēbeltoftas zoodārza Dānijā, mājas
jaku (Bos grunniens) tēviņš no Kolmordenas zoodārza,
un gvanaku (Lama guanicoe) mātīte no filiāles “Cīruļi”.
Pārkomplektējām baltpurna briežu (Przewalskium
albirostris) grupu. Martā Rīgas zoodārza tēviņu Ļutausi
aizveda uz filiāli “Cīruļi”, savukārt jaunu, neradniecisku
tēviņu saņēmām no Ūstu pie Labas zoodārza Čehijā.
Maijā Rīgas zoodārzā ieradās arī jauns Mišmi takinu
(Budorcas taxicolor taxicolor) tēviņš no Krakovas zoodār
za Polijā.
Rīgas zoodārzā vikunjas (Vicugna vicugna) turam di
vās grupās. Viena no tām ir vairošanas grupa – viens tē
viņš un divas mātītes, oktobrī šai grupai pievienojās vēl
viena vikunju mātīte. Otrā grupā turam vikunju tēviņus
kopā ar alpakām (Lama pacos), 19. decembrī grupai pie
vienojās vēl divas alpakas. 2019. gadā šo grupu plānots
pārvietot uz filiāli “Cīruļi”. Pieņem, ka alpaku tēviņu klāt
būtne mazina vikunju tēviņu savstarpējo agresiju, un, ja
šādu tēviņu grupu turēšana būs sekmīga, vikunjas EEP šo
ideju nākotnē varētu iekļaut sugas turēšanas vadlīnijās.
21. martā pasaulē nāca Mišmi takinu mazulis, taču tas
izrādījās pārāk vājš, māte to atteicās barot, tāpēc mazuli
nācās iemidzināt.
Toties šis bija ļoti ražīgs gads baltpurna briežiem
(Przewalskium albirostris) – piedzima trīs veselīgi briedē
ni (1;2). Nākamajā gadā ceram uz jauniem mazuļiem no
jaunā baltpurna briežu tēviņa.

Kapibara (Hydrochoerus hydrochaeris) ar mazuļiem 3 dienu vecumā.
Capybara with pups at the age of 3 days.
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Baltpurna briežu (Przewalskium albirostris) mazulis.
White-lipped Deer calf.
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šanas kaste, un dzīvnieku pieradināja tajā ieiet. Rezultātā
ziemeļbrieža ievilināšana kastē pirms transportēšanas
bija bez stresa un ļoti ātra, kā arī nebija jāizmanto ķīmis
kā imobilizācija. Jāpiemin arī, ka gandrīz izdevās ziemeļ
briedi pieradināt pie apaušu aplikšanas.
Gatavojoties gaidāmajam darbam jaunajā ekspozīci
jā “Āfrikas savanna”, nodaļas zooloģe Kristīne Cālīte un
dzīvnieku kopējs Jānis Siliņš jūlijā uz nedēļu devās ko
mandējumā uz Kolmordenas zooloģisko dārzu Zviedri
jā, lai gūtu pieredzi un jaunas zināšanas lielo zālēdāju
turēšanā jauktu sugu grupās. Kristīne ar Jāni atceras
milzīgos aplokus, kuros dzīvnieki tiek turēti jauktās
ekspozīcijās līdz pat piecām sugām. Zviedru speciālis
ti lielu uzsvaru liek uz dzīvnieku trenēšanu, jo tas ļoti
atvieglo veterināro darbu. Mūsu kolēģiem bija iespēja
būt klāt un palīdzēt veterināro manipulāciju veikšanā.
Liels uzsvars ir arī uz atsaukšanās apmācību (“recall”),
kas ir ļoti būtiska jauktajās ekspozīcijās, kur katrai sugai
var iemācīt atpazīt tieši sev domātus signālus un reaģēt
uz tiem. To plānojam ieviest arī mūsu savannas ekspozī
cijā. Kolēģiem bija liels prieks iepazīties ar Kolmordenas
zoodārza vadošo dzīvnieku treneri un “ZooSpensefull”
bloga autoru Peteru Giljamu. Kristīne darbam ar mūsu
zoodārza žirafēm ir noskatījusi un ieviesusi dažādas
tabulas, ar kuru palīdzību plānot un organizēt darbu
(mītņu kopšanu, vides pilnveidošanas objektu lietoša
nu, dzīvnieku treniņus).

Foto: Sergejs Čičagovs

(Giraffa camelopardalis rothschildi), kā arī divkupru ka
mieļiem (Camelus bactrianus), baltpurna briežiem un
ziemeļbriežiem. Treniņš nepieciešams, lai stimulētu dzīv
nieku mentālo veselību, kā arī, lai atvieglotu dzīvnieku
kopēju un veterinārārstu darbu situācijās, kad, piemē
ram, dzīvniekiem jāveic injekcijas vai jāņem paraugi ana
līzēm. “Target Training” ir viena no labākajām metodēm
zoodārza dzīvnieku apmācībā.
Čapmana zebras tiks pārvietotas uz jauno ekspozīciju
“Āfrikas savanna” – tām pilnīgi jaunu vidi. Tāpēc bija jāuz
sāk treniņi, kuros zebras pakāpeniski radinājām pie jau
nām lietām un centāmies panākt, lai cilvēku klātbūtne
tām neradītu stresu. Zebru mātītēm treniņi bija jāsāk no
nulles, jo tām bija bail no cilvēkiem. Anu Popū un dzīv
nieku kopējiem ieguldot lielu darbu, zebru mātītes vairs
nav tik satrauktas, ēd barību no rokas un pēc komandas
sper soļus uz priekšu un atpakaļ. Zebras arī labi darbojas
treniņos ar “Target Training” metodi, “mērķa” bumbiņai
gan pieskaroties ar purnu, gan sekojot.
Rotšilda žirafes tikušas trenētas jau iepriekšējos ga
dos, bet nu tās arī sper soļus atpakaļ un sānis pēc “Target
Training” komandām.
22. novembrī uz Berlīnes zooloģisko dārzu tika nosū
tīts divus gadus jaunais meža ziemeļbriežu tēviņš. Dzīv
nieku kopēji un Anu Popū jau savlaicīgi to sagatavoja
transportēšanai. Ziemeļbriedi trenēja ar “Target Training”
metodi, kā arī aplokā jau laikus tika ievietota transportē

ORNITOLOĢIJAS NODAĻA
SINTIJA PUTNIŅA, Ornitoloģijas nodaļas vadītāja

Veiksmīgi ligzdoja melno stārķu (Ciconia nigra) pāris,
14. jūnijā izšķīlās cālis. Pārim 2017. gadā izaugušo jauno
mātīti 20. novembrī aizsūtīja uz Cīrihes zoodārzu Šveicē.
Lielu prieku šogad sagādāja klinšu ibisi (Geronticus
eremita). Martā putni cītīgi sāka nest zarus un veidot
ligzdas. 23. maijā no ligzdas bija sadzirdami divu cāļu
čiepstieni, taču 24. un 28. maijā tie mira. 30. maijā citā
ligzdā atkal sadzirdējām cāļa čiepstienus. Šis jaunais ibiss
veiksmīgi izauga, un pēc DNS analīzēm konstatējām, ka
tas ir tēviņš.
Baltos karošknābjus (Platalea alba) izlēmām
2017./2018. gada vairošanās sezonā nevairot. 2018.
gada beigās karošknābji atsāka būvēt ligzdas un cītīgi
perēt. 24. augustā uz Feldmana zoodārzu Ukrainā aizve
da 2017. gadā šķīlušos balto karošknābju tēviņu.
Vienīgajam mandarīnpīļu (Aix galericulata) pārim šogad bija divi dējumi. Diemžēl visas olas bija neapaugļotas.
Lai gan gada sākumā zaudējām vienu no diviem sarkankakla zosu (Branta ruficollis) tēviņiem, ligzdoja abas
kolekcijā esošās mātītes. Viena no tām veiksmīgi izperēja
un izaudzināja divus cāļus (2;0).
Rudajām dižpīlēm (Tadorna ferruginea) izšķīlās un
veiksmīgi izauga 10 pīlēni. 5. maijā uz Kauņas zoodārzu
aizveda sešas 2017. gadā šķīlušās rudās dižpīles (2;4), un
21. jūnijā uz Tallinas zoodārzu tika aizvestas atlikušās
2017. gadā šķīlušās dižpīles (3;3) un viens no vecajiem
pāriem (1;1).
Baltie karošknābji (Platalea alba).
African Spoonbills.

Foto: Māris Lielkalns

Ornitoloģijas nodaļā gada beigās bija 51 putnu suga
(195 īpatņi), kā arī viena zīdītāju suga (pelēkais ronis –
divi īpatņi). Gada laikā olas dēja 22 putnu sugas. 10 su
gām šķīlās cāļi, deviņām sugām sekmīgi izauga 27 jaunie
putni. Citām kolekcijām nosūtījām astoņu sugu 26 put
nus, bet saņēmām divu sugu septiņus putnus.
11. maijā salaidām kopā Darvina nandu (Rhea pennata) mātīti un 2017. gadā atvesto jauno tēviņu. Lai arī
mātīte laiku pa laikam mēdz ieknābt jaunajam tēviņam,
kopumā abi putni sadzīvo labi.
Agrā pavasarī nomainījām sētu sekstaino kazuāru
(Casuarius casuarius) aplokam un 21. maijā salaidām
kopā abus kazuārus. Iepazīšanās noritēja mierīgi, un
mātīte pat ļāva tēviņam kārtot sev spalvas. Lai arī visas
vasaras garumā nebija redzēta īpaša vairošanās uzvedī
ba, 2. augustā putni tika novēroti pārojamies. Diemžēl
septembra vidū putni sakāvās un tos nācās izšķirt, taču
jau agrā pavasarī varēsim mēģināt pāri atkal salaist kopā.
Kā katru gadu, dēja visi trīs sārto pelikānu (Pelecanus
onocrotalus) pāri. Diemžēl konfliktos par ligzdu vietām
un ligzdošanas materiālu visas olas tika sasistas. Ap
augļotas olas šogad tā arī neizdevās konstatēt. Ar pe
likāniem kopā dzīvojošie jūraskraukļi (Phalacrocorax
carbo sinensis) maija sākumā mēģināja veidot ligzdas
āra aplokā, taču šo procesu nācās pārtraukt Pelikānu
mājas jumta maiņas dēļ. Jūlija beigās mēs palielinājām
mūsu jūraskraukļu grupu ar četriem jauniem putniem
no savvaļas.
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inkubatorā. Diemžēl neviena no inkubatorā ievietotajām
olām nebija apaugļota, un 9. septembrī mātīte mira.
Izauga astoņi Indijas pāvi (Pavo cristatus).
Pelēkajām vainagdzērvēm (Balearica regulorum gibbericeps) bija divi dējumi. Pirmais dējums bija neapaug
ļots, bet otrajā ligzdošanas reizē 10. septembrī izšķīlās
cālis, kurš veiksmīgi izauga. Iepriekšējā gada divi jaunie
putni (1;1) 10. jūlijā tika aizvesti uz “Hai Park” Izraēlā, bet
otra jaunā mātīte – 22. novembrī uz Renenas zoodārzu
Nīderlandē.
Aprīļa beigās novērojām pelēko dzērvju (Grus grus
grus) pārošanos, un maija sākumā tās sāka vākt ligzdoša
nas materiālu un veidot ligzdu. Diemžēl 3. jūnijā aplokā
tika atrasta mirusi mātīte.
Pēc trīs gadu pārtraukuma šogad divus cāļus izaudzi
nāja arī Japānas dzērvju (Grus japonensis) pāris.

Melno stārķu (Ciconia nigra) mazulis 4 nedēļu ve
cumā.

Sarkanastes žako (Psittacus erithacus) ar cāli 3 nedē
ļu vecumā.

Black Stork chick at the age of 4 weeks.

Grey Parrot with a chick at the age of 3 weeks.

Foto: Sergejs Čičagovs

Pavasara sākumā veicām izmaiņas Andu kondoru
(Vultur gryphus) voljerā. Noņēmām voljeram pārklāto
tīklu, lai mītnē būtu gaišāks, un uzstādījām ligzdošanas
platformu. Mums par brīnumu, 7. maijā voljerā tika atras
ta ola – pirmā reģistrētā šim pārim. Diemžēl ola atradās
uz zemes un bija sasista, taču arī tas ir liels solis šīs sugas
vairošanā Rīgas zoodārzā.
Cāli izaudzēja melno grifu (Aegypius monachus) pāris.
Janvāra vidū putni pamazām sāka būvēt savu ligzdu un
pašā marta sākumā jau cītīgi perēja. 28. aprīlī izšķīlās cā
lis, kuru 24. jūlijā aizveda uz Bulgāriju, lai izlaistu savvaļā
Balkānos.
2017. gadā zoodārzā izaudzēto jauno grifu 22. febru
ārī aizveda uz Mehelenas zoodārzu Beļģijā.
Bārdaino grifu (Gypaetus barbatus) pāris 3. janvārī
sāka perēt, taču arī šogad ola izrādījās neapaugļota. Tā
kā putni jau astoto gadu pēc kārtas nav sekmīgi vairo
jušies, pēc bārdainā grifa EEP ieteikumiem 27. septem
brī grifu pāri aizveda uz Riharda Fausta plēsīgo putnu
vairošanas centru Austrijā. Savukārt 4. oktobrī uz Rīgas
zoodārzu atveda jaunus, 2018. gadā šķīlušos bārdainos
grifus, lai izveidotu jaunu pāri.
Agrā pavasarī veicām uzlabojumus sekretārputnu
(Sagittarius serpentarius) aplokā – izveidojām ligzdoša
nas platformu un ar bambusa žogu nosedzām aploka
malu, lai nodrošinātu putniem vairāk iespēju patverties
no apmeklētāju acīm. Putni ligzdošanas platformai uz
manību nepievērsa, bet izveidoja ligzdu uz zemes, kurā
9. jūnijā tika atrasta pirmā šī pāra ola. Kopumā pāris izdē
ja septiņas olas, no kurām trīs tika ievietotas inkubatorā,
trīs sasita vārnas, bet ar vienu putni sāka apgūt perēša
nas iemaņas. Diemžēl inkubatorā ieliktās olas un perētā
ola izrādījās neapaugļotas.
Pārsteigumu sagādāja arī vienīgā grifu pērļvistu (Acryllium vulturinum) mātīte, 16. augustā izdējot olu. Kopu
mā pērļvista izdēja 13 olas, no kurām piecas ievietojām

Klinšu ibiss (Geronticus eremita) ar mazuli 2 nedēļu
vecumā.

Foto: Elīna Gulbe

Foto: Māris Lielkalns

Waldrapp Ibis with a chick at the age of 2 weeks.
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Foto: Sergejs Čičagovs

Japānas dzērvju (Grus japonensis) cālis 3 dienu ve
cumā.
Manchurian Crane chick at the age of 3 days.

Foto: Māris Lielkalns

Neveiksmīgu vairošanās sezonu piedzīvoja gan Moluku kakadu (Cacatua moluccensis) pāris, gan abi citroncekula kakadu (Cacatua sulphurea citrinocristata) pāri.
Vairākas reizes uz zemes tika atrastas no ligzdu kastēm
izmestas olas. Apaugļotu olu izdevās konstatēt tikai vie
nam no citroncekula kakadu pāriem.
Interesantu pārsteigumu sagādāja viens no trim sarkanastes žako (Psittacus erithacus) pāriem, kurš olas
izdēja jaunajā ekspozīcijā uz zemes un visu acu priekšā
izperēja un izaudzināja cāli. 5. maijā uz Krakovas zoodār
zu Polijā aizveda iepriekšējā gadā šķīlušos sarkanastes
žako mātīti.
Maija beigās Terārija ēkā tika atklātas jaunās papagaiļu ekspozīcijas. Divos plašajos voljeros izveidojām
gan Āfrikas sugu jaukto ekspozīciju ar sešiem sarkanas
tes žako, grifu pērļvistu pāri un Āfrikas piešrupuci (Centrochelys sulcata), gan Austrālijas ekspozīciju ar vienu
Moluku kakadu, dzeltencekula kakadu (Cacatua galerita), balto kakadu (Cacatua alba), sešiem sārtajiem ka
kadu (Eolophus roseicapilla) un diviem zilmēles scinkiem
(Tiliqua scincoides). Pateicoties šīm ekspozīcijām, spējām
izveidot lielas papagaiļu grupas un iepazīstināt apmek
lētājus ar dažādām sugām.
Pēc vairāku gadu neveiksmēm nolēmām pārkomplek
tēt balto pūču (Bubo scandiacus) pāri, Rīgas pāra tēviņu
nomainot ar tēviņu no filiāles “Cīruļi”. Jūnija sākumā mā
tīte uzsāka sēdēt ligzdā, 16. jūnijā konstatējām, ka ligzdā
ir divas olas, taču 11. jūlijā ligzda bija pamesta un olas
izrādījās neapaugļotas.
Aprīļa vidū perēšanu uzsāka urālpūce (Strix uralensis),
diemžēl arī šogad divas izdētās olas bija neapaugļotas.
Neveiksmi šogad cieta arī svītrainās pūces (Surnia ulula). 1. jūnijā ligzdošanas kastē konstatējām četras neap
augļotas olas un divus cāļus, bet tie diemžēl neizdzīvoja.
Kāpzemes degunragputniem (Bucorvus leadbeateri)
šosezon tika konstatētas divas olas, abas no tām – neapaugļotas.
Pastiprinātu interesi par ligzdas kasti un viens pret
otru šogad izrādīja trompetes degunragputni (Bycanistes bucinator). Vairošanās sezona nebija veiksmīga,
taču tik ciešas pāra attiecības šim pārim līdz šim nebijām
novērojuši.
Martā Sintija Putniņa kopā ar Terārija nodaļas darbi
niekiem devās komandējumā uz Plockas, Brno, Vīnes un
Varšavas zooloģiskajiem dārziem, lai apgūtu iemaņas un
rastu idejas jaunajām Āfrikas ekspozīcijām, kurās plānots
turēt audējputnus un pupuķus.
Jāpiemin arī, ka Ornitoloģijas nodaļas darbinieks Gun
tis Graubics, veicot ikgadējos putnu migrācijas pētīju
mus un gredzenošanu Salacgrīvā, šoruden konstatēja
vairākas Latvijā reti ieceļojošas sugas – rudsānu zilastīti
(Tarsiger cyanurus), dzeltensvītru ķauķīti (Phylloscopus
inornatus), Sibīrijas ķauķīti (Phylloscopus proregulus) un
plīvurpūci (Tyto alba guttata).

Pelēko vainagdzērvju (Balearica regulorum gibbericeps) mazulis 5 nedēļu vecumā.
Grey Crowned Crane chick at the age of 5 weeks.
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TERĀRIJA NODAĻA
RENĀRS ROZENTĀLS, Terārija nodaļas vadītājs

Terārija nodaļas kolekcijā 2018. gada beigās bija
187 dzīvnieku sugas, to skaitā rāpuļi, abinieki, zivis un
bezmugurkaulnieki (gliemji un dažādi ūdens bezmu
gurkaulnieki). 2018. gadā vairojās 38 sugas.
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Dienu veci sila ķirzaku (Zootoca vivipara) mazuļi.
Viviparous Lizard young at the age of a day.

natrix), kura olas attīstījās uz vietas Latvijas rāpuļu un
abinieku ekspozīcijā, un pļavas ķirzakas (Zootoca vivipara), kuras bija noķertas dabā jau grūsnas un dzemdēja
mazuļus terārijā.
Ekspozīcijā Tropu mājā pirmo reizi olas izdēja albīnā
tīģerpitonu (Python molurus) mātīte, kura apzinīgi veica
to sildīšanu visu inkubācijas periodu, taču olas izrādījās
neapaugļotas.
Pirmo gadu saules peldes āra voljerā kopā ar papagai
ļiem baudīja zilmēles scinku (Tiliqua scincoides) pāris,
ko tāpat kā Āfrikas piešrupuci izlikām jauktu sugu grupā
jaunajā papagaiļu ekspozīcijā.
Parasto zalkšu (Natrix natrix) mazulis.
Grass Snake young.

Foto: Sergejs Čičagovs

2018. gada beigās Terārija nodaļā bija 52 sugu rāpuļi.
Gada laikā nomira pēdējie matamatu (Chelus fimbriatus), Haiti čūskmēļu (Diploglossus warreni) un ausaino
dižgekonu (Rhacodactylus auriculatus) īpatņi, tādējādi
samazinot sugu skaitu par trim. Ja laika gaitā rastos ie
spēja izveidot jaunu, labi funkcionējošu ekspozīciju ma
tamatām, sugu labprāt atgūtu kolekcijā.
Rāpuļu kolekciju gada laikā papildināja septiņas su
gas. No privātpersonām saņēmām Ķīnas mīkstrupuci
(Pelodiscus sinensis), divus Rīvza bruņrupučus (Mauremys reevesii) un rakstaino koku bruņrupuci (Rhinoclemmys pulcherrima). No Tallinas zooloģiskā dārza
saņēmām Āfrikas piešrupuci (Centrochelys sulcata), ko
vasarā veiksmīgi eksponējām kopā ar papagaiļiem jau
najā āra ekspozīcijā. Vietējo rāpuļu kolekcija tika papil
dināta ar skaistu, melnu parasto odzi (Vipera berus), kas
tika noķerta Saulkrastos.
Divas rāpuļu sugas saņēmām neplānoti. Telpau
gu ziedu bāzē tika noķerta mūru ķirzaka (Podarcis
muralis) – Eiropas dienvidos mītoša suga, savukārt
Sarkandaugavas ostā jūnijā no
Āzijas ievestā kravas konteinerā
tika atrasts toki (Gekko gecko),
to noķēra un nogādāja zoodārzā.
Toki gekons kravas konteinerā
bija pavadījis 35 dienas, kuru lai
kā bija izticis bez ūdens. Nonācis
Terārija nodaļas karantīnas terā
rijā, tas kāri dzēra ūdeni, bet pēc
pāris dienām sāka ēst piedāvāto
barību – circeņus un prusakus.
Gada beigās, veidojot rāpuļu
olu inkubācijas rezultātu kopsa
vilkumu, konstatējām, ka tuvākajā
laikā būtu jāiegādājas jauni inku
batori. Esošais inkubators savu
laiku ir nokalpojis un pienācīgi
neveic temperatūras uzturēšanas
un gaisa ventilācijas funkcijas, kā
rezultātā rāpuļu embriji iet bojā
olās pirms šķilšanās.
2018. gadā vairojās divas rāpuļu
sugas – parastais zalktis (Natrix

Foto: Elīna Gulbe

RĀPUĻI

ABINIEKI

Foto: Sergejs Čičagovs

2018. gada beigās Terārija nodaļas kolekcijā bija
50 abinieku sugas.
Gada laikā atteicāmies no četrām abinieku sugām –
baltkakla putotājvardes (Polypedates leucomystax) tika
aizsūtītas uz citu kolekciju, bet pēdējie olīvkrāsas krupji
(Amietophrynus gutturalis), koku krupis (Pedostibes hosii) un olīvu indesvarde (Ameerega trivittata) nomira no
vecuma.
Kolekcijā tika iekļauta jauna suga – zemeņu indesvarde (Oophaga pumilio), ko saņēmām no Pozna
ņas zooloģiskā dārza, kā arī atgriezās iepriekš zaudēta
suga – Eiropas kokvarde (Hyla arborea), kas tika no
ķerta Latvijā.
Tropu mājā papildus sākām eksponēt vēl trīs su
gas – ūdens cecīlijas (Typhlonectes natans), dobumu
kārpvardes (Theloderma stellatum), kā arī jūras krupjus (Rhinella marina), kurus eksponējam bijušajā kupl
astes smilšu peļu terārijā Nakts ekspozīcijā.
Vairojās 18 abinieku sugas.
Kolekcija tika papildināta ar jauniem sarkanacu
kokvaržu (Agalychnis callidryas) īpatņiem no Poznaņas
zoodārza, tādējādi nodrošinot kompāniju mūsu vientu
ļajai sarkanacu kokvardei. Vardes iedzīvojās labi, un uz
gada beigām jau tika iegūti mūsu zoodārzā izaudzēti
mazuļi.
Priecājamies par krupjgalvas kokvaržu (Trachycephalus resinifictrix) vairošanas sekmēm. Šīs vardes mūsu
kolekcijā ir jau 20 gadus. Vairojušās regulāri, bet reti,
un līdz pieaugušo stadijai tās līdz šim izdevies izaudzēt

Sarkanacu kokvarde (Agalychnis callidryas).
Red-eyed Tree Frog.

mazā skaitā. Citiem zoodārziem lielākoties sūtījām tikko
metamorfozi izgājušus dzīvniekus, jo mazuļiem bija aug
sta bojāeja, tās iemeslus noskaidrot nav izdevies. Par pa
nākumu varam uzskatīt to, ka 2018. gada beigās mums
aug vairāk nekā 100 krupjgalvas kokvaržu pusaugu sta
dijā. Tuvā nākotnē tās varēs apdzīvot vislielāko no Tropu
mājas abinieku terārijiem. Jaunā vairošanas grupa tika
izveidota no dzīvniekiem, kurus saņēmām no Kauņas un
Varšavas zoodārziem.
Terārija ekspozīcijā kalnu svilpējvardēm (Leptodactylus fallax) izveidojām “vairošanās alu” – kasti, kura tika
izklāta ar mālu, lai imitētu mitru augsni. Rezultāts neizpa
lika – vardes atlika ikrus, bet diemžēl tie nebija apaugļoti.
Kaitēja ilgstošais karstums 2018. gada vasarā. Tā dēļ
aizgāja bojā pašu audzētās un jau vairoties sākušās
divkrāsu kārpvardes (Theloderma bicolor), stipri cieta
nelidojošās drozofilas. Gandrīz mēnesi mantellu un den
drobatu barošanā nācās pielietot senās metodes – ātri
ieviestu lidojošo drozofilu populāciju un dabā ievāktus
dažādus “krūmu kukaiņus” un mitrenes. Divkrāsu kārp
vardes atgriezušās kolekcijā, tās saņēmām no Bristoles
zoodārza.
2018. gads bija veiksmīgs vietējiem abiniekiem. Latvijas abinieku un rāpuļu ekspozīcijā atkal ir pārstāvē
tas visas vietējās abinieku sugas, jo ekspozīcijā atgriezās
Eiropas kokvarde un apzinīgi pildīja savus pienākumus
visas sezonas garumā. Pagaidām ir viena kokvarde, bet
redzīgākie un ieinteresētākie to pamanīja uzreiz, citi
nedaudz pameklēja. Acīgākie varēja novērot arī pilnu
sarkanvēdera ugunskrupju (Bombina bombina) vai
rošanās ciklu – sākot ar aktīvu dziedāšanu, tad – ikrus,
to attīstību, kāpurus un arī kurkuļus.
Izdevās izaudzēt 14 jaunus krupīšus
ekspozīcijas papildināšanai. Visvē
rīgākie apmeklētāji ekspozīcijā pa
manīja arī mazo tritonu (Lissotriton
vulgaris) nārstu, mākslu ikrus skaisti
ielocīt elodeju lapās, kā arī kāpuru
augšanu, barojoties ar dafnijām un
ciklopiem.
Ļoti iepriecināja smilšu krupji
(Epidalea calamita), kurus vairojām
laboratorijā. Situācijā, kad trūka vie
tas, barības un darbaroku, lielāko
uzmanību pievērsām 3. paaudzei
nebrīvē. Vecākie no 3. paaudzes
pārstāvjiem – 2011. gadā dzimušie
(10 tēviņi, 5 mātītes) parūpējās par
trim nārstiem. Attīstījās tikai aptu
veni trešdaļa ikru un (kā bieži notiek
abiniekiem nebrīvē) mazuļiem bija
liela bojāeja, bet 12 jaunie krupīši ir
dzīvotspējīgi un var lepoties kā 4. pa
audze nebrīvē.
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ZIVIS

Foto: Elīna Gulbe

2018. gada beigās Terārija nodaļā bija 64 zivju sugas.
2018. gadā vairojās astoņas sugas.
Gada laikā atteicāmies no deviņām zivju sugām. Vis
lielākais zaudējums bija pāvacu raja (Potamotrygon motoro), kura nomira no vecuma.
Kolekciju papildinājām ar 15 jaunām zivju sugām. Latvijas zivju ekspozīcijās sākām demonstrēt sīkās bara zi
vis – auslejas (Leucaspius delineatus), spidiļķus (Rhodeus
sericeus) un grunduļus (Gobio gobio). Vēl vietējo faunu
Akvārija ekspozīcijā kopš 2018. gada vasaras pārstāv arī
dūņu pīkstes (Misgurnus fossilis) un līdaka (Esox lucius),
savukārt rotani (Perccottus glenii) dzīvo jaunajā, invazīva
jām sugām veltītajā ekspozīcijā, kura apmeklētājiem tiks
atvērta 2019. gadā.
Tika izveidota jauna Dienvidamerikas ekspozīcija,
kurā apskatāmas gupijas (Poecilia reticulata), melnās
tetras (Gymnocorymbus ternetzi) un jauna, no Berlīnes
akvārija saņemta suga – zeltainās pātagastes (Sturisomatichthys aureus). Zeltainās pātagastes gada beigās

Zeltainā pātagaste (Sturisomatichthys aureus).
Royal Catfish.

Foto: Elīna Gulbe

ekspozīcijas akvārijā atlika ikrus, un apmeklētāji varēja
novērot, kā tēviņš tos sargā un, vēdinot vēdera spuras,
nodrošina svaiga ūdens cirkulāciju ap tiem.
No privātpersonām 2018. gadā tika saņemti divi lodā
tājsami (Clarias sp.), kuri pašlaik dzīvo Tropu mājas basei
nā, un māņacs astronots (Astronotus ocellatus), kuram
atradām mājas citā kolekcijā.
Gada beigās izveidojām ekspozīciju jaunai mūsu ko
lekcijas zivju sugai – Āzijā mītošajām zaļplankumotajām balonzivīm (Tetraodon nigroviridis).
2018. gadā ekspozīcijas akvārijos veiksmīgi vairojās tīrītājzivtiņas (Garra rufa), kumpgalvas cihlīdas (Cyphotilapia frontosa) un Očikoto tilapijas (Tilapia guinasana),
kā arī āra baseinā ikrus nērsa zelta zivtiņas (Carassius
auratus).
Rīgas zoodārzs no 2018. gada piedalās Goodeidae
dzimtas zivju darba grupas (Goodeid Working Group)
sugu saglabāšanas programmās. Pašlaik piedalāmies,
vairojot savvaļā izmirušās mirdzošās amekas (Ameca
splendens), 2019. gadā plānojam kolekciju papildināt ar
vēl 2–3 šīs dzimtas sugām.

Očikoto tilapija (Tilapia guinasana).
Otjikoto Tilapia.

Foto: Elīna Gulbe

Asaris (Perca fluviatilis).
European Perch.
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2018. gada beigās Terārija nodaļā bija 21 bezmugur
kaulnieku suga. 2018. gadā vairojās desmit sugas.
Gada laikā tika nolemts neturpināt eksponēt Baltijas
jūrā sastopamās akmeņu garneles (Palaemon adspersus).
2018. gadā Terārija nodaļas bezmugurkaulnieku ko
lekcija tika papildināta ar astoņām jaunām sugām un
divām jaunām vienas sugas krāsu variācijām. Decembrī
Akvārija ekspozīcijas tika papildinātas ar garnelēm Caridina sp. sarkanā, dzeltenā un zilā krāsā.
Latvijas vietējo zivju akvāriji tika papildināti ar lielajiem dīķgliemežiem (Lymnaea stagnalis), kas daļēji
apēd aļģu apaugumu no akvāriju
sienām. Kā Latvijā invazīvas sugas
tika iegūti Ķīnas cimdiņkrabis
(Eriocheir sinensis), Amerikas
signālvēzis (Pacifastacus leniusculus) un šaurspīļu upesvēzis
(Astacus leptodactylus). Akvārija
ekspozīcijā jau apskatāma jauna
suga, ļoti spilgta izskata vēži –
sarkanie purva vēži (Procambarus clarkii), kas dabā sastopami
Ziemeļamerikā.

Kā potenciālos barības objektus Terārija nodaļas dzīv
niekiem sākām turēt pankūku kailgliemežus (Veronicella sloanii) un tīģeru ahātgliemežus (Achatina achatina).
Terārija nodaļā veiksmīgi vairojās daudzas no bezmu
gurkaulnieku sugām. Kā gada veiksmi var minēt pankūku kailgliemežu un sārto vilkgliemežu (Euglandina
rosea) savairošanu.
Ilgstošā karstuma dēļ 2018. gada vasarā stipri cieta
arī partulas. Tomēr izdevās saglabāt kolekcijā visas trīs
no šīm savvaļā izmirušajām gliemežu sugām, slaidjoslu
partulu (Partula suturalis strigosa) skaits pat trīskāršojās.
Augustā bija palikuši vairs tikai četri šīs sugas gliemeži,
bet decembrī terārijā mitinās jau 13 gliemezīši.

Foto: Sergejs Čičagovs

BEZMUGURKAULNIEKI

Slaidjoslu partulas (Partula suturalis strigosa).
Partula Snails.

JAUNUMI NODAĻĀ
2018. gada martā Terārija nodaļas vadītājs Renārs Ro
zentāls, zoologs Andris Lazdiņš un Ornitoloģijas nodaļas
vadītāja Sintija Putniņa devās komandējumā uz Plockas,
Brno, Vīnes un Varšavas zoodārziem. Komandējuma
mērķis bija iegūt zināšanas par rāpuļu un putnu jaukto
ekspozīciju veidošanu, kā arī Āfrikas rāpuļu un putnu tu
rēšanas metodēm citos zoodārzos. Iegūtie iespaidi tika
izmantoti, plānojot jauno Āfrikas ekspozīciju Terārijā.
Jāpiebilst, ka viens no komandējuma papildu uzdevu
miem bija ziemas laikā Iecavā iedzīvotāju noķerto rud
pelēko valabiju nogādāt līdz Plockas zoodārzam, kur to
tūlīt nodevām Varšavas zoodārza kolēģu rokās.
2018. gadā mācības turpināja divi nodaļas darbinieki.
Jānis Kolangs studē LU Bioloģijas fakultātes maģistra
studiju programmā, padziļināti apgūstot ihtioloģiju, bet
Andris Lazdiņš turpina mācīties tālmācības kursos zoo
dārzu un akvāriju dzīvnieku menedžmenta specialitātē,
kurus piedāvā Spāršoltas koledža Lielbritānijā. Savukārt
Arkādijs Poppels aktīvi piedalās ar ihtioloģiju un ento
moloģiju saistītos pasākumos, uzstājoties konferencēs
un semināros.

2018. gadā Terārija nodaļā divas nedēļas stažējās
Pjotrs Slivinskis no Kadzidlovas zooparka Polijā. Pjotrs
apguva iemaņas darbā ar rāpuļiem, kā arī strādāja abi
nieku ekspozīcijā Tropu mājā.
2018. gada nogalē Terārijā tika atklāta bijušā mūsu no
daļas darbinieka Māra Grunska fotoizstāde “Rāpuļi tuv
plānā” ar makrofotogrāfijām, kuras Māris uzņēmis laikā,
kad strādājis Rīgas zoodārzā.
Gada laikā viss Terārija nodaļas kolektīvs devās dažā
dos izbraucienos pie dabas – uz jūru, mežu un upēm,
lai vāktu dabas materiālus, kuri noder dzīvnieku nebrī
ves vides pilnveidošanai. Tika vāktas smiltis, grunts, zari,
ūdensaugi, sūnas u.c. dabas materiāli. Dažos no šiem
braucieniem tika ķerti dzīvnieki, ko ielaist terārijos un
akvārijos.
Akvārija ekspozīciju papildināt palīdzēja arī zoodārza
veterinārārsts Nikolajs Oborins, kura hobijs ārpus dar
ba laika ir makšķerēšana. Nikolajs sagādāja rotanus no
Aglonas un līdaku, kura pašlaik ir ekspozīcijā, kā arī pa
līdzēja organizēt nakts braucienu, lai kopā ar Nagaiņu
nodaļas kolēģiem vēžotu Lielupē.
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INSEKTĀRIJS
ILONA ROMA, Insektārija vadītāja
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Šogad saņēmām arī iespaidīgu milzu sienāžu sugu Siliquofera grandis un milzu zarkukaiņus Phasma gigas.
Jaunā zarkukaiņu suga labi savairojās, un jau šogad
varējām to izlikt ekspozīcijā Tropu mājā.
Šogad nolēmām atteikties no vairākām sugām un
pārtraucām turēt prusakus Panesthia angustipennis,
zarkukaiņus Hermagoras cultratolobatus un Cuniculina sp. (PSG 211), kā arī tūkstoškājus Xenobolus carnifex.
Iznīka rožvaboļu Cheirolasia burkei un Eudicella hornimanni populācijas.
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),
circeņus (Acheta domestica) un miltu melnuļu (Tenebrio
molitor) kāpurus. 2018. gadā zoodārza dzīvnieku baro
šanai izsniegti 290 kg kukaiņu.
Par spīti mūsu centieniem atjaunot Peru melnuļu
(Zophobas morio) kultūru, šogad tajā atkal izplatījās in
fekcija, kā rādīja analīžu rezultāti – densovīrusa izraisīta.
Rezultātā atkal bijām spiesti likvidēt visu Peru melnuļu
populāciju.
Pēc nodaļas darbinieka, entomologa Aleksandra
Napolova iepriekšējo gadu ekspedīciju materiāliem
2018. gadā iznāca raksts:
Tamutis V., Balalaikins M., Barševskis A, Ferenca R.
2018. Comparative Morphology and Morphometry of
Badister (s. str) Species (Coleoptera: Carabidae), Occur
in Baltic States, with Notes on Their Distribution in Local
Fauna. – J. Entomol. Res. Soc. 20(1): 21–51.

Foto: Sergejs Čičagovs

Insektārija kolekcijā ir 50 bezmugurkaulnieku su
gas. 2018. gadā vairojās 41 suga.
Vasaras sezonā maijā–oktobrī turpinājām apmeklē
tājiem demonstrēt Latvijas faunas pārstāvju – zemes
kameņu (Bombus terrestris) ekspozīciju. Šogad izman
tojām divas kameņu saimes.
Jau piekto gadu darbojas “bišu viesnīca”, un arī šo
gad tā veiksmīgi pārziemoja. (“Bišu viesnīca” zoodārzā
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 aizpil
dīja vairākus simtus “istabiņu”.
Kā arvien, lapgriežskudru Atta cephalotes saime ļoti
labi “strādāja” Tropu mājas ekspozīcijā un piesaistīja ap
meklētāju uzmanību.
Audējskudru Polyrhachis dives saime ir veiksmīgi
iedzīvojusies 2017. gadā izveidotajā ekspozīcijā Tropu
mājā. Jaunajā ekspozīcijā skudru ligzdai fonā izveidota
vertikāla “zaļā siena”, kuru pakāpeniski apaudzējam ar
tropu sūnu, papardēm u.c. augiem. Augi tagad jau no
klājuši visu sienu. Insektārijā izdevās izstrādāt Polyrhachis dives ligzdu sadalīšanas metodi. Rezultātā ieguvām
vairākas šīs sugas papildu saimes, kuras sūtām citiem
zoodārziem.
Labi attīstījās arī otras audējskudru sugas – Oecop
hylla smaragdina – saime, kuru uzturam Insektārija au
dzētavā. Izmēģinājām šīs sugas skudru turēšanu kon
teineros, un tas ļoti labi izdevās. Nākotnē plānojam šo
metodi izmantot eksponēšanā.
2018. gadā labi vairojās EEP suga – Fregates dižmelnuļi (Polposipus herculeanus), visu gadu bija daudz kā
puru. Vienu sugas populāciju eksponējām Tropu mājā,
otra populācija vairojās Insektārija audzētavā. Decem
brī kāpuriem atklājās infekcija, un zaudējām lielu skaitu
kāpuru.
Bristoles zoodārzam nosūtījām vienu audējskudru
Polyrhachis dives ligzdu, Fregates dižmelnuļu (Polposipus herculeanus) kāpurus un laupītājblaktis Platymeris
biguttatus. Apmaiņā pretī saņēmām rožvaboļu Chlorocala africana oertzeni un Mecynorhina ugandensis, kā
arī siseņu Pseudoproscopia latirostris kāpurus, iegūstot
jaunas sugas mūsu kolekcijā.
Helsinku zoodārzam nosūtījām tūkstoškājus Telodeinopus aoutii, bet Toruņas zoodārzam Polijā – zarku
kaiņus Phillium philippinicum, kā arī laupītājblaktis Platymeris biguttatus un Platymeris sp. ‘Mombo’.
No Berlīnes akvārija tika atvesti tūkstoškāji Archispirostreptus gigas un rožvaboles Eudicella hornimanni.

Audējskudru Polyrhachis dives ekspozīcija Tropu mājā.
Weaver Ant Polyrachis dives exhibit at Tropical House.

FILIĀLE “CĪRUĻI”
ARNIS BERGMANIS, filiāles “Cīruļi” rīkotājdirektors

Foto: Māris Lielkalns

2018. gadā Cīruļos viesojās 14 911 apmeklētāji, kas at
bilst vidējai apmeklētībai pēdējos piecos gados.
Aprīlī Cīruļos sarīkojām Putnu dienas, maijā – Trušu
dienu. Putnu un zvēru dienas priecēja ar labu apmeklētību.
2018. gadā nemitīgās lietavas un pastiprinātais sau
sums atstāja būtisku iespaidu uz zālāju stāvokli, tāpēc, lai
nodrošinātos ar rupjo lopbarību, barībai nācās vākt visus
iespējamos atālus. Izdevās pilnībā nodrošināties ar pašu
izaudzētu lopbarību (burkāni, kartupeļi, graudi, āboli,
rupjā lopbarība), kā arī iekopt 12 ha jaunā zālāja 2019.
gada ražai. Visu gadu strādājot ar samazinātu darbinie
ku skaitu, nomainījām pagraba jumta segumu, veicām
darbus pie plēsīgo putnu kompleksa jumta nomaiņas un
atjaunojām vilku sprostus. Tāpat visu gadu tika strādāts
pie teritorijas uzturēšanas labā stāvoklī.
Sekmīgi vairojās pelēkie vilki (Canis lupus lupus).
Gada beigās vēlreiz un vēlreiz pārskaitot vilkus, tika kon

statēts, ka Ķoniņam ar Alīzi viņu pirmajā metienā bijuši
nevis seši, bet pat septiņi mazuļi. Vilku barā šķietamais
noteicējs ir Ķoniņš, un vilcēnu audzināšana noritējusi ar
lielu apziņu. Mēģinājums ar iepriekšējos gados sekmīgi
izmantotajiem paņēmieniem augusta sākumā saķert
mazos vilcēnus identifikācijai cieta pilnīgu fiasko.
Izšķīlās un izauga melno grifu (Aegypius monachus)
cālis, kurš devās uz reintrodukcijas projektu Bulgārijā.
Ziemeļu lūsis (Lynx lynx) devās uz Rietumpomožes da
bas biedrību Jablonovā, kas īsteno lūša reintrodukcijas
projektu Polijā.
Uz ziemošanu Cīruļos nonāca divi jauni baltie stārķi
(Ciconia ciconia). Viens tika atrasts Bunkas pagasta pār
valdes katlu mājas skurstenī 10. septembrī, nesatraumē
jies, bet ar milzīgu apetīti. Savukārt otrajā gadījumā jau
trešo gadu pēc kārtas no Aizputes pilsētas veikala “top!”
apkārtnes tiek atvests agresīvs jaunais stārķis. Vistica
māk, tas ticis turēts mājās un barots no rokas, bet pēc
palaišanas brīvē barību uzstājīgi mek
lējis pie cilvēkiem.
Dabā tika izglābts peļu klijāns (Buteo buteo), kurš cīņā ar medījumu bija
iepinies ar ūdeni pilna grāvja zālē un
tur nejauši pamanīts pastaigā ar suni.
Pēc neilgas pārturēšanas Cīruļos putns
tika atlaists dabā z/s “Kamenes” terito
rijā tuvāk saviem medību laukiem.
Cīruļu mājas jakiem pievienojās
jauns vaislas bullis. Latvijas zilo govju
ganāmpulkā oktobrī vaislas bulli Pipa
ru (LV061277110002) nomainīja Kri
patiņš (LV022389810320) no Siguldas
ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas

Kamerūnas kaza (Capra
aegagrus hircus) ar
kazlēniem.

Mājas lama (Lama glama)
ar lamēnu 4 dienu
vecumā.
Lama with a cria at the age
of 4 days.

Foto: Māris Lielkalns

African Pygmy Goat with
kids.
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stacijas. Piedalījāmies biedrības “Šķirnes saglabāšanas
apvienība “Zilā Govs”” rīkotajās Govju dienās Kurzemē,
kuru laikā tika popularizētas Latvijas zilo govju šķirnes
dzīvnieku darbaspējas un ģenētiskā kvalitāte. Savukārt
27. jūlijā Vecaucē rīkotajos Govju svētkos piedalījāmies
ar zilajām govīm Dzeldu un Ventu, turklāt Venta dzīvnie
ku skatē savā šķirnē ieguva pirmo vietu.
Ar pilnīgām pakaļējās daļas paralīzes pazīmēm 12. no
vembrī tika atrasts baltpurna briedis (Przewalskium albirostris). Iepriekšējā dienā dzīvnieks bija labā veselības
stāvoklī. Nekavējoties izolējām. Sākumā ārstējām me
dikamentozi, tad divu nedēļu garumā pielietojām fizio
terapiju, līdz 10. decembrī briedis spēja piecelties pats.
Līdz stabilai gaitai, visticamāk, paies vēl labs laiks. Jūnijā

līdzīgā gadījumā ar kiangu (Equus kiang holdereri) ķēvi
tika pieņemts lēmums dzīvnieku likvidēt. Šādiem gadī
jumiem atkārtojoties, sadarbībā ar veterinārārstiem būs
jāmēģina noskaidrot slimības cēloni. Negaidīti tika zau
dēts 2017. gadā izaudzētais alnis (Alces alces), aiz raga
aizmetņa aizķeroties nožogojuma sietā un pakaroties uz
barības galda malas.
17. decembrī uz Cīruļiem pārvietotās jaunās lūšu mā
tītes Jakobīne un Dadze jaunajā mītnē iedzīvojās uzreiz.
Rudens otrajā pusē tika strauji iesākti un decembrī pa
beigti no lielceļa A9 uz Cīruļiem pievedošā ceļa (4 km)
pirmās kārtas pārbūves darbi. Briežu ragu kolekcijas zā
dzību policija neatklāja, taču pārsteidza cilvēku, arī ragu
uzpircēju, ieinteresētība palīdzēt.

Foto: Māris Lielkalns

Venta the Latvian Blue Cow got
prized at the Cow Festival at
Vecauce, Latvia.

Foto: Arnis Bergmanis

Cīruļu darbinieces Arita Reinfelde
un Vineta Šteinberga ar godalgoto
zilo govi Ventu Govju svētkos
Vecaucē.
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VETERINĀRAIS DIENESTS
INGA BIRNE, vecākā veterinārārste

2018. gadā Rīgas zoodārza Veterinārajā ambulancē
strādāja divi pilna laika veterinārārsti – Inga Birne un
Benita Drapče, kā arī viens pusslodzes veterinārārsts –
Nikolajs Oborins.
Gada laikā veterinārā palīdzība un aprūpe Rīgas zoo
dārzā tika sniegta ap 700 dzīvnieku. Veterinārā aprūpe
bija saistīta ar pretepizootiskajiem pasākumiem un dzīv
nieku pirmstransportēšanas prasību izpildi. Veterinārā
palīdzība bija saistīta ar infekcijas slimībām, jaunveidoju
miem, traumām, iekšķīgajām nelipīgajām slimībām u.c.
Zīdītāju nodaļā sarežģītākie un komplicētākie klīniskie
gadījumi bija saistīti ar huzārpērtiķu, Amūras tīģeru, pur
va valabiju, rudā ķengura un feneklapsu ārstēšanu. Atšķi
rībā no 2017. gada, problēmas nesagādāja tamanduas.
Nagaiņu nodaļā ilgstošāko ārstēšanu prasīja Puatū
ēzeļi, meža ziemeļbrieži un takini. Salīdzinot ar 2017.
gadu, ievērojams uzlabojums ir žirafu veselības stāvoklī.
Ornitoloģijas nodaļā komplicētākie gadījumi bija sais
tīti ar sarkanastes žako cāļa un melnā stārķa cāļa ārstē
šanu, kā arī 2017. gada nogalē atvestā Darvina nandu
ārstēšanu.
Terārijā vislaikietilpīgāko ārstēšanu pra
sīja no Latgales zoodārza atvestā pundur
krokodila aprūpe, kā arī bārdaino agāmu
un zvaigžņu bruņrupuča ārstēšana.

Rīgas zoodārza Veterinārajai ambulancei 2018. gadā
lielu atbalstu un palīdzību sniedza Dr. Kaspars Mitu
lis (veterinārajā ultrasonogrāfijā un ehokardiogrāfijā),
Dr. Agris Ilgažs (veterinārajā stomatoloģijā), Dr. Ģirts
Drapče un Dr. Mikus Jakobsons (veterinārajā ķirurģijā),
Dr. Ilze Pētersone (veterinārajā oftalmaloģijā) un Dr. Jeļe
na Oborina (homeopātijā). Paldies!
Laba sadarbība turpinājās ar Latvijas Lauksaimniecī
bas universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti, kur Rīgas
zoodārza veterinārārsti Inga Birne un Nikolajs Oborins
lasīja lekcijas priekšmetā “Eksotisko dzīvnieku slimības”.
Veterinārārsti Inga Birne un Nikolajs Oborins 13.–17. jūnijā apmeklēja starptautisko kongresu TEZWIC (Transyl
vania Exotics, Zoo and Wildlife International Congress)
Klužā-Napokā, kā arī kā lektori piedalījās Latvijas Vete
rinārārstu biedrības ikgadējā konferencē, lasot lekcijas
par eksotiskajiem dzīvniekiem. Inga Birne 6.–12. oktobrī apmeklēja starptautisko zoodārzu veterinār
ārstu konferenci Prāgā (2nd Joint AAZV/EAZWV/IZW
Conference).

Ziemeļu lūšu (Lynx lynx lynx) mazulis no
savvaļas zoodārza karantīnā. Lūsēns Viļa
kas novadā pieklīda mežstrādniekiem un
tika nogādāts uz rehabilitāciju Rīgas zoo
dārzā.
Foto: Māris Lielkalns

An orphaned Northern Lynx kitten from
the wild in rehabilitation at the Zoo’s
quarantine facility.

REHABILITĀCIJA
Pateicoties Karantīnas bloka rekonstrukcijai un pie
mērošanai dažādu dzīvnieku (arī ūdensputnu) pārtu
rēšanai, Rīgas zoodārzs varēja pilnvērtīgi iesaistīties
rīcības plāna (“Nacionālais rīcības plāns dzīvnieku glāb
šanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā”) izstrādē,
kļūstot par vienu no galvenajiem partneriem šī plāna
realizācijā.
Atjaunotais karantīnas bloks kalpos arī kā atbalsts
 dzīvnieku pārturēšanai pirms transportēšanas uz
citiem zoodārziem, kā arī atvesto dzīvnieku karantinēšanai;

 konfiscēto vai atsavināto, kā arī no savvaļas izņem
to dzīvnieku izvietošanai;
 eksotisko mājdzīvnieku uzņemšanai un pārturēša
nai, lai neapdraudētu Latvijas dabu.
Rīgas zoodārzs 2018. gadā savu iespēju robežās
pieņēma savainotus un bezpalīdzīgā stāvoklī atrastus
savvaļas dzīvniekus (skaitā 21). Zoodārzs izmitināja arī
114 konfiscētos nelegāli turētos vai saviem saimniekiem
apnikušos mīļdzīvniekus u.c. (ieskaitot 72 medicīnas
dēles, kuras gada nogalē tika konfiscētas uz Latvijas un
Baltkrievijas robežas).
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DZĪVNIEKU REHABILITĀCIJA 2018. GADĀ
REHABILITATION IN 2018
Iekļauti
kolekcijā
In Zoo’s
collection

Karantīnā
In
Quarantine
31.12.18.

Karantīnā
In
Quarantine
1.01.18.

Atvesti
Received

–

72

Ķīnas mīkstrupucis (Pelodiscus sinensis)
Bruņrupucis (Pseudemys concinna concinna)

–
–

1
1

1
1

–
–

Bruņrupucis (Pseudemys concinna
hieroglyphica)

–

1

1

–

Rīvza bruņrupucis (Mauremys reevesii)

–

2

2

–

Ķīnas svītrkakla bruņrupucis (Mauremys
sinensis)

–

1

1

–

Rakstainais koku bruņrupucis
(Rhinoclemmys pulcherrima)

–

1

1

–

Sarkanausu bruņrupucis
(Trachemys scripta elegans)

–

10

7

3

Dīķa bruņrupucis – pasuga
(Trachemys scripta scripta)

–

3

2

1

Dīķa bruņrupucis – pasuga
(Trachemys scripta troostii)

–

1

1

–

Dīķa bruņrupucis – pasugu hibrīds
(Trachemys scripta)
Vidusāzijas bruņrupucis (Testudo horsfieldii)
Ogoves pundurkrokodils
(Osteolaemus tetraspis)

2

9

10

1

–

4

1

3

–

1

Jemenas hameleons (Chamaeleo calyptratus)

–

1

–
–
–
–
–
–
–
–

2
1
2
1
1
1
1
1

Rudpelēkais valabijs (Macropus rufogriseus)

–

2

Parastā vāvere (Sciurus vulgaris)

–

2

2

–

Patagonijas mara (Dolichotis patagonum)

–

1

1

–

Degu (Octodon degus)
Āfrikas pundurezis (Atelerix albiventris)

–
–

1
1

Ziemeļu baltkrūtainais ezis
(Erinaceus roumanicus)

–

5

Akmens cauna (Martes foina)

–
–
–
2
–

1
1
1
1
1

Suga
Species

Krituši
Deaths

Atlaisti dabā
Released
into wild

Aizvesti
Disposition

POSMTĀRPI
Medicīnas dēle (Hirudo verbana)
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RĀPUĻI

1

1

–

PUTNI
Baltais stārķis (Ciconia ciconia)
Peļu klijāns (Buteo buteo)
Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla)
Korella (Nymphicus hollandicus)
Bikšainais apogs (Aegolius funereus)
Meža pūce (Strix aluco)
Urālpūce (Strix uralensis)
Pupuķis (Upupa epops)

2
–

1

1

1

–

1

–

1

–

1

–

1
1

–
–

ZĪDĪTĀJI

Rudā lapsa (Vulpes vulpes)
Ziemeļu lūsis (Lynx lynx lynx)
Pelēkais ronis (Halichoerus grypus)
Stirna (Capreolus capreolus)
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2

–

1

2

1

–

2

1

1

–

1

–
1
3

1

–
–
–

DZĪVNIEKU BARĪBAS SADALES NODAĻA
MAIJA DROŽINA, Dzīvnieku barības sadales nodaļas vadītāja

Dzīvnieku labklājība, veselība un vairošanās zoodār
zā ir lielā mērā atkarīga no piemērotas barības piedā
vājuma un pasniegšanas veida. Rīgas zoodārzā barības
devas izstrādā dzīvnieku nodaļu vadītāji un speciālisti,
sadarbojoties ar veterinārārstiem. Dzīvnieku barības
sadales nodaļas galvenais uzdevums ir sabalansētas
barības iegāde, ņemot vērā gan ekonomisko izdevīgu
mu, gan dzīvnieku barošanās vajadzības. Darbinieku
ikdienas pienākumos ietilpst barības glabāšana, saga
tavošana un nogāde dzīvnieku nodaļās.

2018. gadā palielinājām augļu un dārzeņu daudzvei
dību un jūras produktu dažādību, tika izbarots lielāks
zaru un zaru slotiņu skaits, lucernas siena daudzums,
dubultots paipalu un trušu skaits. Sadarbībā ar ārvalstu
kompānijām (“Mazuri”, “Kasper Faunafood”, “Michael
Hassel”, “Kiezebrink”, “Oropharma” un “NutriBird”) iegā
dāta jauna kombinētā barība papagaiļiem, primātiem,
tamanduām, bruņnešiem, žirafēm un bruņrupučiem.
Produktu dažādību papildināja akāciju sveķi, kalmāra
fileja, garneles, saldētas vēžveidīgo oliņas, kaltēti sān
peldvēži, šampinjoni, medus un dažādi rieksti.

Foto: Elīna Gulbe

Turcijas adatpeles (Acomys cilicicus).
Turkish Spiny Mice.

PRODUKTU PATĒRIŅŠ 2018. GADĀ
 Augļi – 18 100 kg (āboli, ananāsi, mango, bumbie
ri, vīnogas, banāni, granātāboli, plūmes, avokado, apelsī
ni, melones, arbūzi).
 Dārzeņi – 42 000 kg (kartupeļi, saldie kartupeļi,
kāposti, burkāni, kabači, ķirbji, lopbarības bietes, gurķi,
tomāti, paprika, Ķīnas kāposti, seleriju kāti, zaļie salāti,
ledus salāti, sīpoli, ķiploki).
 Graudi, sēklas – 4 800 kg (auzas, kvieši, mieži, rap
sis, kaņepes, lini, saulespuķu sēklas, kukurūza, ķirbju sēk
las, lēcas).
 Kombinētā barība – 46 157 kg.
 Siens – 141 000 kg, lucernas siens – 27,5 tonnas.
 Zāle – 195 000 kg.

 Zari – 59 000 kg, zaru slotiņas – 10 000 gab.
 Olas – 13 000 gab., paipalu olas – 620 gab.
 Biezpiens – 790 kg
 Kukaiņi: circeņi – 62,5 kg, miltu melnuļu kāpuri –
48 kg, Peru melnuļu kāpuri – 83 kg, siseņi – 41 kg,
prusaki – 112 kg.
 Trīsuļodu kāpuri – 136 kg.
 Gaļa – 14 500 kg (liellopu gaļa, zirga gaļa, vistas,
tītari).
 Truši – 570 gab., peles – 11 352 gab., pelēni –
6 850 gab., žurkas – 4 430 gab., žurkulēni – 2 193 gab.,
paipalas – 1 200 gab., saldētas paipalas – 1 600 kg.
 Zivis – 9800 kg (raudas, skumbrijas, siļķes, reņģes).
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DĀRZA UN PARKA NODAĻA
JĀNIS BRIĢIS, Dārza un parka nodaļas vadītājs

Foto: Māris Lielkalns

2018. gadā veicām darbus vairākos rekonstrukcijas
objektos – tīģeru ekspozīcijā un šakāļu aplokā, kā arī
ekspozīcijā “Āfrikas savanna”, kur žirafu aploka malu
apstādījām ar 6 m augstām akācijām un jauno aploku
sētas – ar 2–3 m garām efejām.
Dzīvnieku ekspozīcijās veicām zaļo jumtu pļauša
nu un pārsēšanu. Daļai jumtu tika pievilkta laistīšanas
sistēma, lai glābtu zālienu vasaras svelmē. Tika veikta
skatu laukumu bruģēšana, teritoriju kopšanas un labie
kārtošanas darbi, tika labiekārtota atpūtas vieta.
Jaunā komunāltehnika parka celiņu tīrīšanai ir liels
atspaids, nodrošinot celiņu tīrību, jo īpaši – gružu un
smilšu savākšanu ātrā un efektīgā veidā. Paldies zoo
dārza vadībai!

Foto: Māris Lielkalns

Foto: Elīna Gulbe

Mūsu nodaļas uzdevums ir kopt un ierīkot zoodārza
teritorijas apstādījumus un zālienus, kā arī kopt ceļus
un skatu laukumus. Rūpējamies par kārtību teritorijā.
Ierīkojam zālienus un stādījumus arī dzīvnieku aplo
kos. Visu gadu diedzējam kviešus Insektārija un Orni
toloģijas nodaļas dzīvnieku barībai. Rūpējamies par
Tropu mājas plašo augu sortimentu un tā labsajūtu.
Stādaudzētava “Virškalni” mūs atbalsta ar daudzgadī
gajiem augiem. Telpaugu atbalsts Tropu mājai mums
ir no SIA “Pulksteņa ezers”. Vasaras puķes izaudzējam
tepat mūsu nelielajā siltumnīcā no jaunstādiem, kurus
saņemam no SIA “Onava”. Lielu atbalstu saņemam no
zoodārza Enerģētiķu nodaļas, kura nodrošina siltumu
siltumnīcā.
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DARBINIEKI
ANITA KĻAVA, personāla vadītāja

2018. gada 31. decembrī Rīgas Nacionālajā zooloģis
kajā dārzā strādāja 155 darbinieki, kuri strukturēti 16
nodaļās, piecas no tām ir dzīvnieku kolekcijas nodaļas.
Mūsu darbinieki – tā ir zoodārza bagātība, ar ko mēs pa
tiesi lepojamies.
Lepojamies ar mūsu darbiniekiem, kuri nostrādājuši
zoodārzā ilgus gadus! Ornitologs Guntis Graubics zoo
dārzā nostrādājis jau vairāk nekā 40 gadu! Zooloģe Irina
Moskaļika zoodārzā nostrādājusi vairāk nekā 36 gadus,
zooloģe Elīna Gulbe – 33 gadus! Arī daudzi citi nevar
savu dzīvi iedomāties bez darba zoodārzā. Katra darba
diena zoodārzā dod jaunas zināšanas, pieredzi, kas nav
iegūstama nekur citur. Darbinieki ar lielu pieredzi apmā
ca jaunos darbiniekus, dalās savās zināšanās, pastāsta
dažādus “knifiņus”.
2018. gadā Rīgas zoodārza algu budžets tika palieli
nāts par 5%. Algas galvenokārt tika palielinātas zoodār
za uzraugiem (t.i., dzīvnieku kopējiem), kuru algu līmenis
bija viszemākais. Ceram, ka arī 2019. gadā atsevišķu ka
tegoriju darbiniekiem būs iespēja atalgojumu palielināt.
Gan dzīvnieku labturības prasību, gan rezultatīvas
līdzdalības starptautiskajās sugu saglabāšanas program
mās nodrošināšanā noteicoša nozīme ir personāla kva
lifikācijai un pieredzei. Arvien paaugstinoties EAZA no
teiktajiem dzīvnieku labturības standartiem, kas iekļauj

vides bagātināšanas, dzīvnieku treniņu un arī profesio
nālas datu ieguves, uzkrāšanas un analīzes prasības, Rī
gas zoodārzs lielu vērību pievērš personāla izglītošanai.
Mēs lepojamies, ka mūsu darbinieki mācās Latvijas
Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē un Ekono
mikas un kultūras augstskolā. Kopš 2014. gada Rīgas
zoodārza darbinieki zināšanas un iemaņas papildina arī
Sparšoltas koledžas tālmācības programmā, par kuras
reģionālo centru DMZAA kursam ir kļuvis mūsu zoodārzs
(sīkāk sk. 27. lpp.). Šobrīd koledžas programmu apgūst
četri Rīgas zoodārza darbinieki.
2018. gadā neizpalika arī pieredzes apmaiņas koman
dējumi uz Zviedrijas u.c. zoodārziem, kā arī līdzdalība
dažādās konferencēs, kur gūstama jaunākā informācija
par tendencēm zoodārzu darbā.
Lai jauniešiem radītu interesi par darbu zoodārzā, Rī
gas zoodārzs piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras
realizētajā un Rīgas domes atbalstītajā projektā “Nodar
binātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras ie
gūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglī
tības iestādēs”. Projekta ietvaros 2018. gada vasarā zoo
dārzā strādāja 34 skolēni. Prieks, ka vairāki no iepriekšē
jos gados šī projekta ietvaros strādājušajiem jauniešiem
pēc skolas beigšanas ir pievienojušies mūsu kolektīvam,
kļūstot par pilntiesīgiem Rīgas zoodārza darbiniekiem.

ZOODĀRZA DARBINIEKU SADALĪJUMS PĒC
DARBA STĀŽA (GADOS).
ZOO’S STAFF STRUCTURE BASED ON THE LENGTH
OF SERVICE, YEARS.

ZOODĀRZA DARBINIEKU SADALĪJUMS PĒC
IZGLĪTĪBAS.
ZOO’S STAFF STRUCTURE BASED ON THE
EDUCATION LEVEL.
2%

22%
32%

28%

44%

6%

4%

11%

34%
17%
Zem 5 gadiem / Under 5 years
5 – 10 gadi/years
10 – 15 gadi/years
15 – 20 gadi/years
Virs 20 gadiem / Over 20 years

Pamata / Elementary
Vidējā / Secondary
Vidējā specialā
Secondary vocational (non-zoo professionals)
Vidējā specialā (zoodārzu specialitātē)
Secondary vocational (zoo professionals)
Augstākā / Higher
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31.12.2018.

Foto: Māris Lielkalns

Valde: Ingmārs Līdaka, Uldis Želubovskis.
Vadošie speciālisti: Alesandro Di Marcio (Alessandro
Di Marzio), Kristīne Freiberga, Anita Kļava, Guna Vītola.
Tehniskie darbinieki: Guntis Avots, Sandra
Blūmentāle, Sandra Buda, Erita Ronesala.
Grāmatvedība: Inta Kanišauska, Inguna Ābele, Sil
vija Burda, Veneranda Čaunāne, Tatjana Gruša, Ināra
Hoņavko, Agrita Slīpā, Elita Zeļčāne.
Izglītības un informācijas nodaļa: Laura Līdaka,
Dace Graubica, Elīna Gulbe, Daija Līdaka, Māris Lielkalns,
Viktorija Loskutova, Renata Ļucāne, Aiva Priedīte-Tirziņa,
Andris Priedītis, Kintija Rudaka, Jeļena Tereško.
Zīdītāju nodaļa: Tatjana Ivasenko, Veneta Berķe,
Vladislavs Dvorjaņinovs, Kristiāna Dzene, Jana Elnione,
Aļona Mihailova, Marika Pētersone, Anete Trauberga,
Zane Trufāne.
Nagaiņu nodaļa: Linda Zauere, Dagnija Druva, Ani
ta Beitāne, Ģirts Bērzkalns, Gita Bondarevska, Kristīne
Cālīte, Inese Čekstere, Mārtiņš Egle, Anna Grieta Frei
mane, Mārtiņš Graviņš, Aigars Irbe, Viktorija Krūmiņa,
Aleksandra Mihailidi-Antonovska, Raimonds Paksis, Nida
Radvila, Raita Rozentāle, Jānis Siliņš, Kārlis Sīlis, Jānis
Slaidiņš, Ineta Slišāne, Agnese Aleksandra Viņņikova.
Ornitoloģijas nodaļa: Sintija Putniņa, Guntis Graubics,
Ivonna Heidere, Kristīne Jačmenkina, Kristīne Jurkovska,
Edīte Klimentova, Andrejs Lazovskis, Daiga Šterna.
Terārija nodaļa: Renārs Rozentāls, Margarita Hleb
naja, Ginta Jansone, Jānis Kolangs, Agita Kruča, Andris
Lazdiņš, Ilona Pavlauska, Arkādijs Poppels.

Insektārijs: Ilona Roma, Santa Ieviņa, Olga Ļeskova,
Jeļena Mjagkova, Aleksandrs Napolovs, Darja Visocka,
Tatjana Žuravļova.
Veterinārais dienests: Inga Birne, Benita Drapče,
Nikolajs Oborins.
Dzīvnieku barības sadales nodaļa: Maija Drožina,
Vija Bulgakova, Vladimirs Kiriks, Natālija Kostirja, Aigars
Kručs, Irina Moskaļika, Andrejs Oboļevičs.
Dārza un parka nodaļa: Jānis Briģis, Antoņina Gan
zjuka, Rita Goršanova, Aldis Janelūns, Ilze Ķirsone, Reinis
Lipors, Inese Tetere, Rihards Zariņš.
Autotransporta nodaļa: Eduards Stumpe, Jurijs
Ganzjuks, Jevgeņijs Konstantinovs, Juris Pudovs, Aivars
Šaiters.
Remontu un celtniecības nodaļa: Sergejs Kočergins,
Roberts Andrejsons, Pēteris Brants, Kaspars Burvis, Vladi
mirs Jakubovskis, Raimonds Jankavs, Jānis Lazdāns,
Pēteris Liepiņš, Paulis Lipšāns, Boriss Makarovs, Rihards
Putniņš, Rolands Rasnačs, Renārs Rubults, Artūrs Slavin
skis, Normunds Šults.
Enerģētikas nodaļa: Boriss Jurševics, Jānis In
nuss, Jānis Priede, Jūlijs Smilga, Aldis Vanags, Gunārs
Zariņš.
Apsardzes dienests: Pēteris Petrovs, Inga Bebre, Ilze
Meļņika, Valērijs Meļņiks, Uldis Ozols, Gunārs Pusts, Dzi
dra Skudra, Edijs Sladzs, Andrejs Starčenko, Artis Stivri
nieks, Imalda Upīte.
Filiāle “Cīruļi”: Arnis Bergmanis, Sintija Alksne, Uģis
Bergmanis, Jānis Cābelis, Andris Freimanis, Aigars Gulbis,
Aldrona Petrauska, Arita Reinfelde, Vilma Reinfelde,
Imants Roģis, Agrita Ruzaiķe, Vineta Šteinberga, Zaiga
Trukše.
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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: 155.
Attendance: 327,983 in 2018.

BUILDING AND RECONSTRUCTION
In 2018, several buildings and animal exhibits
underwent reconstruction or repairs. Improvements on
the Zoo’s territory as well as on the network of roads and
visitor paths also continued. Most of these works were
financed with the Zoo’s income. Partners and private
contributors provided additional funding, and financing
was also raised from the State Fisheries Fund and the EU
Cohesion Fund.
Construction of the African Savannah exhibit was
started in 2017 by the City Development Department
of Riga City Council. By the end of 2018, all principal
buildings of the new exhibit complex were completed.
In 2019, with the construction works completed,
the Zoo will launch the next stage of the project by
creating the exhibits and providing the animals. The
African Savannah will include a mixed species exhibit
of large herbivores (zebras, giraffes and two species of
antelopes) as well as exhibits with monkeys, ground
squirrels, African porcupines and ground hornbills.
In 2018, within a project funded by the EU Cohesion
Fund, we started work on the architectural design project
for the construction of the Environmental Education
Centre. The construction works are planned to begin in
autumn 2019 and are scheduled for completion in 2021.
The reconstruction of the Terrarium House
continued. In 2018, the parrot outdoor exhibits were
completed. The works were supported by SMScredit.
lv and SIA Baltic Zinc Technics. In 2019, it is planned to
continue the reconstruction of the African Reptile Hall in
Terrarium House.
At the end of 2018, the reconstruction of the Coati
Exhibit was completed with the financial support of
SMScredit.lv and SIA Baltic Zinc Technics.

EDUCATION
Activities of the Department of Education and
Information included 218 excursions and 87 thematic
classes for schoolchildren at the Education Centre of the

Zoo, 6 seminars and workshops for education students
and school teachers, as well as 72 classes for a hobby
group of children. Those events were attended by 7749
participants in total.
Currently the Zoo School offers 29 thematic classes and
9 excursions (38 various themes in total) in accordance
with the school curriculum in natural sciences and
biology. Six workshops and seminars were organized for
schoolteachers in 2018. In autumn 2018, an assessment
of the program was started via the survey of the teachers
that accompany the school groups.
During the summer season, 1 June–31 August,
keeper talks were continued at the Zoo for the 14th
year already. The Zoo animal feeding demonstration
program took place at 12:00–14:15 at 9 locations.
The program included feeding of hippopotamuses,
maned wolves, peccaries, marmosets, pelicans and
cormorants, lemurs, giraffes and reindeer, as well as a
show of trained seals.

PUBLICITY
58 press releases were issued to the mass media. In
2018, Riga Zoo was featured in 2054 news items on TV,
radio, in printed and social media (according to the media
monitoring data provided by LETA). The most popular
news items were the development of the new African
Savannah exhibit, stranded seal pups on the beaches,
Winter Nights event at the Zoo, newborn animals at the
Zoo and the weighing of Galápagos Tortoises.
On 8 January 2018, the new version of the Riga Zoo’s
website (www.rigazoo.lv) was launched. It contains
new pages on species conservation and Riga Zoo’s
contribution to conservation and research.

MARKETING
In 2018, 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
2018” (Riga City Festival 2018).
In 2018, we continued to organize discount
campaigns. Those included Winter Nights at the Zoo
and Tropical Month (60% discount on the admission
fee), Animal Family Days (50% discount), History Night
at the Zoo (50% discount), Animal Days (50% discount).
During admission coupon campaigns, 50% discount
was applied on Affiliate Cīruļi, parking tickets in the Zoo
parking area and tickets for 10 visits to the Zoo.
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On summer 2018, the E-ticket service was introduced
at the Zoo’s website.

EVENTS
For the full public event list, see pages 6–8 (commercial
events) and 16–21 (educational events).

ANIMAL COLLECTION
At the end of 2018, there were 2,252 specimens of 392
animal species in Riga Zoo. 97 species of those (25%) are
included in the IUCN Red List of Threatened Species. 120
species bred, 769 young were born or hatched in 2018.
During the year, 346 animals of 85 species arrived at our
Zoo, and 271 animals of 55 species were sent to other
animal collections. We cooperated with 48 zoological
institutions in 19 countries.
For more information on Riga Zoo animal collection,
see page 24.
For full Riga Zoo’s animal inventory list of 2018, see
page 64.

INVERTEBRATES
At the end of 2018, there were 71 invertebrate
species in Riga Zoo’s collection, including 50 species of
terrestrial invertebrates in the Insectarium, as well as 12
mollusk and nine crustacean species in the Terrarium
Department. 48 invertebrate species bred in 2018.
MOLLUSKS. Of 12 mollusk species, eight produced
young, including Rosy Wolf Snails (Euglandina rosea)
and the newly acquired species, Pancake Slugs
(Veronicella sloanii).
Within Partula EEP, we continued to breed Partula
tristis, P. varia and P. suturalis strigosa. The best results
were achieved with P. varia. However, the extended
hot period in summer 2018 had a negative impact
on Partula colonies. Despite this, we managed to
maintain all three species in our collection, and the
numbers of specimens rose again toward the end of
the year. P. suturalis strigosa had suffered the most and
was down to four last specimens in August, but at the
end of the year, there were already 13 specimens.
INSECTS. Insectarium Department 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.
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The new Weaver Ant Polyrhachis dives exhibit, which
opened at Tropical House on May 2017, functioned
well. Mosses, ferns and other tropical plants continued
to form the green cover on the wall in background of
the exhibited ant nest. We managed to work out the
technique of dividing Polyrhachis dives nests. As a result,
we got several surplus nests of this species to offer to
other zoos.
The nest of the second Weaver Ant species in our
collection, Oecophylla smaragdina, also developed well.
We tried out maintaining this species colony in a box,
and the new technique worked well, with prospects for
use in exhibiting this species.
Our population of EEP species, Fregate Island Palm
Beetle (Polposipus herculeanus) bred well in 2018, there
was a large number of larvae throughout the year. In
December, though, many larvae perished due to an
infection.
New insect species to our collection included
Horsehead Grasshoppers (Pseudoproscopia latirostris)
and two species of Emerald Beetles, Chlorocala africana
oertzeni and Mecynorhina ugandensis, from Bristol
Zoo, Giant African Black Millipedes (Archispirostreptus
gigas) from Berlin Aquarium as well as Giant Katydids
(Siliquofera grandis) and Giant Stick-insects (Phasma
gigas). Phasma gigas bred well, so it was possible to
introduce this species to the exhibit at Tropical House
already this year.
38 of insect species produced young. We sent a
Weaver Ant Polyrhachis dives nest, Fregate Island Palm
Beetle (Polposipus herculeanus) larvae and Assassin Bugs
Platymeris biguttatus to Bristol Zoo, Giant African Olive
Millipedes (Telodeinopus aoutii) to Helsinki Zoo, Leaf
Insects Phillium philippinicum as well as Assassin Bugs
Platymeris biguttatus and Platymeris sp. ‘Mombo’ to Torun
Zoo.
The Insectarium Department continued producing
food insects. During the year, other animal departments
of the Zoo were supplied with 290 kg of live food
(locusts Locusta migratoria, cockroaches Blaptica dubia,
Elliptorhina chopardi, Gromphadorrhina portentosa,
Shelfordella tartara, crickets Acheta domestica and
mealworms Tenebrio molitor). Despite our attempts to
renew the superworm Zophobas morio production, a
bacterial infection spread again. The laboratory tests
revealed that it was caused by Densovirus, and we had
to eliminate our entire superworm culture.
CRUSTACEANS. In 2018, the Terrarium Department
added five new crustacean species to its collection, as
well as two new color forms. The new species included
Chinese Mitten Crab (Eriocheir sinensis), Signal Crayfish
(Pacifastacus leniusculus) and Narrow-clawed Crayfish
(Astacus leptodactylus) for the planned new exhibit
of invasive aquatic species to Latvia. A beautiful

species native to North America, Red Swamp Crayfish
(Procambarus clarkii), as well as red, yellow and blue
colored forms of shrimp Caridina sp. were added to
Aquarium exhibits in 2018.

FISH
At the end of 2018, there were 65 fish species in Riga
Zoo’s animal collection (most of them held in Terrarium
Department). Nine species bred in 2018, including
Butterfly Splitfin (Ameca splendens), a species extinct
in the wild, and Otjikoto Tilapia (Tilapia guinasana), a
critically endangered species.
We discontinued to keep nine fish species.
Among them were Orangespot Freshwater Stingrays
(Potamotrygon motoro) which died of old age.
15 new species were added to the collection.
A new exhibit of South American fishes was
completed, with Guppies (Poecilia reticulata), Black
Tetras (Gymnocorymbus ternetzi) and a new species
received from Berlin Aquarium, Royal Catfishes
(Sturisomatichthys aureus). At the end of the year, Royal
Catfishes laid eggs in the exhibit.
At the end of the year, we started to exhibit another
newly acquired species, Green-spotted Puffer
(Tetraodon nigroviridis).
The native species exhibits now include Moder
lieschen (Leucaspius delineatus), Bitterlings (Rhodeus
sericeus), Gudgeons (Gobio gobio), Weatherfishes
(Misgurnus fossilis) and a Northern Pike (Esox lucius).
Another new species, Amur Sleeper (Perccottus glenii)
will be seen in the new exhibit of invasive aquatic species
to Latvia that we plan to open to the public in 2019.

AMPHIBIANS
At the end of 2018, there were 52 species of
amphibians at Riga Zoo (most of them held in Terrarium
Department). 20 species bred successfully and 633
young were raised.
Strawberry Poison-arrow Frog (Oophaga pumilio)
was a new addition to our collection, received from
Poznan Zoo. European Tree Frog (Hyla arborea)
returned to our amphibian collection, making the
exhibit of amphibians of Latvia complete with all 13
native species again.
Within our tropical amphibian collection, species
that bred in 2018 included Aquatic Caecilians
(Typhlonectes natans), Eastern Newts (Notophthalmus
viridescens), Gamboja Toads (Ingerophrynus galeatus),
Green-and-black Poison-arrow Frogs (Dendrobates
auratus), Yellow-banded Poison-arrow Frogs
(D. leucomelas), Phantasmal Poison Dart Frogs
(Epipedobates tricolor), Emerald-green Tree Frogs

(Litoria caerulea), Green Mantellas (Mantella viridis),
Reinwardt’s Flying Frogs (Rhacophorus reinwardtii)
and Taylor’s Bug-eyed Frogs (Theloderma stellatum).
Additional specimens from Poznan Zoo allowed
renewing the breeding stock of Red-eyed Tree Frogs
(Agalychnis callidryas) and a considerable breeding
success already this year. We are especially proud of
this year’s breeding success with Mission Goldeneyed Tree Frogs (Trachycephalus resinifictrix). We had
this species in our collection for more than 20 years, it
bred regularly, but only a part of young grew to reach
adult stage. The cause of the high mortality of the
young is still unclear. However, 2018 was a successful
year with T. resinifictrix, with over a hundred of froglets.
The current breeding stock originates from specimens
from Kaunas Zoo and Warsaw Zoo.
To stimulate Mountain Chicken Frogs (Leptodactylus
fallax) to breed, we provided them with a breeding box,
filled with moist clay. The frogs in fact laid eggs but
those failed to develop.
The prolonged period of hot weather in summer
2018 harmed our stock of Chapa Bug-eyed Frogs
(Theloderma bicolor) as well as to breeding colonies
of flightless Drosophila flies. That compromised our
standard food source for Mantellas and Dendrobatids
for almost a month, and we had to return to former
techniques, quickly creating a breeding colony of flying
Drosophila flies as well as collecting various insects and
woodlice from the wild. By the end of the year, we also
reintroduced Chapa Bug-eyed Frogs in our collection
with specimens received from Bristol Zoo.
2018 was a good year for our native amphibian
collection. Smooth Newts (Lissotriton vulgaris) and
European Fire-bellied Toads (Bombina bombina)
bred within Latvian Amphibian and Reptile Exhibit.
Zoo visitors were able to observe all stages of their
development including toad bridal songs and the
newts wrapping eggs in Elodea leaves. Laboratory
breeding Natterjack Toads (Epidalea calamita) also was
successful, and young of the 4th generation in captivity
were produced.

REPTILES
At the end of 2018, there were 59 reptile species at Riga
Zoo (most of them held in the Terrarium Department).
Two species bred successfully and 10 young were raised.
Seven new species were added to the collection.
A Chinese Soft-shelled Turtle (Pelodiscus sinensis),
two specimens of Reeve’s Turtle (Mauremys reevesii),
a Painted Wood Turtle (Rhinoclemmys pulcherrima)
were received from private holders. An African Spurred
Tortoise (Centrochelys sulcata) arrived from Tallinn Zoo
and was introduced to the new outdoor enclosure at
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Terrarium House to be exhibited together with parrots. A
beautiful black Common Adder (Vipera berus) from the
wild was added to the Latvian Amphibian and Reptile
Exhibit.
Another two new reptile species arrived to Latvia as
accidental “passengers” together with import cargos
and were brought to the Zoo. A Common Wall Lizard
(Podarcis muralis) was caught at a floral warehouse, and
a Tokay Gecko (Gekko gecko) was discovered in a cargo
container coming from Asia. The Gecko had spent 35
days in the container without access to drinking water.
Moved to the reptile quarantine terrarium at the Zoo’s
Terrarium Department, it drunk the water avidly, and
after a couple of days it started to accept live crickets
and cockroaches.
After several years of successful breeding of reptiles,
2018 was an unfortunate year. We had to conclude
that acquiring new incubators for reptile eggs has
become a pressing matter. Only two reptile species
bred successfully in 2018, both of them within Latvian
Amphibian and Reptile Exhibit. Two Grass Snake (Natrix
natrix) young hatched, and Viviparous Lizards (Zootoca
vivipara) that were caught in the wild already pregnant,
gave birth to eight young.
At the exhibit in the Tropical House, the albino female
Rock Python (Python molurus) laid its first clutch of eggs
and cared for them throughout the whole incubation
period, but the eggs proved to be infertile.

BIRDS
At the end of 2018, there were 59 bird species with
234 specimens in Riga Zoo’s collection (most of them
held in the Ornithology Department). 29 specimens of
nine species were sent to other animal collections, and
eight birds of three species arrived at our Zoo. During
the year, 22 bird species produced eggs. 11 species
hatched 33 young in total.
Black Storks (Ciconia nigra) hatched a chick on 14
June. The young was raised successfully by its parents.
The CB2017 female was sent to Zurich Zoo on 26
November.
Waldrapp Ibises (Geronticus eremita) hatched two
chicks on 23 May, but both of them perished soon, on
24 and 28 May respectively. The other pair hatched a
chick on 30 May, and this became the first Waldrapp Ibis
young raised successfully at Riga Zoo. The DNA analyses
revealed that it was a male.
A CB2017 male African Spoonbill (Platalea alba)
was sent to Feldman Ecopark, Ukraine on 24 August.
Both Red-breasted Goose (Branta ruficollis) females
nested despite the fact that one of the two males had
been lost at the beginning of the year. One of the
females hatched and raised two goslings (2;0).
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Ruddy Shelducks (Tadorna ferruginea) hatched and
raised 10 ducklings. All of the CB2017 specimens were
distributed to other animal collections. 6 of them (2;4)
went to Kaunas Zoo on 5 May, another 6 young (3;3) and
one of the adult breeding pairs were moved to Tallinn
Zoo on 21 June.
After the improvements in Andean Condor (Vultur
gryphus) enclosure (including the removal of the
additional protective netting thus making the enclosure
much more open to the sunlight), the pair managed to
produce its first egg. It was found on the enclosure’s floor
and was damaged, but still represented a step forward in
our attempts to breed this species.
Cinereous Vultures (Aegypius monachus) nested
both at Riga Zoo and Affiliate Cīruļi again, and each pair
produced a chick. Later in summer, both young were
transferred to Bulgaria for reintroduction.
For more detail on Cinereous Vulture breeding history
in Riga Zoo and involvement in reintroduction project, see
page 58.
The Cinereous Vulture young of 2017 was sent to
Planckendael on 22 February.
The Bearded Vultures (Gypaetus barbatus) started
another nesting on 3 January, but the egg was
infertile once more. Since the pair failed to produce
fertile eggs already multiple times, the Bearded
Vulture EEP recommended replacing the pair. Our
old pair was sent to Richard Faust Centre in Vienna
on 27 September, and a young CB2018 pair arrived in
exchange on 4 October.
Preparing for the breeding season, improvements
were made to the Secretary Birds’ (Sagittarius
serpentarius) enclosure, including covering part of the
fence with a bamboo screen creating a secluded area,
and constructing a nesting platform. Birds paid no
attention to the platform, but started nesting on the
ground. On 9 June the first ever Secretary Bird egg in
Riga Zoo was found. The pair produced 7 eggs in total.
3 of the eggs were destroyed by crows, 3 were put in the
incubator, and one was left in the nest. Unfortunately,
none of the eggs proved to be fertile.
The only female Vulturine Guineafowl (Acryllium
vulturinum) provided a surprise, laying an egg on 16
August. 13 eggs were produced in total, five of them
were put into the incubator but proved to be infertile,
and the female died on 9 September.
Common Peafowl (Pavo cristatus) raised eight chicks.
The Grey Crowned Crane (Balearica regulorum
gibbericeps) pair produced two clutches. Just like the
previous years, the first clutch was infertile but the
second clutch resulted in a chick that hatched on 10
September and grew up successfully under its parents’
care. All three CB2017 young were sent to other animal
collections. A pair went to the Hai Park in Kiryat Motzkin,

Israel on 10 July, the remaining young female – to
Rhenen Zoo on 22 November.
Manchurian Crane (Grus japonensis) pair raised two
chicks.
The breeding attempts of a Moluccan Cockatoo
(Cacatua moluccensis) pair and both Lesser Sulphurcrested Cockatoo (C. sulphurea citrinocristata) pairs
remained without results in 2018. The eggs were
thrown out from nests several times. Only one of Lesser
Sulphur-crested Cockatoo pairs managed to produce a
fertile egg.
One of African Grey Parrot (Psittacus erithacus
erithacus) pairs provided an interesting surprise. The
female laid eggs on the floor of the new indoor exhibit
in Terrarium House and managed to hatch and raise
the chick successfully at the full sight for the public. A
CB2017 female was sent to Krakow Zoo on 5 May.
The new outdoor enclosures for parrots at
Terrarium House opened at the end of May. That allowed
us to house mixed species groups of various parrots
and reptiles in two enclosures: six African Grey Parrots,
a Vulturine Guineafowl pair and an African Spurred
Tortoise within African species exhibit, and a Moluccan
Cockatoo, a Sulphur-crested Cockatoo (Cacatua
galerita), a White Cockatoo (Cacatua alba), six Galahs
(Eolophus roseicapilla) and two Blue-tongued Skinks in
the Australian species exhibit.
After a few years of unsuccessful breeding, we
decided to replace the male in the Snowy Owl (Bubo
scandiacus) pair. However, the breeding failed this year
again. Ural Owls (Strix uralensis) failed as well, two eggs
were produced but proved to be unfertile. Hawk Owls
(Surnia ulula) hatched two young that unfortunately did
not survive.
Southern Ground Hornbills (Bucorvus leadbeateri)
had two unfertile eggs. The new Trumpeter Hornbill
(Bycanistes bucinator) pair did not produce eggs yet, but
demonstrated a progressing pair bond.

MAMMALS
At the end of 2018, there were 82 species in Riga
Zoo’s mammal collection. (Of them, the Zoo’s Mammal
Department held 49 species, the Ungulate Department –
32 species, the Ornithology Department – one species,
the Information and Education Department – eight
species, and there were 19 mammal species at the
Affiliate Cīruļi, with some species overlapping.) In 2018, 31
mammal species bred, 93 young were born. 39 specimens
of 16 species were sent to other animal collections, and
Riga Zoo received 43 mammals of 18 species.
Pygmy Gliding Possum (Acrobates pygmaeus) group
produced young all year round.
On 4 October a female Ground Cuscus (Phalanger

gymnotis) arrived from Hluboka Zoo. The newcomer is
still very young, we plan to attempt creating a pair with
our male on March 2019.
The Brush-tailed Bettongs (Bettongia penicillata
ogilbyi) produced another joey, on 31 May it left the
mother’s poach for the first time. One of CB2017 females
was sent to Decin Zoo on 27 September.
On 5 May a CB2016 female Red Kangaroo (Macropus
rufus) went to Warsaw Zoo.
Swamp Wallabies (Wallabia bicolor bicolor) produced
a joey. On 25 July it was observed outside its mother’s
poach for the first time; it proved to be a male. On 13
July we received an unrelated female from Planckendael
Zoo, and two Riga born females were sent to Aquazoo
Friesland, Leeuwarden.
On 11 May a female Belanger’s Tree Shrew (Tupaia
belangeri) was received from Kaunas Zoo. As a result,
Tree Shrews managed to produce four young in two
litters (on 4 July and 9 November respectively). All
four shrewlets grew up; they are seen at the Nocturnal
Exhibit where they share the enclosure with Slendertailed Cloud Rats.
Ring-tailed Lemurs (Lemur catta) produced young
twice; on 2 February an infant was born, on 2 October
it was followed by twins. On 22 November a male Ringtailed Lemur was sent to Poznan Zoo.
The Common Marmoset (Callithrix jacchus) pair
produced three young in two litters, on 4 February and
1 September respectively.
Two Pygmy Marmoset (Callithrix pygmaea
niveiventris) babies were born on 27 July. Now the group
consists of nine animals.
An unrelated adult male Patas Monkey (Erythrocebus
patas) arrived from Leipzig Zoo on 7 May. The group
forming with our four adult females was rather
turbulent, as the oldest female was unsupportive. Still,
towards the end of summer the hierarchy within group
started to stabilize, and two of the females produced
an infant each, on 10 and 11 November. On 24 August
five young of previous years (1;4) were sent to Feldman
Ecopark, Ukraine.
The CB2016 female Southern Tamandua (Tamandua
tetradactyla longicauda) was sent to Berlin Zoo on 16 July.
Siberian Flying Squirrels (Pteromys volans) raised
six pups (1;5). From our surplus stock, two females were
sent to Jihlava Zoo on 27 September, followed by the
transport of three specimens (1;2) to Kadzidlow Wild
Animal Park, Poland on 17 December.
On 4 October, two Cape Ground Squirrel (Xenus
inauris) females from Dvur Kralove Zoo and two males
from Prague Zoo arrived in Riga, meant for the new
African Savannah exhibit that will be ready to be
inhabited later in 2019.
Edible Dormice (Glis glis) bred for the third year

53

in a row, three young (2;1) were born. Now the group
consists of 15 animals.
Turkish Spiny Mouse (Acomys cilicicus) colony
continued to breed in Nocturnal Exhibit of Tropical
House.
The newly created Slender-tailed Cloud Rats
(Phloeomys pallidus) pairs started to breed. Two young
develop, a female born on 25 March, and a young of still
unknown sex, born on 28 July.
Indian Crested Porcupines (Hystrix indica)
produced another two porcupettes (0;2) on 22 April.
Two CB2017 specimens (1;1) went to Minizoo Rozīte
in Latvia on 29 May.
African Brush-tailed Porcupine (Atherurus africanus)
is the second new species, designated for the new
African Savannah exhibit. On 4 October a male from
Dvur Kralove Zoo and a female from Plzen Zoo arrived.
Five year long attempts to create a compatible
Capybara (Hydrochaeris hydrochaeris) pair finally gave
results. On 15 October three young were born, two of
them survived.
Rock Cavies (Kerodon rupestris) was breeding all
year round producing 11 young in total (4;4;3). On
27 September a male was sent to Jihlava Zoo.
On 4 October 10 male Seba’s Short-tailed Bats
(Carollia perspicillata) arrived from Vienna Zoo, to add
to the all-male group within the Nocturnal Exhibit in
Tropical House, now 19 specimens in total.
Golden Jackals (Canis aureus) was another new
species to our collection in 2018. On 3 December a
group of six Golden Jackals (4;2) arrived from Burgers’
Zoo. The introducing of them to the reconstructed
exhibit is planned in spring 2019.
Fennec Foxes (Vulpes zerda) produced two litters.
Three cubs (2;1) of the second litter from 4 July became
the first offspring of this pair to grow up successfully.
On 16 September, the new Kinkajou (Potos flavus)
pair produced its second pup (1;0).
Slender-tailed Meerkats (Suricata suricatta) had four
young in total, born on 5 February (1;1) and 4 May (2;0).
On 28 March, the Northern Lynx (Lynx lynx lynx) pair
in Riga produced another litter of three kittens, two of
them (1;1) survived. On 17 December, a CB2017 female
Lynx was sent to Kadzidlow Wild Animal Park.
A female Rock Hyrax (Procavia capensis capensis)
gave birth to two young (2;0) on 8 September, but
died the next day. Zookeepers of Mammal Department
undertook the hand feeding of the orphaned young. We
plan to attempt to return the raised young to the group.
A Riga born male was transported to Warsaw Zoo on
5 May. Four unrelated specimens (2;2) were received
from Kerkrade Zoo on 3 December to add to the
breeding group in the new mixed species exhibit which
Rock Hyraxes share with Meerkats.
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Collared Peccaries (Pecari tajacu) produced a young.
Additional Vicuña (Vicugna vicugna) specimens were
added to our collection, a female arrived from Artis, a
male – from Ebeltoft Zoo. The breeding group consists
of a male and two females. With our Vicuña bachelor
group, we try keeping them with male Alpacas that are
said to have a soothing effect on potentially aggressive
Vicuña males. If such an arrangement will prove to be
beneficial, keeping of mixed Vicuña and Alpaca male
groups could be included in husbandry guidelines
within the species EEP.
White-lipped Deer (Przewalskium albirostris)
produced three healthy calves (1;2). Their sire was
moved to Affiliate Cīruļi, and an unrelated male Whitelipped Deer (Przewalskium albirostris) arrived from Zoo
Usti nad Labem.
A European Forest Reindeer (Rangifer tarandus
fennicus) calf was born but did not survive. Its death was
indirectly caused by overfeeding by the public, and an
informative campaign was launched to educate Zoo
visitors.
On 21 March a Mishmi Takin (Budorcas taxicolor
taxicolor) young was born. Unfortunately, it was too
weak, and the mother also refused to feed it. In May an
unrelated male Takin arrived from Krakow Zoo.
In 2018 we started collaboration with Anu Poopuu,
an animal training expert from Estonia. We thank her for
helping the staff from both Mammal Department and
Ungulate Department to learn the practical use of Target
Training techniques. The training was started with Patas
Monkeys, African Lions (Panthera leo), Chapman’s Zebras
(Equus quagga chapmani), Bactrian Camels (Camelus
bactrianus), White-lipped Deer, European Forest
Reindeer and Baringo Giraffes (Giraffa camelopardalis
rothschildi). The new skills will be especially valuable in
2019, when our staff will start working in the African
Savannah, the new safari type exhibit at our Zoo. We
also thank the staff of Kolmarden Zoo for providing the
opportunity to our staff to spend several days in their
safari exhibits and learn the basics of animal husbandry
in this setting.

AFFILIATE CĪRUĻI
Riga Zoo’s 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 14,911 people in 2018.
On 14–15 April, a Bird Day event featuring a nest box
workshop was organized for visitors at Cīruļi for the
fourth time already. On 4 May, the traditional Rabbit Day

Sniegavīrs ar gardumiem Āfrikas lauvām (Panthera leo).
A feeding enrichment for African Lions, winter style.

We continued to work with Latvian Blue Cattle in
collaboration with the Breed’s Conservation Association
Zilā govs (The Blue Cow) which implements the Latvian
Blue Cow retention program. A new, unrelated breeding
bull was received.

WILDLIFE REHABILITATION
21 orphaned or injured wild animals were admitted for
rehabilitation to the Zoo’s quarantine facility which was
renovated in 2017. The Zoo also took care of 42 animals
that arrived to the Zoo as confiscated or unwanted pets,
as well as 72 Medicinal Leeches (Hirudo verbana) that
were confiscated by customs officers on Latvia’s border
to Belarus.
For full animal list admitted to the Zoo’s quarantine
facility in 2018, see page 44.

Foto: Sergejs Čičagovs

took place. On 19 May the History Night with Evening
Tales event was held at Cīruļi for the third time.
A new Grey Wolf (Canis lupus lupus) pair produced
seven cubs. The Cinereous Vulture (Aegypius
monachus) hatched another chick that was included
in reintroduction project in Bulgaria. A Northern Lynx
(Lynx lynx lynx) was sent to Western Pomeranian Nature
Society in Jablonowo, to be included in breeding stock
within a reintroduction project in Poland.
Two young White Storks (Ciconia ciconia) of wild
origin were brought to Cīruļi. One of them was rescued
from a chimney of a steam shop, the second one was
seeking food aggressively from people (it was possibly
been kept at some house and fed by humans, then set
free). Both of these birds were admitted for rehabilitation
in Cīruļi. A Common Buzzard (Buteo buteo) was admitted
too, and its condition allowed it to be released back into
wild after a short rehabilitation in Cīruļi.
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Foto: Māris Lielkalns

Zoodārzam jauna vadība. 2017. gada 15. novembrī pēc 21 gada zoodārza vadītāja amatā atpūtā devās valdes
priekšsēdētājs Rolands Greiziņš. 2018. gada 9. martā darbu sāka jaunais Rīgas zoodārza valdes priekšsēdētājs
Ingmārs Līdaka.

Veiksmīga feneklapsu vairošanās pēc desmit gadu pārtraukuma. 2018. gada 4. jūlijā piedzima trīs
feneklapsu (Vulpes zerda) mazuļi, kas izauga vecāku aprūpē. Šim pārim lapsēni dzima no 2015. gada, bet
līdz šim vienmēr gāja bojā. Sekmīgā sugas vairošana ir zoodārza Zīdītāju nodaļas un Veterinārā dienesta
veiksmīgas sadarbības rezultāts.
On 4 July 2018, three Fennec Foxes were born to be subsequently raised by their parents. This was the first successful
breeding of the species at Riga Zoo since 2008. The pair had had cubs since 2015, but they never survived. The recent
achievement was a result of successful collaboration of the Zoo’s Mammal Department and Veterinary Service.
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Foto: Sergejs Čičagovs

On 15 November 2017, Rolands Greiziņš retired after 21 years of service as Director of Riga Zoo. On 9 March 2018,
Ingmārs Līdaka assumed the post of the Zoo’s Director.

Foto: Sergejs Čičagovs

“Āfrikas savanna” gandrīz klāt! 2018. gada decembrī tika pabeigta ekspozīciju kompleksa celtniecība.
Turpinās mītņu labiekārtošana atbilstoši dzīvnieku vajadzībām, un 2019. gada vasaras sākumā plānojam sākt
dzīvnieku izvietošanu.

Foto: Sergejs Čičagovs

On December 2018, construction of the new African Savannah exhibit complex was completed. The first animals
are scheduled to be moved to the new facilities at the beginning of summer 2019.

Uzmanību – roņi! No 2014. gada marta Rīgas zoodārzs veic informācijas izplatīšanu un saziņu sociālajos
tīklos. 2018. gadā vislielākā “sekotāju” atsaucība bija zoodārza ziņām par to, kā rīkoties, kad jūrmalā atrasti
izskaloti roņu mazuļi.
In 2014 Riga Zoo started activities in social media. Information about wild seals and what to do if a stranded seal
pup is found on the beach was the most shared message posted by Riga Zoo in 2018
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RĪGAS ZOODĀRZA MELNIE GRIFI
REINTRODUKCIJAS PROJEKTĀ BULGĀRIJĀ
ALESANDRO DI MARCIO, zinātniskais konsultants

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Meža prosp. 1, Rīgā, LV-1014; research@rigazoo.lv (Alessandro Di Marzio)

IEVADS
Maitēdāji putni sastopami dažādos zemeslodes reģio
nos. Šiem putniem ir vairāki pielāgojumi, kas ļauj specia
lizēti baroties ar maitām, to skaitā – garš, kails kakls, kas
ļauj piekļūt lielu dzīvnieku līķu iekšpusei, tāpat – spēcīgs
knābis, ar kuru atdalīt gaļu no kauliem. Maitēdājus atzīst
par dabas sanitāriem, tie ierobežo slimību izplatīšanos.
Eiropā sastopamas četras grifu sugas – melnais grifs
(Aegypius monachus), baltgalvas grifs (Gyps fulvus), bār
dainais grifs (Gypaetus barbatus) un baltais grifs (Neophron percnopterus). Pašlaik baltais grifs iekļauts Pa
saules Sarkanajā grāmatā kā nopietni apdraudēta suga
(EN – Endangered), savukārt melnais un bārdainais grifs –
kā daļēji apdraudētas sugas (NT – Near Threatened),
kurām galvenā problēma ir savvaļas populāciju samazi
nāšanās. Baltgalvas grifs ir visplašāk sastopamā suga un
pašlaik atzīts par neapdraudētu (LC – Least Concern).
Grifus visvairāk apdraud izmaiņas to dzīves vidē, neli

kumīgas medības, kā arī plēsoņu iznīcināšanai izmantotās
indes. Vairākās Eiropas valstīs, kur grifi pēdējās desmitga
dēs izzuduši, tagad izveidoti projekti to reintrodukcijai
un aizsardzībai. Nacionālo valdību un vides aizsardzības
organizāciju sadarbības rezultātā grifi sāk atgriezties Cen
trāleiropā un Dienvideiropā, tādējādi atkal apvienojoties
izolētajām savvaļas populāciju saliņām. Reintrodukcijas
projektus atbalsta zooloģiskie dārzi, tos nodrošinot ar ne
brīvē vairotiem grifiem, kurus pēc adaptācijas perioda ir
iespējams sekmīgi izlaist savvaļā. Rīgas zoodārzā apzinā
mies, ka vides izglītība un dabas aizsardzība ir mūsdienīga
zooloģiskā dārza fundamentālas darbības jomas. Rīgas
zoodārzam ir divi plēsīgo putnu vairošanas centri – Rīgā
un filiālē “Cīruļi”, kur pārstāvētas visas četras Eiropas gri
fu sugas. Pateicoties zoodārza Ornitoloģijas nodaļas un
filiāles “Cīruļi” darbam, mēs attīstām šo sugu vairošanas
programmu nebrīvē. Divi mūsu melno grifu pāri regulāri
veiksmīgi vairojas. Nākotnē ceram sasniegt labus rezultā
tus arī ar baltajiem un bārdainajiem grifiem.

MELNO GRIFU VAIROŠANAS REZULTĀTI RĪGAS ZOODĀRZĀ.
Gads
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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Vairošanās
PĀRIS RĪGAS ZOODĀRZĀ
1. ola saplēsta (2. dienā)
2. ola saplēsta (apaugļota, attīstīts embrijs)
1. ola pazuda
1. ola saplēsta (10. dienā)
2. ola – apaugļota, bet embrijs gāja bojā
1. ola saplēsta (2. dienā)
2. ola – izšķīlās cālis
1. ola – 12.05. izšķīlās cālis
1. ola – apaugļota, bet embrijs gāja bojā
1. ola pazuda (45. dienā)
1. ola – neapaugļota
1. ola – 14.04. izšķīlās mazulis, izauga ( )
1. ola – 9.05. izšķīlās mazulis, izauga ( )
1. ola – 17.04. izšķīlās mazulis, izauga ( )
1. ola – 28.04. izšķīlās mazulis, izauga ( )
PĀRIS FILIĀLĒ “CĪRUĻI”
1. ola – izšķīlās mazulis, 17.05.
–
1. ola – neapaugļota
1. ola – 1.05. izšķīlās mazulis, izauga ( )
1. ola – 12.05. izšķīlās mazulis, izauga ( )
1. ola – 16.05. izšķīlās mazulis, izauga ( )
1. ola – neapaugļota
1. ola – 10.05. izšķīlās mazulis, izauga ( )

Piezīmes
O10435 ( ) x O10436 ( )

Cālis pazuda, iespējams, vecāki to apēda stresa ietekmē
Mazulis nobeidzās (52 dienu vecumā)

24.10. nosūtīts uz Mehelenas zoodārzu Beļģijā
10.10. nosūtīts uz Kerkrades zoodārzu Nīderlandē
25.02.2018. nosūtīts uz Mehelenas zoodārzu Beļģijā
24.07. nosūtīts projektam “Zaļie Balkāni” Bulgārijā
O20564 ( ) x 980664 ( )
Mazulis nobeidzās (100 dienu vecumā)

27.11. nosūtīts uz Prāgas zoodārzu Čehijā
24.10. nosūtīts uz Mehelenas zoodārzu Beļģijā
7.12. nosūtīts uz Renenas zoodārzu Nīderlandē
14.08. nosūtīts projektam “Zaļie Balkāni” Bulgārijā

MELNO GRIFU VAIROŠANAS
PROGRAMMA RĪGAS ZOODĀRZĀ

SADARBĪBA AR ORGANIZĀCIJU
“ZAĻIE BALKĀNI”
Sadarbojoties Bulgārijas nevalstiskajai organizācijai
“Zaļie Balkāni” un iestādēm Bulgārijā, Spānijā un Vācijā,
tika uzsākts LIFE projekts “Vultures back to LIFE – Bright
Future for Black Vulture in Bulgaria” (“Gaiša nākotne mel
najam grifam Bulgārijā”; LIFE14 NAT/BG/000649). Šim

Foto: Sergejs Čičagovs

Pirmais sešus gadus vecu melno grifu vairošanās mēģi
nājums Rīgas zoodārzā notika 2007. gadā. Kā jau gaidāms
jaunam pārim, pirmā perēšana nebija sekmīga. Pirmo olu
pāris saplēsa, bet otro olu perēja abi vecāki. Lai perējoša
jiem putniem novērstu stresu, apmeklētājiem slēdza pie
eju grifu voljeram. Tomēr, visticamāk, stresa un pieredzes
trūkuma dēļ vecāki pameta ligzdu un saplēsa apaugļoto
olu īsi pirms šķilšanās. Arī 2008.–2010. gadā vairošanās
mēģinājumi nebija sekmīgi dažādu apstākļu dēļ (stress,
olas nebija apaugļotas, nelabvēlīgi laika apstākļi).
2009. gada novembrī tika saņemts melno grifu tēviņš
no Kazahstānas un izveidots otrs melno grifu pāris Rīgas
zoodārza filiālē “Cīruļi” Kalvenē Latvijas dienvidrietumu
daļā. Tēviņš ātri izveidoja pāri ar mātīti, kura 2000. gadā
bija saņemta no Tallinas zoodārza.
2011. gadā abi melno grifu pāri izdēja apaugļotas olas
un sekmīgi tās izperēja. Rīgā šķīlušais mazulis nodzīvo
ja 52 dienas, Cīruļos – 100 dienas. 2012. gadā dēja tikai
pāris Rīgā. Ola bija apaugļota, embrijs attīstījās, diemžēl
cālis neizšķīlās. 2013. gadā uz grifu vairošanos Rīgā un
Cīruļos nelabvēlīgi atsaucās laika apstākļi (gaisa tempe
ratūra martā nokritās līdz –18°C). 2014. gadā melno grifu

vairošanās Cīruļos beidzot bija sekmīga. 1. maijā šķīlušos
jauno melno grifu tēviņu tā paša gada novembrī varē
jām ar lepnumu nosūtīt Prāgas zoodārzam Čehijā. 2015.
gads bija vēl veiksmīgāks – mazuļus sekmīgi izaudzēja
abi pāri. Abi jaunie grifi – divi tēviņi, šķīlušies attiecīgi
14. aprīlī (Rīgā) un 12. maijā (Cīruļos) – tika nosūtīti uz
Mehelenas zoodārzu Beļģijā. 2016. gadā sekmīgi izauga
nākošie divi jaunie grifi. 9. maijā Rīgā šķīlies tēviņš un 16.
maijā Cīruļos šķīlusies mātīte gada beigās tika nosūtīti uz
Kerkrades zoodārzu Nīderlandē un Renenas zoodārzu
Nīderlandē. 2017. gadā sekmīgi vairojās melno grifu pā
ris Rīgā. 17. aprīlī šķīlies tēviņš, tika nosūtīts uz Mehele
nas zoodārzu Beļģijā. 2018. gadā atkal veiksmīgi vairojās
abi pāri. 28. aprīlī Rīgā izšķīlās grifu mātīte, 10. maijā Cī
ruļos – arī mātīte. Šie abi jaunie putni tika iekļauti melnā
grifa reintrodukcijas programmā Balkānos.

Melno grifu (Aegypius monachus) mazulis (Bojana) ligzdā Rīgas zoodārzā 5 nedēļu vecumā.
Cinereous Vulture chick (Boyan) at the nest in Riga Zoo at the age of 5 weeks.
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turpmākajos mēnešos. Bojana bija pirmais melnais grifs,
kas tika reintroducēts Bulgārijā, kopš suga šajā valstī jau
vairākas desmitgades bija izzudusi. Putnam bija piestip
rināts GPS raidītājs, lai varētu sekot, kā tas pārvietojas.
15. augustā Bojana pirmoreiz atstāja ligzdu un sāka
pirmos lidojumus. Tajā pašā dienā ligzdā tika ievietota
Riga, Cīruļos izaugušais melno grifu mazulis, kam arī bija
piestiprināts GPS raidītājs. Septembrī ligzdas platformu
atstāja un apkārtni sāka izlūkot arī Riga. Reintrodukci
jas metode, jaunos putnus sākotnēji mitinot mākslīgajā
ligzdā, bija izvēlēta, skatoties nākotnē, cerot, ka jaunās
grifu mātītes pēc ziemošanas atgriezīsies savā “ligzdas”
rajonā Bulgārijā un vēlāk tur arī ligzdos.
Līdz oktobra vidum Bojana un Riga turējās kopā, tad
viņu ceļi dalījās. Bojana turpināja pārvietoties 30 km rā
diusā ap ligzdu, bet Riga devās uz Maķedoniju un veica
lidojumus starp Maķedoniju un Grieķiju, iepazīstoties ar
apkārtni, kā to parasti arī dara jaunie grifi, kad atstājuši
ligzdas rajonu. Oktobra beigās, sekojot rudens migrāci
jas instinktam, Bojana atstāja Kotelas apkaimi un devās
ceļā, nonākot vispirms Turcijā, tad Irākā. Turpinot šo ceļu,
Bojana, visticamāk, sasniegs melno grifu kolonijas Irākā
un Irānā, un pavadīs ziemu šajā rajonā. Savukārt Riga
pēc sākotnējās straujās ceļošanas ir apstājusies Grieķijā,
kur veic lokālus pārlidojumus, vairākas reizes viesojoties
arī Atēnās. Pašlaik varam tikai gaidīt jaunas ziņas no GPS
raidītājiem, cerot, ka pavasarī mūsu putni atgriezīsies
Bulgārijā un ar laiku kļūs par pirmajiem ligzdojošajiem
melnajiem grifiem šajā valstī pēc tam, kad vairākas des
mitgades suga no Bulgārijas bija izzudusi.

Foto: Marleen Huyghe

projektam ir drosmīgs mērķis – reintroducējot melnos
grifu, atjaunot to izzudušo savvaļas populāciju Bulgā
rijā. Melnie grifi reiz bija bagātīgi izplatīti Bulgārijā. Tie
apdzīvoja klinšainus kalnu rajonus, kurus ieskauj meži un
klajumi, kuros tie meklēja barību. Ligzdu būvei grifi izvē
lējās atsevišķi augošus masīvus, bet ne sevišķi augstus ko
kus. Balstoties uz šo informāciju, reintrodukcijas vieta tika
izvēlēta Balkānu austrumu daļā, Kotelas apkaimē. Ligzdas
platforma tika izveidota tā, lai jaunie grifi tur adaptētos
jaunajos apstākļos un projekta darbinieki varētu tos ap
gādāt ar barību bez tieša kontakta ar putniem, tādējādi
novēršot putnu nevēlamas imprintēšanās iespēju.
Rīgas zoodārzs lepojas ar savu dalību šajā projektā,
kurš paliks Eiropas dabas aizsardzības vēsturē. 2018. ga
da vasarā uz Bulgāriju nosūtījām abus jaunos melnos
grifus – Rīgā šķīlušos jauno grifu nosūtījām 24. jūlijā,
Cīruļos izaugušo – 14. augustā. Pirmais no abiem gri
fiem – Rīgas zoodārzā augusī mātīte – projekta ietva
ros tika nosaukta par Bojanu par godu bulgāru bio
logam un alpīnistam Bojanam Petrovam, kuram būtu
bijis jākļūst par projekta publisko seju, stāstot par
pirmo melno grifu atgriešanos Bulgārijā – zemē, kur
tie jau bija izmiruši. Diemžēl Bojans Petrovs 5. maijā
bez vēsts pazuda kalnu ekspedīcijā Šišapangmā. Cī
ruļos šķīlušos grifu nosauca par Rigu, godinot Rīgas
zoodārzu par dalību projektā. Projektā piedalījās arī
Ostravas zoodārzā Čehijā šķīlies grifu mazulis, un tas
tika nosaukts par Ostravu.
Bojana Bulgārijā nonāca 24. jūlijā. 25. jūlijā to pārvie
toja uz ligzdas platformu, kurai bija jākļūst par tās mājām

Melno grifu (Aegypius monachus) mazuļi Bojana un Ostrava uz izlaišanas platformas Bulgārijā, 4.08.2018.
Cinereous Vulture chicks Boyan and Ostrava at the reintroduction platform in Bulgaria on 4 August.
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ENGLISH SUMMARY
CINEREOUS VULTURES FROM RIGA ZOO (LATVIA)
IN REINTRODUCTION TO BALKANS (BULGARIA)
INTRODUCTION
Vultures are scavenging birds of prey present in
different regions of the planet. They have several
adaptations facilitating the feeding on carrion; the long
and naked neck allows them to access body cavities of
large dead animals, the strong beak allows pulling the
flesh off the bones. Nowadays, vultures are considered
to be playing an important part in ecosystems, “nature
cleaners” that prevent the spread of disease.
There are four vulture species present in Europe,
Griffon Vulture (Gyps fulvus), Cinereous Vulture (Aegypius
monachus), Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) and
Egyptian Vulture (Neophron percnopterus). The IUCN
(International Union for the Conservation of Nature)
considers Egyptian Vulture the most threatened vulture
species, rating it as Endangered (EN). Cinereous Vulture
and Bearded Vulture are rated as Near Threatened
(NT), the main concern being the reduction of wild
populations. Griffon Vulture is the most abundant and is
considered of Least Concern (LC).
The reduction and alteration of their habitat, poaching,
poisoning (voluntary or accidental) are the main threats
to vultures on the global level. Recently, projects have
been developed for the conservation and reintroduction
of vultures into their breeding areas in several European
countries where they had disappeared in the last
decades. The cooperation of national governments
and environmental organizations ensures the return of
vultures to central and southern Europe, connecting the
remaining fragmented wild populations, thus lessening
problems caused by the isolation of these groups. These
projects are supported by zoos that provide captive-bred
specimens of various species of European vultures that
can be released to the wild after an adaptation period. At
Riga Zoo we believe that environmental education and
nature conservation should be considered fundamental
activities of a modern zoo. Our raptor breeding facilities
(at Riga Zoo and Affiliate Cīruļi) hold pairs of all the four
European vulture species. Thanks to the dedication of
the staff of the Zoo’s Bird Department and Affiliate Cīruļi,
we are developing a captive breeding program for these
species. Our two pairs of Cinereous Vultures are the first
to make this program successful. We hope to achieve the
same success also with Egyptian Vultures and Bearded
Vultures.

CINEREOUS VULTURE BREEDING
PROGRAM AT RIGA ZOO
The first breeding attempt of 6-year-old Cinereous
vultures at Riga Zoo dates back to 2007. This first
attempt was not very successful, as it could be
expected from a newly formed pair. The first egg was
destroyed by the parents. The second egg was laid and
both parents started to incubate it. In order to reduce
the external factors of disturbance, the enclosure
was closed to the public. However, stress and lack
of experience led the parents to leave the nest,
and the egg with an embryo inside was destroyed
shortly before its natural hatching time. In the three
following years (2008–2010) breeding attempts were
unsuccessful for various reasons (stress, non-fertile
eggs, adverse weather conditions).
In November 2009 a second Cinereous Vulture
pair was formed in Riga Zoo’s Affiliate Cīruļi (Kalvene,
southwest Latvia). The male arrived from Kazakhstan,
and it quickly formed a couple with a female received
from Tallinn Zoo in 2000.
In 2011 both pairs managed to produce fertile eggs
and hatched them successfully. Riga’s chick survived 52
days, while Cīruļi’s chick survived 100 days. In 2012 only
the couple from Riga Zoo laid an egg. The egg was fertile,
but did not hatch. In 2013, reproduction of both pairs was
affected by bad weather conditions (with temperatures
plunging as low as –18°C in March). Finally, in 2014, the
Cīruļi couple achieved their first success. A young male
hatched on 1 May and in November of the same year left
Latvia for the Prague Zoo (Czech Republic). The year 2015
was even better, with both couples succeeding in raising
their chicks. The young, two males, hatched on 14 April
and 12 May, were sent to Planckendael Zoo (Belgium).
In 2016, breeding resulted in two more chicks. The
young, a male, hatched on 9 May, and a female, hatched
on 16 May, were sent to Gaia Zoo and Ouwehands Zoo
(the Netherlands) respectively. In the year of 2017, only
the couple in Riga bred successfully. The chick, a male,
hatched on 17 April, went to Planckendael Zoo. In 2018
our couples reproduced again, both successfully. On 28
April a female was hatched in Riga, followed by another
female in Cīruļi on 10 May. Both young were to become a
part of the Cinereous Vulture reintroduction programme
in the Balkans.
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BREEDING RESULTS OF CINEREOUS VULTURES AT RIGA ZOO.
Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Breeding
PAIR AT RIGA ZOO
1st egg smashed (2nd day)
2nd egg smashed (developed embryo)
1st egg missing
1st egg smashed (10th day)
2nd egg fertile, no hatching
1st egg smashed (2nd day), no nest
2nd egg – a chick hatched
1st egg – a chick hatched, 12.05.
1st egg fertile, no hatching
1st egg missing (45th day)
1st egg unfertile
1st egg – a chick hatched, 14.04. ( )
1st egg – a chick hatched, 9.05. ( )
1st egg – a chick hatched, 17.04. ( )
1st egg – a chick hatched, 28.04. ( )
PAIR AT AFFILIATE CĪRUĻI
1st egg – a chick hatched, 17.05.
–
1st egg unfertile
1st egg – a chick hatched, 1.05. ( )
1st egg – a chick hatched, 12.05. ( )
1st egg – a chick hatched, 16.05. ( )
1st egg unfertile
1st egg – a chick hatched, 10.05. ( )

COLLABORATION WITH
THE GREEN BALKANS
Green Balkans (Зелени Балкани, a Bulgarian NGO),
in collaboration with several institutions from Bulgaria,
Spain and Germany, started the project “Vultures back
to LIFE – Bright Future for Black Vulture in Bulgaria”
(LIFE14 NAT/BG/000649) with an ambitious purpose
to restore the Cinereous Vulture in Bulgaria, a country
where it was now extinct. Cinereous Vultures, once
abundant in Bulgaria, used to live in groups near
rock walls in areas surrounded by forests and open
areas where they found food. For nest building, they
preferred big trees, not very high and without much
vegetation around them. Based on this information, a
reintroduction site was chosen in the Eastern Balkan
mountains, in the region of Kotel. A nest platform was
set up there so the young Cinereous Vultures to-bereleased could adapt to the new environment and the
Green Balkans staff could feed them without direct
contact (thus avoiding imprinting).
Riga Zoo is proud to be participating in this historic
project with our two young Cinereous Vultures that
were delivered to Bulgaria in the summer of 2018.
The vulture chicks from Riga Zoo were sent to Green
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Notes
O10435 ( ) x O10436 ( )

Chick disappeared. Possible cannibalism due to stress
Chick died at the age of 52 days

Sent to Planckendael Zoo, Belgium, 24.10.
Sent to Gaia Zoo, the Netherlands, 10.10.
Sent to Planckendael Zoo, Belgium, 25.02.2018.
Sent to Green Balkans, Bulgaria, 24.07.
O20564 ( ) x 980664 ( )
Chick died at the age of 100 days

Sent to Prague Zoo, Czech Republic, 27.11.
Sent to Planckendael Zoo, Belgium, 24.10.
Sent to Ouwehands Zoo, the Netherlands, 7.12.
Sent to Green Balkans, Bulgaria, 14.08.

Balkans on 24 July and 14 August respectively. The
first female that came from Riga was named Boyan in
memory of the Bulgarian biologist and mountaineer
Boyan Petrov, who would have had to be the public
face for the Cinereous Vulture restoring project in
Bulgaria, but disappeared during an ascent of the
Shishapangma peak on 5 May. The second vulture chick
(from Cīruļi) was named Riga, in gratitude to Riga Zoo
for the contribution to the project. The third chick tobe-released came from Ostrava Zoo (Czech Republic)
and was named Ostrava.
Boyan arrived in Bulgaria on 24 July. On 25 July it
was moved to the nest platform that would become
its home for the following months. It was the first
Cinereous Vulture to be released to Bulgaria since the
species’ extinction decades ago. Equipped with a GPS
transmitter, it left the nest platform on 15 August and
started its first flights. The same day Riga, the younger
vulture chick from Cīruļi, was placed in the nest,
also equipped with a GPS transmitter. In September
Riga also left the nest and begun to explore the
surroundings. The fledging from an artificial nest was of
great importance, as it is hoped that philopatry would
cause these birds to return to the same area in Bulgaria
to nest when they will have reached the maturity.

Foto: Зелени Балкани

Jaunie melnie grifi (Aegypius monachus) Bojana un Riga lidojumā Bulgārijā, 20.09.2018.
Released Cinereous Vultures Boyan and Riga on free flight in Bulgaria on 20 September.

In mid-October, Boyan and Riga split up. Boyan’s
GPS records showed it making movements around
the nest area, initially not further as 30 km. Riga set off
for Macedonia and began a series of flights between
Macedonia and Greece, exploring the new territory
(the movements typical of young vultures during the
dispersal phase). At the end of October, following its
migration instinct, Boyan left the Kotel region and
headed south, towards Turkey, then Iraq. Following this

route, it was likely to reach the colonies of Cinereous
Vultures present between Iraq and Iran and spend the
winter there. Riga, after its initial active movements,
had settled in Greece, going as far as Athens several
times. For now, we can only wait for news from their
GPS transmitters, hoping that the birds will return to
Bulgaria in the spring and eventually become the first
breeding Cinereous Vultures in Bulgaria after decades
of absence.

Melno grifu “Boyan” (zila līnija) un “Riga” (oranža līnija) pārvietošanās pēc reintrodukcijas vietas atstāšanas
2018. gadā (GPS dati, “Zaļie Balkāni”/Зелени Балкани).
Movements of Cinereous Vulture specimens Boyan (blue line) and Riga (orange line) after leaving the reintroduction
site in 2018 (GPS data provided by Green Balkans/Зелени Балкани).
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Red-rim Corkscrew Snail
Great Pond Snail

Giant Ghana Snail
African Giant Land Snail
Rosy Wolf Snail
Zebra Nerite Snail
Partula Snail
Partula Snail
Partula Snail
Enid Snail
Pancake Slug

Melanoides tuberculatus
Lymnaea stagnalis

Achatina achatina
Achatina fulica
Euglandina rosea
Neritina natalensis
Partula suturalis strigosa
Partula tristis
Partula varia
Pachnodus fregatensis
Veronicella sloanii

Centruroides gracilis
Heterometrus sp.
Brachypelma emilia
Brachypelma smithi
Lasiodora parahybana
Holothele incei
Archimandrita tesselata
Blaberus giganteus
Blaptica dubia
Elliptorhina chopardi
Gromphadorhina portentosa
Panesthia angustipennis
Paranauphoeta discoidalis
Princisia vanwaerebeki
Shelfordella tartara
Therea olegrandjeani
Therea petiveriana

Slaidais skorpions
Skorpions
Putnuzirneklis
Putnuzirneklis
Putnuzirneklis
Putnuzirneklis
Mozaīku prusaks
Milzu prusaks
Prusaks
Prusaks
Madagaskaras šņācējprusaks
Prusaks
Prusaks
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Prusaks
Prusaks
Prusaks
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Slender Scorpion
Giant Forest Scorpion
Red-legged Tarantula
Mexican Redknee Tarantula
Brazilian Salmon Pink Tarantula
Trinidad Olive Tarantula
Cave Cockroach
Giant Cockroach
Orange-spotted Cockroach
Chopard’s Hissing Cockroach
Madagascar Hissing Cockroach
Cockroach
Discoidal Assassin Mimic
Giant Madagascar Hissing Cockroach
Turkestan Cockroach
Question Mark Cockroach
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NT, CITES II(B)
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POSMKĀJI – ARTHROPODA – ARTHROPODS

Apple Snail

Pomacea canaliculata

Ampulārija
Melānija
Lielais dīķgliemezis
Tīģeru ahātgliemezis
Austrumāfrikas ahātgliemezis
Sārtais vilkgliemezis
Zebru neritina
Slaidjoslu partula
Raiāteas partula
Mainīgā partula
Seišelu torņgliemezis
Pankūku kailgliemezis

Suga
Species

GLIEMJI – MOLLUSCA – MOLLUSKS

DZĪVNIEKU KOLEKCIJA 2018. GADĀ
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Prusaks
Mājas circenis
Sienāzis
Circenis
Klejotājsisenis
Circenis
Sienāzis
Āfrikas alu circenis
Sisenis
Sienāzis
Sienāzis
Zarkukainis
Piešu zarkukainis
Tiāras zarkukainis
Zarkukainis
Zarkukainis
Zarkukainis
Zarkukainis
Zarkukainis
Zarkukainis
Milzu zarkukainis
Zarkukainis
Divpunktu laupītājblakts
Divpunktu laupītājblakts “Mombo”
Lapgriežskudra
Audējskudra
Audējskudra
Zemes kamene
Bērka rožvabole
Polifēma rožvabole
Rožvabole
Rožvabole
Leijarda rožvabole
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Species
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Giant Katydid
Stick-insect
Giant Spiny Stick-insect
Macleay’s Spectre
Bent Twig Stick-insect
Jungle Nymph
Stick-insect
Golden-eyed Stick-insect
Stick-insect
Giant Stick-insect
Giant Stick-insect
Leaf Insect
Assassin Bug
Assassin Bug “Mombo”
Leaf-cutter Ant
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Pseudoproscopia latirostris
Siliquofera grandis
Stilpnochlora couloniana
Cuniculina sp.
Eurycantha calcarata
Extatosoma tiaratum
Hermagoras cultratolobatus
Heteropteryx dilatata
Mnesilochus portentosus
Peruphasma schultei
Periphetes forcipatus
Phasma gigas
Phobaeticus serratipes
Phyllium philippinicum
Platymeris biguttatus
Platymeris sp. ‘Mombo’
Atta cephalotes
Oecophylla smaragdina
Polyrhachis dives
Bombus terrestris
Cheirolasia burkei
Chelorrhina polyphemus confluens
Chlorocala africana oertzeni
Chlorocala africana smaragdina
Dicronorhina derbyana layardi

Orange Domino Cockroach
House Cricket
Malaysian Katydid

Therea regularis
Acheta domestica
Ancylecha fenestrata
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Eudicella hornimanni
Mecynorhina ugandensis
Pachnoda marginata peregrina
Pachnoda trimaculata
Polposipus herculeanus
Zophobas morio
Archispirostreptus gigas
Telodeinopus aoutii
Xenobolus carnifex
Caridina sp.
Caridina multidentata
Macrobrachium assamense
Palaemon adspersus
Procambarus fallax virginialis
Astacus leptodactylus
Orconectes limosus
Pacifastacus leniusculus
Procambarus clarkii
Eriocheir sinensis

Potamotrygon motoro
Erpetoichthys calabaricus
Pantodon buchholzi
Gnathonemus petersii
Anguilla anguilla
Barbus barbus
Carassius auratus
Carassius auratus
Danio margaritatus
Garra rufa
Leucaspius delineatus
Leuciscus cephalus
Rhodeus sericeus

Rožvabole
Rožvabole
Zeltmalu rožvabole
Rožvabole
Fregates dižmelnulis
Peru melnulis
Tūkstoškājis
Tūkstoškājis
Tūkstoškājis
Garnele
Amano garnele
Asamas sarkanspīļu garnele
Akmeņu garnele
Marmorvēzis
Šaurspīļu upesvēzis
Dzeloņvaigu vēzis
Amerikas signālvēzis
Sarkanais purva vēzis
Ķīnas cimdiņkrabis

Pāvacu raja
Niedrzivs
Āfrikas tauriņzivs
Ziloņzivtiņa
Zutis
Barbe
Sudrabkarūsa
Zelta zivtiņa
Pērļu danio
Tīrītājzivtiņa
Ausleja
Sapals
Spidiļķis

Suga
Species
Flower Beetle
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Orangespot Freshwater Stingray
Reed Fish
Freshwater Butterfly Fish
Elephant Fish
European Eel
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Bitterling
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CR, CITES II(B)
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Giant African Olive Millipede
Millipede
Shrimp
Yamato Shrimp
Red Claw Shrimp
Baltic Prawn
Deceitful Crayfish
Narrow-clawed Crayfish
Spinycheek Crayfish
Signal Crayfish
Red Swamp Crayfish
Chinese Mitten Crab

Giant African Black Millipede

Flower Beetle
African Rose Chafer
Ornate Sun Beetle
Fregate Island Palm Beetle
Giant Mealworm
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Rudulis
Sumatras barbe
Līnis
Grundulis
Klauna akmeņgrauzis
Dūņu pīkste
Kūla akmeņgrauzis
Kongo tetra
Meksikas aklā alu zivs
Melnspuru paku
Melnā tetra
Sarkangalvas tetra
Niedru tetra
Spoguļzivs
Kolumbijas tetra
Sarkanā neonzivs
Naterera piraija
Sarkanastes sams
Stiklasams
Lodātājsams
Bārkšsams
Baltpunktu bruņusams
Dzelkšņu bruņusams
Orinoko sams
Pandas samiņš
Punktainais samiņš
Svītrotais samiņš
Brūnais bruņusams
Sarainais ancistrsams
Zeltainā pātagaste
Līdaka
Varavīksnes forele
Strauta forele
Alata

Suga
Species

Weatherfish

Coolie Loach
Congo Tetra
Mexican Blind Cavefish
Tambaqui
Black Tetra
Rummy-nose Tetra
Reed Tetra
Plain Silver Dollar
Colombian Tetra
Cardinal Tetra
Common Piranha
Asian Redtail Catfish
Glass Catfish
Walking catfish
Featherfin Squeaker Catfish
Spotted Rafael Catfish
Chocolate Catfish
Redtail Catfish
Panda Catfish
Sterba’s Catfish
Zygatus Catfish
Spotted Hoplo Catfish
Suckermouth Catfish
Royal Catfish
Northern Pike
Rainbow Trout
Brown Trout
Grayling

Misgurnus fossilis

Rudd
Sumatran Tiger Barb
Tench
Gudgeon
Tiger Loach

Pangio kuhlii
Phenacogrammus interruptus
Astyanax mexicanus
Colossoma macropomum
Gymnocorymbus ternetzi
Hemigrammus rhodostomus
Hyphessobrycon elachys
Metynnis hypsauchen
Moenkhausia columbiana
Paracheirodon axelrodi
Pygocentrus nattereri
Mystus nemurus
Kryptopterus bicirrhis
Clarias sp.
Synodontis eupterus
Agamyxis pectinifrons
Platydoras costatus
Phractocephalus hemioliopterus
Corydoras panda
Corydoras sterbai
Corydoras zygatus
Megalechis thoracata
Hemiancistrus dolichopterus
Sturisomatichthys aureus
Esox lucius
Oncorhynchus mykiss
Salmo trutta fario
Thymallus thymallus

Scardinius erythrophthalmus
Puntius tetrazona
Tinca tinca
Gobio gobio
Chromobotia macracanthus

LV:ierob.izm.

DD

NT

DD

Aizsardzība
Conservation

–
–
15
15
20

50

–
5
1
–
4
–
2
6
22
6
–
6
8
3
7
20
4
1
9
–
4
–
–
1
1
1
4
5

Skaits
Status
1.01.18.

++

Dzimuši
Births

10
1

15

1
2

2

50

2
13
25

7
4

4

2
19

Atvesti
Other
acquis’n

15
15
20

2
2
++

2

21

2
3

1

4

2
2

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n
–
22
1
4
4
7
6
2
22
7
13
31
6
–
7
49
4
1
9
2
4
1
2
1
14
1
2
3
50
10
1
–
–
–

Skaits
Status
31.12.18.

68
13
25
8

Aquatic Caecilian
Smooth Newt

Kaiser’s Spotted Newt

Typhlonectes natans

Lissotriton vulgaris

Neurergus kaiseri

Notophthalmus viridescens

Paramesotriton guanxiensis

Ūdens cecīlija

Mazais tritons

Zāgrosa tritons

Zaļganais tritons

Guansji kārptritons

NT

CR

Guangxi Warty Newt

Eastern Newt
EN

VU, CITES I(A)

ABINIEKI – AMPHIBIA – AMPHIBIANS

Otjikoto Tilapia
Amur Sleeper
Sand Goby
Leopard Ctenopoma
Mosaic Gourami
Blue Gourami
Turbot
Lined Puffer
Green-spotted Puffer

Blue Discus

VU

EW

2

13

–
1
3
4
30
1
1
–

28

–
21
35
15
3
–
11
4

11

5
5
5
3

9

54
42
74
67

NT

Slender Rainbowfish
Butterfly Splitfin
Guppy
Blackfish Molly
Endler’s Guppy
Threespine Stickleback
Ninespine Stickleback
European Perch
Banded Archerfish
Humphead Cichlid
Tiger Oscar
Rainbow Cichlid
Moga Cichlid
Regan’s Dwarf African Cichlid
Bluestreak Hap Cichlid
Marakely
Freshwater Angelfish

Melanotaenia gracilis
Ameca splendens
Poecilia reticulata
Poecilia sphenops
Poecilia wingei
Gasterosteus aculeatus
Pungitius pungitius
Perca fluviatilis
Toxotes jaculatrix
Cyphotilapia frontosa
Astronotus ocellatus
Herotilapia multispinosa
Hypsophrys nicaraguensis
Julidochromis regani
Labidochromis caeruleus
Paratilapia polleni
Pterophyllum scalare
Symphysodon aequifasciatus
Tilapia guinasana
Perccottus glenii
Pomatoschistus minutus
Ctenopoma acutirostre
Trichogaster leerii
Trichogaster trichopterus
Scophthalmus maximus
Tetraodon lineatus
Tetraodon nigroviridis

Slaidā varavīksnes zivs
Mirdzošā ameka
Gupija
Molinēzija
Endlera gupija
Trīsadatu stagars
Deviņadatu stagars
Asaris
Spļāvējzivs
Kumpgalvas cihlīda
Māņacs astronots
Varavīksnes cihlīda
Nikaragvas cihlīda
Rīgana julidohromis
Citronhromis
Melnā dimanta cihlīda
Spurlape
Diskuss
Očikoto tilapija
Rotans
Mazais jūrasgrundulis
Leoparda krūmzivs
Pērļu gurami
Zilais gurami
Akmeņplekste
Nīlas balonzivs
Zaļplankumotā balonzivs

Skaits
Status
1.01.18.

Aizsardzība
Conservation

Suga
Species

21

3
10

10

1

++
++
++
++

Dzimuši
Births

5

6

6

1

Atvesti
Other
acquis’n

2

1

1

4
3

1

5
1

3

2

2
++
++
++
++

Krituši
Deaths

10

7

12

1

Aizvesti
Other
dispos’n

2

24

35
8

7

7
54
42
74
67
5
5
3
3
9
–
21
35
10
2
5
7
1
26
6
–
3
4
30
–
1
5

Skaits
Status
31.12.18.
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Scinax sp.

Trachycephalus nigromaculatus
Trachycephalus resinifictrix

Leptodactylus fallax
Mantella aurantiaca
Mantella betsileo
Mantella laevigata

Snīpjvarde

Piparu kokvarde
Krupjgalvas kokvarde

Kalnu svilpējvarde
Zeltainā mantella
Brūnā mantella
Koku mantella

Dyscophus guineti

Hyla arborea
Hyla meridionalis
Litoria caerulea

Eiropas kokvarde
Vidusjūras kokvarde
Smaragda litorija

Sārtā tomātvarde

Dendrobates auratus
Dendrobates leucomelas
Dendrobates tinctorius
Epipedobates tricolor
Oophaga pumilio
Phyllobates terribilis
Phyllobates vittatus

Lāsmainais dendrobats
Raibais dendrobats
Krāsainais dendrobats
Trīskrāsu indesvarde
Zemeņu indesvarde
Zeltainā indesvarde
Svītrainā indesvarde

Mantella pulchra

Ingerophrynus galeatus
Pedostibes hosii
Rhinella marina
Ceratophrys cranwelli
Lepidobatrachus laevis
Ameerega trivittata

Bruņgalvas krupis
Koku krupis
Jūras krupis
Rakstainā ragvarde
Badžita varde
Olīvu indesvarde

Mantella viridis

Bufotes viridis
Epidalea calamita

Zaļais krupis
Smilšu krupis

Zaļā mantella

Amietophrynus gutturalis
Bufo bufo

Olīvkrāsas krupis
Parastais krupis

Pārkera mantella

Bombina bombina

Sarkanvēdera ugunskrupis

Sambava Tomato Frog

Mountain Chicken Frog
Golden Mantella
Betsileo Mantella
Arboreal Mantella
Splendid Mantella
Green Mantella

Pepper Tree Frog
Mission Golden-eyed Tree Frog

Snouted Tree Frog

European Tree Frog
Mediterranean Tree Frog
Emerald-green Tree Frog

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

Gamboja Toad
Climbing Toad
Giant Marine Toad
Ornate Horned Frog
Budgett’s Frog

European Green Toad
Natterjack Toad

Lobatsi Toad
European Common Toad

European Fire-bellied Toad

CITES II(B)

CR, EEP
CR, CITES II(B)
CITES II(B)
CITES II(B)
NT, CITES II(B)
EN, CITES II(B)

CITES II(B)
CITES II(B)
CITES II(B)
CITES II(B)
EN, CITES II(B)
CITES II(B)
EN, CITES II(B)
EN, CITES II(B)
LV:īp.aizs.

LV:īp.aizs.
LV:īp.aizs.

LV:īp.aizs.

LV:īp.aizs.

Tylototriton verrucosus

Mandarīnu tritons

Emperor Newt

Triturus cristatus

Lielais tritons

Crested Newt

Aizsardzība
Conservation

Suga
Species

13

16

4
21
8
5
2

3

2
1
3
1
1
4

2
51

6

7
8

1

30
30

10

11

6

6

4
19
7
2
1
18
9

29
149

1
1
87
1

63

2
2

21

52

33

6
–
56

10

4

4

–
8

15
1
2

38

Skaits
Status
31.12.18.

2
67

5

Aizvesti
Other
dispos’n
17
15
34
–
3
1
149

1
7
7
9

Krituši
Deaths

60
24

1

2

10

Atvesti
Other
acquis’n

1

1
206

57

5

1
4
3
27

16
46

1
20

Dzimuši
Births

2

40

–
1

75

–
2

46
8

35

55

1
10
18
6
1

200
12

9
3
3

21
21

18

Skaits
Status
1.01.18.
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Fly River Turtle
Malaysian Painted River Terrapin
Chinese Soft-shelled Turtle
Malayan Box Turtle
Asian Leaf Turtle
Mississippi Map Turtle
Eastern River Cooter
Hieroglyphic River Cooter

Reeve’s Turtle
Chinese Stripe-necked Turtle
Painted Wood Turtle

Chelodina siebenrocki

Chelus fimbriatus

Carettochelys insculpta
Batagur borneoensis
Pelodiscus sinensis
Cuora amboinensis
Cyclemys dentata
Graptemys pseudographica kohnii
Pseudemys concinna concinna

Pseudemys concinna hieroglyphica

Mauremys reevesii
Mauremys sinensis
Rhinoclemmys pulcherrima

Zībenroka čūskkakla bruņrupucis

Matamata

Jaungvinejas bruņrupucis
Kalagurs
Ķīnas mīkstrupucis
Malajas slēdzējbruņrupucis
Malajas lapu bruņrupucis
Bruņrupucis
Bruņrupucis
Bruņrupucis
Rīvza bruņrupucis
Ķīnas svītrkakla bruņrupucis
Rakstainais koku bruņrupucis

NT
EN

VU, CITES II(B)
LV:īp.aizs.
CITES II(B)

Aizsardzība
Conservation

Matamata Turtle

Siebenrock’s Snake-necked Turtle

EN

EN

EN, CITES II(B)
CR, CITES II(B)
VU
VU, ESB, CITES II(B)
NT, CITES II(B)

NT

RĀPUĻI – REPTILIA – REPTILES

Tonkin Bug-eyed Frog
Taylor’s Bug-eyed Frog

Theloderma corticale
Theloderma stellatum

Sūnu kārpvarde
Dobumu kārpvarde

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

Waxy Tree Frog
Tropical Clawed Frog
African Bullfrog
Green Frog
Pool Frog
Marsh Frog
European Common Frog
Java Whipping Frog
File-eared Tree Frog
Denny’s Tree Frog

Rhacophorus reinwardtii
Theloderma bicolor

Phyllomedusa sauvagii
Silurana tropicalis
Pyxicephalus adspersus
Pelophylax esculentus
Pelophylax lessonae
Pelophylax ridibundus
Rana temporaria
Polypedates leucomystax
Polypedates otilophus
Rhacophorus dennysi
Rhacophorus feae

Vaskainā kokvarde
Tropu piešvarde
Milzu racējvarde
Zaļā varde
Dīķa varde
Ezera varde
Parastā varde
Baltkakla putotājvarde
Ausainā kokvarde
Milzu putotājvarde

Marbled Rain Frog
Garlic Toad
Red-eyed Tree Frog

Milzu planētājvarde
Javas planētājvarde
Divkrāsu kārpvarde

Scaphiophryne marmorata
Pelobates fuscus
Agalychnis callidryas

Marmora lietusvarde
Brūnais varžkrupis
Sarkanacu kokvarde

Suga
Species

2.4.12
1.0
1.1
5.0.1
–
0.1.2
5.3.3
0.1
–
–
–
–
–

78

17

60
10

13
10

1.0
0.1
2.0
0.0.1
0.1

0.0.5
0.0.1

1.0

1

9
14
7

8

10

2.4.12
–
1.1
5.0.6
0.0.1
0.1.2
5.3.3
0.1
1.0
0.1
2.0
0.0.1
0.1

94

38

9

–
22

67
13
53

3
2

26

4

17
1

4

3
16
38
10
3

1

1

6
6

89

8
6

Skaits
Status
31.12.18.

4

10

Aizvesti
Other
dispos’n

14
3
16
34
17
1

34

10
6
5
16

34

Krituši
Deaths

1

4

Atvesti
Other
acquis’n
2

128

Dzimuši
Births

8
8

Skaits
Status
1.01.18.
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Great Plated Lizard

Green Crested Basilisk
New Caledonia Bumpy Gecko
Leopard Gecko
Madagascar Giant Day Gecko
Standing’s Day Gecko
Green Iguana
Tokay Gecko
Sand Lizard

Gerrhosaurus major

Basiliscus plumifrons
Rhacodactylus auriculatus
Eublepharis macularius
Phelsuma madagascariensis
Phelsuma standingi
Iguana iguana
Gekko gecko
Lacerta agilis

LV:īp.aizs.

CITES II(B)
VU, CITES II(B)
CITES II(B)

VU
CITES II(B)
CITES II(B)

VU

VU, CITES II(B)
VU, ESB, CITES II(A)
CITES II(B)
VU, CITES II(A)
VU, CITES II(B)
VU, CITES II(B)
VU, ESB, CITES I(A)
VU, ESB, CITES I(A)

VU, ESB, CITES I(A)

CITES II(B)

NT, ESB, LV:īp.aizs.

European Pond Turtle
Red-eared Slider
Yellow-bellied Slider
Cumberland Slider
Pond Slider (subspecies hybrid)
Common Musk Turtle
Red-footed Tortoise
Galápagos Tortoise
Indian Star Tortoise
African Pancake Tortoise
Leopard Tortoise
Spur-thighed Tortoise
Central Asian Tortoise
African Spurred Tortoise
Dwarf Crocodile
Tomistoma
Frilled Lizard
Philippine Sail-finned Lizard
Asian Water Dragon
Inland Bearded Dragon
Slow Worm
Haitian Giant Galliwasp
Veiled Chameleon
Reunion Chameleon

Purva bruņrupucis
Sarkanausu bruņrupucis
Dīķa bruņrupucis (pasuga)
Dīķa bruņrupucis (pasuga)
Dīķa bruņrupucis (pasugu hibrīds)
Amerikas muskusa bruņrupucis
Sarkankāju bruņrupucis
Galapagu bruņrupucis
Zvaigžņu bruņrupucis
Elastīgais bruņrupucis
Leopardu bruņrupucis
Vidusjūras bruņrupucis
Vidusāzijas bruņrupucis
Āfrikas piešrupucis
Ogoves pundurkrokodils
Gaviālkrokodils
Apkakles agāma
Filipīnu buruķirzaka
Āzijas ūdensagāma
Bārdainā agāma
Glodene
Haiti čūskmēle
Jemenas hameleons
Panteru hameleons
Lielā bruņķirzaka
Zaļsekstes bazilisks
Ausainais dižgekons
Leopardu gekons
Madagaskaras dienas gekons
Stendinga dienas gekons
Zaļā iguāna
Toki
Sila ķirzaka

Emys orbicularis
Trachemys scripta elegans
Trachemys scripta scripta
Trachemys scripta troostii
Trachemys scripta ssp. hybrid
Sternotherus odoratus
Chelonoidis carbonaria
Chelonoidis nigra
Geochelone elegans
Malacochersus tornieri
Stigmochelys pardalis pardalis
Testudo graeca
Testudo horsfieldii
Centrochelys sulcata
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii
Chlamydosaurus kingii
Hydrosaurus pustulatus
Physignathus cocincinus
Pogona vitticeps
Anguis fragilis
Diploglossus warreni
Chamaeleo calyptratus
Furcifer pardalis

Aizsardzība
Conservation

Suga
Species

Skaits
Status
1.01.18.
3.3
1.2
–
–
9.11
0.0.1
2.2
0.2
1.1
3.2
1.1
0.1
2.6
–
2.1
1.2
3.7.1
1.4
1.2.4
1.2
0.0.3
0.0.4
1.0
3.0
1.2.2
2.2
0.1
3.0
0.1
1.0
3.0
–
1.0
Dzimuši
Births

0.2

1.0

0.0.3

0.1
1.0
0.1

3.4
1.1
1.0
0.0.10

Atvesti
Other
acquis’n

1.0

1.0
0.1

0.0.4
1.0
1.0

0.0.2

1.1.1

0.1
1.0

1.0

0.0.8

1.0

Krituši
Deaths

0.1

0.1

1.2

5.5

Aizvesti
Other
dispos’n

Skaits
Status
31.12.18.
2.3
4.6
1.1
1.0
4.6.2
0.0.1
1.2
0.2
1.0
2.2
1.1
0.1
1.5
1.0
2.2
1.2
2.5
1.4
1.2.2
1.2
0.0.6
–
–
2.0
1.1.2
1.2
–
3.0
0.1
1.0
3.0
1.0
0.2
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Greater Flamingo
American Flamingo
Mandarin Duck

Rhea pennata
Casuarius casuarius

Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax carbo sinensis

Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Geronticus eremita

Platalea alba
Plegadis falcinellus

Phoenicopterus roseus
Phoenicopterus ruber

Aix galericulata

Anser anser
Branta ruficollis
Somateria mollissima mollissima

Sārtais pelikāns
Jūraskrauklis

Baltais stārķis
Melnais stārķis
Klinšu ibiss

Baltais karošknābis
Brūnais ibiss

Sārtais flamings
Sarkanais flamings

Mandarīnpīle

Meža zoss
Sarkankakla zoss
Lielā pūkpīle

Greylag Goose
Red-breasted Goose
Eider

African Spoonbill
Glossy Ibis

White Stork
Black Stork
Waldrapp Ibis

Eastern White Pelican
Great Cormorant

Darwin’s Rhea
Double-wattled Cassowary

LV:ierob.izm.
VU, CITES II(A), LV:īp.aizs.
NT

CITES II(A)
CITES II(A)

LV:īp.aizs.
ESB, CITES II(A), LV:īp.aizs.
EN, EEP, CITES I(A)

ESB, CITES I(A)
ESB

0.1

2.2

5.7
1.3
3.1
1.0
13.1
1.1

2.0

1.0

1.0.2

2.4

0.0.2

0.0.8

Dzimuši
Births

1.1
1.1
3.3
3.3
1.0
2.2

–

PUTNI – AVES – BIRDS

2.2

–
0.1
3.1
4.4.1
0.1
0.1
1.1
1.2
2.0
1.1
1.1.6
1.1
1.1
1.0

1.1

Skaits
Status
1.01.18.

Common Adder

CITES I(A)
NT, ESB/ISB, CITES II(B)
CITES II(B)
CITES II(B)
CITES II(B)
CITES II(B)

CITES II(B)

Aizsardzība
Conservation

Madagascar Ground Boa
Cuban Boa
Reticulated Python
Green Tree Python
Rock Python
Royal Python
Mandarin Ratsnake
Mexican Kingsnake
Sinaloan Milksnake
Corn Snake
Rhinoceros Snake
Grass Snake

Blue-tongued Skink

Darvina nandu
Sekstainais kazuārs

Viviparous Lizard
Common Wall Lizard
Prehensile-tailed Skink

Zootoca vivipara
Podarcis muralis
Corucia zebrata
Tiliqua scincoides
Acrantophis madagascariensis
Epicrates angulifer
Malayopython reticulatus
Morelia viridis
Python molurus
Python regius
Euprepiophis mandarina
Lampropeltis mexicana mexicana
Lampropeltis triangulum sinaloae
Pantherophis guttata
Rhynchophis boulengeri
Natrix natrix
Vipera berus

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

Suga
Species

2.2.1

0.0.1

1.1

1.0

0.0.1

0.0.10

Atvesti
Other
acquis’n

1.0

0.1.2

0.0.1

1.0
0.0.1

0.0.15

Krituši
Deaths

1.0

0.1

0.0.2

1.1

Aizvesti
Other
dispos’n

1.3
3.1
1.0
13.1
1.1
3.2
0.1

4.7

1.1
1.1
3.3
5.5
1.0
3.1
3.3

Skaits
Status
31.12.18.
1.1.3
0.0.1
0.1
2.1
3.3
0.1
1.1
1.1
1.2
2.0
1.1
1.1.4
1.1
1.1
1.0
2.2.2
0.0.1
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Tadorna ferruginea

Tadorna tadorna
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

Acryllium vulturinum
Chrysolophus pictus

Lophura edwardsi

Lophura nycthemera
Lophura swinhoii
Pavo cristatus

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

Asio otus

Rudā dižpīle

Sāmsalas dižpīle
Andu kondors
Vistu vanags
Melnais grifs
Klinšu ērglis
Mazais ērglis
Peļu klijāns
Bārdainais grifs
Baltgalvas grifs
Jūras ērglis
Baltais grifs
Ķīķis
Rudgalvas piekūns
Sekretārputns

Grifu pērļvista
Zelta fazāns

Edvardsa fazāns

Sudraba fazāns
Taivānas fazāns
Indijas pāvs

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

Suga
Species

Long-eared Owl

Grey Parrot

Stanley Crane
Grey Crowned Crane
Common Crane
Manchurian Crane
Black-necked Crane
White Cockatoo
Sulphur-crested Cockatoo
Salmon-crested Cockatoo
Lesser Sulphur-crested Cockatoo
Galah
Blue-and-yellow Macaw

Common Peafowl

Swinhoe’s Pheasant

Silver Pheasant

Edwards’s Pheasant

Vulturine Guineafowl
Golden Pheasant

Common Shelduck
Andean Condor
Northern Goshawk
Cinereous Vulture
Golden Eagle
Lesser Spotted Eagle
Common Buzzard
Bearded Vulture
Griffon Vulture
White-tailed Sea Eagle
Egyptian Vulture
Honey Buzzard
Lanner Falcon
Secretary Bird

Ruddy Shelduck

CITES II(A)

EN, CITES I(A)

VU, ESB, CITES II(B)
EN, CITES II(B)
CITES II(A), LV:īp.aizs.
EN, EEP/ISB, CITES I(A)
VU, CITES I(A)
EN, CITES II(B)
CITES II(B)
VU, EEP, CITES I(A)
CR, EEP, CITES I(A)
CITES II(B)
CITES II(B)

NT, CITES I(A)

CR, EEP/ISB, CITES I(A)

LV:īp.aizs.
NT, EEP, CITES I(A)
CITES II(A)
NT, EEP, CITES II(A)
CITES II(A), LV:īp.aizs.
CITES II(A), LV:īp.aizs.
CITES II(A)
NT, EEP, CITES II(A)
ESB, CITES II(A)
EEP, CITES I(A), LV:īp.aizs.
EN, EEP, CITES II(A)
CITES II(A), LV:īp.aizs.
CITES II(A)
VU, ESB, CITES II(B)

Aizsardzība
Conservation

0.4

3.4

0.1
0.1
1.2
3.1
2.2
3.3
1.0

1.1

1.0

0.0.2

1.1

2.3
1.1

1.0

0.0.8
1.0

22.16

1.1
1.1
0.0.4
1.1
1.1
1.2
0.2
1.1
1.0
1.1
3.1
0.1
2.1
1.0
1.1

3.2

0.2

5.5

7.9
0.1
1.1
0.1

Dzimuši
Births

Skaits
Status
1.01.18.

1.1

Atvesti
Other
acquis’n

0.1

1.0

0.1

1.2

0.1

0.1

Krituši
Deaths

1.1

1.2

1.1
1.0

1.2

6.8

Aizvesti
Other
dispos’n

0.3

2.3

1.0
1.1.2
0.1
0.1
1.2
3.1
2.2
3.3
1.0

2.2

1.2
0.2
1.1
1.0
1.1
3.0
0.1
2.1
1.0
1.1
21.14.8
1.0

1.1
0.1

1.1
1.1
0.0.4

2.2

0.1
1.1
–

6.6

Skaits
Status
31.12.18.
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Laughing Kookaburra

Southern Ground Hornbill
Trumpeter Hornbill
Eurasian Hoopoe
Zebra Finch

Dacelo novaeguineae

Bucorvus leadbeateri

Bycanistes bucinator
Upupa epops
Taeniopygia guttata

Dasyurus viverrinus
Acrobates pygmaeus
Petaurus breviceps
Phalanger gymnotis
Bettongia penicillata ogilbyi
Macropus rufus
Wallabia bicolor bicolor
Tupaia belangeri
Lemur catta
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

Kukaburra
Kāpzemes degunragputns
Trompetes degunragputns
Pupuķis
Zebru amadīns

Somainā cauna
Pundurplanētājkuskuss
Mazais planētājkuskuss
Zemes kuskuss
Tvērējastes žurkķengurs
Rudais ķengurs
Purva valabijs
Belangera tupaja
Kaķu lemurs
Mazais resnais loris
Senegālas galago
Geldi kalimiko
Ziemeļbrazīlijas kalitrikss
Austrumu pundurkalitrikss
Zeltainais lauvtamarīns
Sudrabainais kalitrikss
Bolīvijas Asaras naktspērtiķis
Huzārpērtiķis
Japānas makaks
Trīsjoslu bruņnesis
Ground Cuscus
Brush-tailed Bettong
Red Kangaroo
Swamp Wallaby
Belanger’s Tree Shrew
Ring-tailed Lemur
Lesser Slow Loris
Senegal Bushbaby
Goeldi’s Monkey
Common Marmoset
Pygmy Marmoset
Golden Lion Tamarin
Silvery Marmoset
Douroucouli
Patas Monkey
Japanese Macaque
Southern Three-banded Armadillo

Sugar Glider

Eastern Quoll
Pygmy Gliding Possum

CITES II(B)
ESB, CITES II(B)
ISB, CITES II(B)
NT

ESB, CITES II(B)

CR, EEP, CITES I(A)
ESB
ESB
CITES II(B)
EN, EEP, CITES I(A)
VU, EEP/ISB, CITES I(A)
EEP, CITES II(B)
VU, EEP, CITES I(A)
CITES II(B)
CITES II(B)
EN, EEP, CITES I(A)

EN, ISB

ZĪDĪTĀJI – MAMMALIA – MAMMALS

VU, ESB

CITES II(A), LV:īp.aizs.
CITES II(A)
VU, CITES II(A)
CITES II(A)
CITES II(A)
CITES II(A), LV:īp.aizs.
CITES II(A)

Bubo bubo bubo
Bubo bubo hemachalana
Bubo scandiacus
Strix aluco
Strix nebulosa
Strix uralensis
Surnia ulula

Eiropas ūpis
Tjanšana ūpis
Baltā pūce
Meža pūce
Ziemeļu pūce
Urālpūce
Svītrainā pūce

Eurasian Eagle Owl
Himalayan Eagle-owl
Snowy Owl
Tawny Owl
Great Grey Owl
Ural Owl
Hawk Owl

Aizsardzība
Conservation

Suga
Species

0.2
1.1

1.8

1.1
1.1
2.2

0.0.2

1.0

1.0

0.0.1

0.0.4
0.0.2

0.1.1

2.0
0.2

1.0
0.1

0.1
++

1.0

0.0.2

0.0.1

Krituši
Deaths

6.12
2.2.3

0.1
0.1

2.0
0.1

1.0

Atvesti
Other
acquis’n

0.1
1.0

0.1
0.1
1.0
0.3.1
0.0.3

++

0.0.2

0.0.1

Dzimuši
Births

1.1
4.6.3
2.1

3.3
1.3
1.3
2.1
5.2

1.0
2.1

1 kolonija

2.1

1.1
1.1
1.1
–
0.0.9

1.1

0.1
2.1
3.2
1.1
1.1

1.2

Skaits
Status
1.01.18.

1.4

4.6

0.2

1.0

0.1
0.1
0.2

1.1

Aizvesti
Other
dispos’n

2.0
1 kolonija
2.0
2.1
1.3
1.1
2.2
2.4
4.2.3
1.0
3.4.3
2.1
2.6.3
2.2.5
1.1
1.1
1.2
1.4.2
0.2
1.1

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
–
0.0.9

2.1

1.2
0.1
2.1

Skaits
Status
31.12.18.
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Malagasy Giant Rat
Turkish Spiny Mouse
Slender-tailed Cloud Rat
Bushy-tailed Jird
Indian Crested Porcupine
African brush-tailed Porcupine
Naked Mole-rat
Capybara
Rock Cavy
Domestic Guinea pig
Four-toed Hedgehog
Northern White-breasted Hedgehog

Hypogeomys antimena
Acomys cilicicus
Phloeomys pallidus
Sekeetamys calurus
Hystrix indica
Atherurus africanus
Heterocephalus glaber
Hydrochoerus hydrochaeris
Kerodon rupestris
Cavia porcellus
Atelerix albiventris
Erinaceus roumanicus
Carollia perspicillata
Canis aureus
Canis lupus lupus
Chrysocyon brachyurus
Cuon alpinus lepturus
Nyctereutes procyonoides
Vulpes vulpes vulpes
Vulpes zerda
Ursus arctos arctos
Ursus maritimus
Nasua nasua
Potos flavus
Procyon lotor
Meles meles
Mustela lutreola novikovi
Golden Jackal
European Grey Wolf
Maned Wolf
Dhole
Raccoon Dog
Red Fox
Fennec Fox
Eurasian Brown Bear
Polar Bear
Brown-nosed Coati
Kinkajou
Raccoon
Eurasian Badger
European Mink

Seba’s Short-tailed Bat

Domestic Chinchilla

Chinchilla lanigera

Lidvāvere
Āfrikas zemes vāvere
Lielais susuris
Eirāzijas bebrs
Mājas šinšila
Madagaskaras milzukāmis
Turcijas adatpele
Filipīnu mākoņžurka
Kuplastes smilšu pele
Indijas dzeloņcūka
Āfrikas koku dzeloņcūka
Kailais smilšracējs
Kapibara
Moko
Jūrascūciņa
Āfrikas pundurezis
Ziemeļu baltkrūtainais ezis
Sebas augļsikspārnis
Zeltainais šakālis
Pelēkais vilks
Krēpjvilks
Sarkanais vilks
Jenotsuns
Rudā lapsa
Feneklapsa
Brūnais lācis
Leduslācis
Degunlācītis
Kinkažu
Jenots
Āpsis
Eiropas ūdele
1.2
1.0
1.0
5.3
CR, EEP

1.0

2.1.2

1.0

1.0
1.0
1.1
++

1.1

1.0

0.0.2
1.2
1.0
2.6

1.1

1.0

3.3.1
0.2.10
2.6
1.1
3.5.22
3.1
5.11
1 kolonija
1.0
0.0.3
19.0
4.2
6.2.1
1.2
2.0
3.2
1.1
3.2
1.2
1.0
1.6
2.2
1.0
1.0
4.2

0.1.2
0.0.9

1.1
6.10
2.2
9.6
0.0.1
1.2
1.1

Skaits
Status
31.12.18.

1 kolonija

1.1

4.2

10.0

1.0
0.0.2

1.1

0.1
1.4

Aizvesti
Other
dispos’n

++

3.3

Krituši
Deaths

1.0

5.1.1
0.1

0.0.6
3.0
4.7
++

0.2

2.2

Atvesti
Other
acquis’n

3.0
3.2
1.1

1.1
1.1

–
0.0.1
10.0
–

4.5.16
1.1
3.5
1 kolonija

–

3.5

0.2.19

1 kolonija
3.3.1

0.0.1
1.2
1.1

++
0.1.2

2.1

7.5.

–

1.5

Dzimuši
Births

9.12

1.2

Skaits
Status
1.01.18.

ESB

EEP, CITES II(B)
ESB, CITES II(A), LV:īp.aizs.
VU, EEP/ISB, CITES II(B)

NT, EEP/ISB, CITES II(B)
EN, EEP, CITES II(B)

SSB, CITES II(A), LV:ierob.izm.

ESB

DD

EN, ISB

LV:īp.aizs.

LV:īp.aizs.

ESB

Siberian Flying Squirrel
Cape Ground Squirrel
Edible Dormouse
Eurasian Beaver

Tamandua tetradactyla longicaudata

Pteromys volans
Xerus inauris
Glis glis
Castor fiber

Četrpirkstu tamandua

Southern Tamandua

Aizsardzība
Conservation

Suga
Species
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Pundurmangusts
Surikats
Manuls
Ziemeļu lūsis
Āfrikas lauva
Amūras tīģeris
Pelēkais ronis
Klinšu damans
Puatū ēzelis
Pundurēzelis
Prževaļska zirgs
Kiangs
Čapmana zebra
Līdzenumu tapīrs
Meža cūka
Apkakles pekars
Nīlzirgs
Divkupru kamielis
Mājas lama
Gvanaka
Alpaka
Vikunja
Muskusbriedis
Alnis
Eiropas staltbriedis
Baltpurna briedis
Pudu
Meža ziemeļbriedis
Rotšilda žirafe
Mājas jaks
Ungārijas stepju govs
Mišmi takins
Vītņragu kaza
Buhāras uriāls

Suga
Species

Bactrian Camel

Llama
Guanaco
Alpaca
Vicuña
Siberian Musk Deer
Eurasian Elk

Camelus bactrianus

Lama glama
Lama guanicoe
Lama pacos
Vicugna vicugna
Moschus moschiferus
Alces alces alces
Cervus elaphus hippelaphus
Przewalskium albirostris
Pudu puda
Rangifer tarandus fennicus
Giraffa camelopardalis rothschildi
Bos grunniens
Bos taurus taurus ‘Hungarian Steppe’
Budorcas taxicolor taxicolor
Capra falconeri heptneri
Ovis orientalis bochariensis
White-lipped Deer
Chilean Pudu
European Forest Reindeer
Baringo Giraffe
Domestic Yak
Hungarian Steppe Cattle
Mishmi Takin
Turkmenian Markhor
Bukhara Urial Sheep

Red Deer

Dwarf Mongoose
Slender-tailed Meerkat
Pallas’s Cat
Northern Lynx
African Lion
Amur Tiger
Grey Seal
Rock Hyrax
Poitou Donkey
Miniature Donkey
Przewalski’s Wild Horse
Eastern Kiang
Chapman’s Zebra
South American Tapir
Wild Boar
Collared Peccary
Hippopotamus

Helogale parvula
Suricata suricatta
Felis manul
Lynx lynx lynx
Panthera leo
Panthera tigris altaica
Halichoerus grypus
Procavia capensis capensis
Equus asinus ‘Poitou’
Equus asinus ‘Miniature’
Equus caballus przewalskii
Equus kiang holdereri
Equus quagga chapmani
Tapirus terrestris
Sus scrofa scrofa
Pecari tajacu
Hippopotamus amphibius

1.0

1.0

2.3
1.14
0.4
NT, EEP, CITES I(A)
VU, CITES II(B)

1.0

1.2

0.1

2.2

0.1

Atvesti
Other
acquis’n

VU, ESB, CITES II(B)

1.0

1.2

2.0.1

0.1

0.0.1

2.0

2.1

3.1.9

Dzimuši
Births

1.0

2.4

1.1

3.4

5.1
1.0
2.1
1.0

7.4

0.4

1.4

0.2
1.3

22.7

1.1
3.3
1.1
1.1
1.1
3.7
0.4
2.0
1.2
5.24
1.2
0.2
0.4

1.4

2.1

Skaits
Status
1.01.18.

4.0
1.8
4.0

VU, ESB
NT, EEP, CITES I(A)
VU, ESB
VU, EEP

EEP, CITES I(A)
VU, CITES II(B)

CITES II(A)

CITES II(B)
VU, ESB, CITES II(B)

EN, EEP/ISB, CITES I(A)
ISB, CITES II(A)
NT
VU, EEP, CITES II(B)

ESB

ESB, CITES II(A), LV:ierob.izm.
VU, CITES II(B)
EN, EEP/ISB, CITES I(A)
ESB, LV:īp.aizs.

NT, EEP, CITES II(B)

Aizsardzība
Conservation

0.2

1.0

0.1
1.0

1.0

0.0.1

0.1

0.1
1.0

1.1

1.1

1.1

1.0

0.0.9

Krituši
Deaths

1.0

1.0

2.1

1.0

1.1

Aizvesti
Other
dispos’n

2.1
4.5
1.1
3.4
1.1
–
1.1
5.8
0.4
2.1
1.2
4.23
1.2
0.2
0.3
21.7.1
0.2
1.3
1.4
0.4
7.3
6.3
1.0
1.1
1.0
4.6
1.0
1.4
4.0
2.8
4.0
3.3
1.14
0.2

Skaits
Status
31.12.18.
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Aita

– šķirne: Romanovas

– šķirne: Latvijas tumšgalve

– šķirne: Kamerūnas

– šķirne: Latvijas vietējā

Vista
Tītars
Zoss
Pīle
Trusis
Nutrija
Zirgs
Ponijs
Cūka
Govs
– šķirne: Latvijas zilā
– šķirne: Hailandes
Kaza

Suga
Species

– Latvian Blue
– Highland
Domestic Goat
– Latvian Local
– African Pygmy

Capra aegagrus hircus

– Latvian Black-headed
– Romanov

Domestic Sheep

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

Gallus gallus domesticus
Meleagris gallopavo
Anser anser domesticus
Anas platyrhynchos domesticus
Oryctolagus cuniculus
Myocastor coypus
Equus caballus caballus
Equus caballus caballus
Sus scrofa domesticus
Bos taurus taurus

Ovis aries

Skaits
Status
1.01.18.

12.39

5.34

1.5
5.11

2.2
4.2
0.2
12.13
2.4

7.10
2.2

0.0.36

1.3.25
0.0.2
0.0.6
0.0.11

LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKI – FARM ANIMALS
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28.21

1.4
6.9

0.1
12.8
0.2
3.3
2.2

++

Dzimuši
Births

1.0

0.1

Atvesti
Other
acquis’n

18.30

5.17

1.4
5.10

2.0

8.4

9.6

0.0.1
0.0.4
++
3.4

Krituši
Deaths

1.0

1.0

6.3

1.1

Aizvesti
Other
dispos’n

21.30

0.17

1.5
5.10

1.4.25
0.0.2
0.0.5
0.0.7
0.0.35
4.6
1.1
2.3
1.1
0.4
8.12
2.6

Skaits
Status
31.12.18.

AIZSARGĀJAMĀS SUGAS RĪGAS ZOODĀRZA KOLEKCIJĀ 31.12.2018.
PASAULES SARKANĀ GRĀMATA
Pasaules Sarkano grāmatu (IUCN Red List of Threate
ned Species) no 1966. gada uztur Starptautiskā dabas
un dabas resursu aizsardzības savienība (International
Union for Conservation of Nature). Informācija par ap
draudētajām sugām tiek regulāri pārskatīta.
 EW – savvaļā izmirusi suga (Extinct in the Wild) –
savvaļā izzudusi, saglabājusies tikai nebrīvē vai mākslīgi
izveidotās populācijās ārpus oriģinālā izplatības areāla.
 CR – bīstami apdraudēta suga (Critically Endan
gered) – skaita un izplatības vērtējumi liecina, ka sugai
pastāv ārkārtīgi augsta iespējamība izmirt savvaļā.
 EN – nopietni apdraudēta suga (Endangered) –
skaita un izplatības vērtējumi liecina, ka sugai pastāv ļoti

augsta iespējamība izmirt savvaļā.
 VU – jutīga suga (Vulnerable) – skaita un izplatī
bas vērtējumi liecina, ka sugai pastāv augsta iespējamī
ba izmirt savvaļā.
 NT – daļēji apdraudēta suga (Near Threate
ned) – skaita un izplatības vērtējumi nedod pamatu
sugu šobrīd iekļaut CR, EN vai VU kategorijā, bet pa
stāv iespēja, ka nākotnē suga būs jāiekļauj kādā no
šīm kategorijām.
 DD – nepietiekami izpētīta suga (Data Defi
cient) – pagaidām nav pietiekami informācijas, lai pēc
tieša vai netieša izplatības un skaita aplēsuma novērtētu
sugas izmiršanas iespējamību.

RĪGAS ZOODĀRZA KOLEKCIJĀ:
Savvaļā izmirusi suga (EW)

4

Bīstami apdraudēta suga (CR)

9

Nopietni apdraudēta suga (EN)

22

Jutīga suga (VU)

35

Daļēji apdraudēta suga (NT)

23

Nepietiekami izpētīta suga (DD)

4

KOPĀ
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NEBRĪVES POPULĀCIJU MENEDŽMENTA PROGRAMMAS UN CILTSGRĀMATAS
 ESB – Eiropas ciltsgrāmatā (European Studbook)
tiek apkopota un analizēta informācija par sugas turēša
nu un vairošanu Eiropas zoodārzos.
 EEP – apdraudēto sugu Eiropas programma
(European Endangered Species Programme) – sugai ir
Eiropas ciltsgrāmata, un sugas turēšana un vairošana
zoodārzos tiek koordinēta (EAZA nozīmēts sugas koor
dinators sadarbībā ar sugas komiteju veic informācijas
analīzi, izstrādā sugas turēšanas un vairošanas vadlīnijas,
izstrādā sugas menedžmenta plānu un ik gadu visiem

programmā iesaistītajiem zoodārziem sniedz rekomen
dācijas sugas vairošanā, t.sk., kuri dzīvnieki iesaistāmi
vairošanā, uz kuriem zoodārziem sūtāmi savairotie dzīv
nieki u.tml.).
 ISB – starptautiskajā ciltsgrāmatā (Internatio
nal Studbook) tiek apkopota un analizēta informācija
par sugas turēšanu un vairošanu pasaules zoodārzos.
 SSB – Skandināvijas ciltsgrāmatā (Scandinavian
Studbook) tiek apkopota un analizēta informācija par
sugas turēšanu un vairošanu Skandināvijas zoodārzos.

RĪGAS ZOODĀRZA KOLEKCIJĀ:
Apdraudēto sugu Eiropas programma (EEP)

33

Starptautiskā ciltsgrāmata (ISB)

11

Eiropas ciltsgrāmata (ESB)

29

Skandināvijas ciltsgrāmata (SSB)

1

KOPĀ
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VAŠINGTONAS KONVENCIJA (CITES)
1973. gada Vašingtonas konvencija par starptautisko
tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un
augu sugām – CITES (Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) nosaka

78

importa un eksporta kontroli, lai apdraudēto sugu sav
vaļas populācijas neciestu no nelegālas un nekontrolē
tas starptautiskās tirdzniecības. CITES Latvijā ratificēta
1996. gada decembrī.

 CITES I pielikumā iekļautas sugas, kurām draud
izmiršana un kuras tieši vai netieši apdraud starptautiskā
tirdzniecība.

 CITES II pielikumā iekļautas sugas, kuru pastā
vēšana var kļūt apdraudēta, ja netiks stingri kontrolēta
šo dzīvnieku un to daļu un izstrādājumu starptautiskā
tirdzniecība.

RĪGAS ZOODĀRZA KOLEKCIJĀ:
Vašingtonas konvencijas pielikumi 4.10.2017. (CITES I, II)
Eiropas Komisijas Regula Nr. 2017/160 (20.01.2017.) – pielikumi (CITES A, B)
KOPĀ
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AIZSARGĀJAMĀS SUGAS LATVIJĀ
Latvijas īpaši apdraudēto sugu sarakstu nosaka Lat
vijas Republikas Ministru kabineta noteikumi nr. 396
(pieņemti 14.11.2000.). Sarakstā iekļautas apdraudētas,
izzūdošas un retas sugas, kā arī sugas, kuras apdzīvo

specifiskus biotopus. Šīs sugas atrodas īpašā valsts aiz
sardzībā, un tām noteikts īpaši aizsargājamo sugu vai
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu
statuss.

RĪGAS ZOODĀRZA KOLEKCIJĀ:
Īpaši aizsargājamā suga (LV:īp.aizs.)

23

Ierobežoti izmantojamā īpaši aizsargājamā suga (LV:ierob.izm.)

3

KOPĀ
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RĪGAS NACIONĀLAIS ZOOLOĢISKAIS DĀRZS
Adrese: Meža prospekts 1, LV-1014, Rīga, Latvija
Tel.: (+371) 67518409
Fakss: (+371) 67540011
E-pasts: info@rigazoo.lv
www.rigazoo.lv
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