VIENĪGAIS, KAS IR NEMAINĪGS PASAULĒ –
PĀRMAIŅAS!

Foto: Māris Lielkalns

Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam šis apgalvojums ir īpaši aktuāls. 2020. gads turpināja pārmaiņu
vadības procesus, un šobrīd zoodārzs ir ieguvis jaunu un
ilgtspējīgi domājošu valdi, kā arī enerģisku un profesionālu zooloģijas departamenta vadītāju. Kaut arī šīs būtiskās izmaiņas ir tieši zoodārza vadībā, tās ir dzinulis, kas
virza visa zoodārza darbību un ir pamats ilgtspējīgai un
aizraujošai nākotnei.
Būdams vecākais un profesionāli atzītākais, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs gadu desmitu laikā ir bijis
paraugs pārējiem Baltijas valstu zoodārziem. Mēs esam
apņēmušies to turpināt, kā galvenos mērķus uzstādot:
 demonstrēt Latvijas un pasaules faunu, sekmējot sabiedrības izpratni par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas lielo nozīmi;
 īstenot pasākumus sugu saglabāšanā, tā skaitā būtiski attīstot zinātnisko darbību;
 realizēt jaunu vides izglītības programmu attīstību;
 radīt neaizmirstamu viesu pieredzi un paaugstināt
lojalitāti sabiedrībā.
Lai paveiktu uzstādītos mērķus, būs nepieciešams laiks
un liels cilvēku, finanšu un zināšanu ieguldījums. Tomēr
ar komandas un sabiedrības atbalstu mēs to īstenosim!
Šis ir brīdis, kad mūsu kopējam zoodārzam ir jāsper
būtisks solis uz priekšu savā attīstībā. Ne vienmēr attīstība ir lielu un grandiozu būvju tapšana. Ar attīstību mēs
saprotam arī jaunu ideju un jauna piepildījuma radīšanu
tajā vidē, kas jau pašreiz mums ir. Zoodārzs ir pastāvējis
vairāk nekā 100 gadus, pārdzīvojis daudz grūtākus posmus nekā 2020. un 2021. gads, un mēs esam pārliecināti,
ka pastāvēs arī nākošos simts gadus.

Atskatoties uz nebūt ne vienkāršo 2020. gadu, esam
gandarīti par paveikto! Nekas no tā nebūtu bijis iespējams bez mūsu profesionālo un entuziasma pilno darbinieku, Rīgas domes kā kapitāldaļu turētāja un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nepārtraukta atbalsta.
Papildus jau minētajam, mēs esam nopietni izvērtējuši visus Rīgas zoodārza darbības aspektus, kas dod
pārliecību, ka darām visu iespējamo, lai mūsu iemītnieki
būtu droši, “laimīgi” un veselīgi, lai viņi sajustu, ka mūsu
sniegtā aprūpe ir profesionāla un mīlestības pilna, nodrošinot viņiem iespējami pilnvērtīgus dzīves apstākļus.
Mēs rūpīgi analizējam, vai strādājam iespējami efektīvi,
lai nodrošinātu mūsu mērķu sasniegšanu, un šis novērtējums turpināsies arī 2021. gadā.
Nobeigumā, lūkojoties uz 2021. gadu, mēs plānojam
attīstīties – pievienot kolekcijai jaunas sugas un ekspozīcijai jaunus dzīvniekus. Aktīvi virzām vairāku jaunu projektu – Vides izglītības centra un Sarkano pandu ekspozīcijas – realizāciju, tāpat – zinātniskā darba projektus ar
starptautisku fondu līdzdalību. Iesaistoties visai vadības
komandai, tiek aktualizēta Rīgas Nacionālā zooloģiskā
dārza stratēģija, kas noteiks mūsu ceļu uz panākumiem
nākošo 5–10 gadu laikā.
Jānis Rudzītis
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza
valdes priekšsēdētājs
Anete Bilzēna
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza
valdes locekle

RĪGAS NACIONĀLAIS ZOOLOĢISKAIS DĀRZS
2020. GADĀ
Rīgas zoodārzs atvērts 1912. gada 14. oktobrī. Pašreizējā 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” tagadējā Aizputes novada Kalvenes pagastā
(pašreizējā teritorija – 132 ha).

Valde: līdz 19.02.2020. – Ingmārs Līdaka un
Andris Morozovs;
no 19.02.2020. – pagaidu valde
Rolanda Greiziņa un Sanda Cakula sastāvā.

RĪGAS ZOODĀRZA DARBS
GLOBĀLĀS PANDĒMIJAS
APSTĀKĻOS

Tāpat kā citas valstis Eiropā un pasaulē, Latvija
2020. gadā cieta no Covid-19 pandēmijas. Latvijā ārkārtas situācija saistībā ar pandēmiju bija izsludināta
pavasarī no 13. marta līdz 9. jūnijam, atjaunota gada
nogalē no 9. novembra.
No 14. marta līdz 18. maijam Rīgas zoodārzs un filiāle
“Cīruļi” bija apmeklētājiem slēgti.
Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, 19. maijā
zoodārzu un tā filiāli atkal atvēra apmeklētājiem. Darbs
tika organizēts atbilstoši valstī noteiktajiem drošības noteikumiem. Filiālē “Cīruļi” apmeklētājiem bija pieejamas
visas ekspozīcijas, Rīgā – visas āra ekspozīcijas un daļa
iekštelpu ekspozīciju (Tropu māja, Latvijas abinieku un
rāpuļu ekspozīcija, kaķu lemuru un Galapagu bruņrupuču

Eiropas Zoodārzu un akvāriju
asociācija (European Association
of Zoos and Aquaria) 2020. gadā
apvieno vairāk kā 400 organizāciju
no 48 valstīm Eiropā un Tuvajos
Austrumos. Rīgas zoodārzs
EAZA uzņemts 1992. gadā.
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ekspozīcija, kā arī Žirafu mājas 2. stāvs). Zoodārza teritorijā
potenciālajās drūzmēšanās vietās bija nodrošināts marķējums 2 metru distances ievērošanai, teritorijā bija pieejami
dezinfekcijas līdzekļi un izvietoti atgādinoši uzraksti, aicinot apmeklētājus ievērot 2 metru distanci citam no cita.
Gada nogalē atkal pakāpeniski saasinoties epidemioloģiskajai situācijai Latvijā un tiekot atjaunotai ārkārtas
situācijai, zoodārzs neslēdza vārtus apmeklētājiem, bet
mainīja darba režīmu. Apmeklētājiem nebija pieejamas
visas iekštelpu ekspozīcijas, bet tika samazināta ieejas
maksa (pieaugušajiem EUR 5,00, bērniem, studentiem
un pensionāriem – EUR 3,00). Filiāle “Cīruļi” rudenī turpināja darbu ierastajā režīmā.

APMEKLĒTĀJI

Covid-19 pandēmijas apstākļos Rīgas zoodārzs 2020. gadā uzņēma samazinātu apmeklētāju skaitu – 269 754.
Savukārt zoodārza filiālē “Cīruļi”, kur plašajā teritorijā
apmeklētājiem bija daudz drošāki apstākļi un kas, līdzīgi
daudzām dabas takām Latvijā, 2020. gada vasarā pastiprināti piesaistīja apmeklētājus, šogad viesojās 16 379 apmeklētāji – lielākais skaits pēdējos 10 gados.

Starptautiskā sugu informācijas sistēma –
Species360 uztur pasaules zoodārzu dzīvnieku
datu bāzi. 2020. gadā tā apvieno vairāk nekā
1200 dalīborganizāciju no 99 valstīm.
Rīgas zoodārzā no 1993. gada lietojam
datorizēto dzīvnieku uzskaites programmu
ARKS (Animal Record Keeping System),
no 2012. gada septembra – ZIMS
(Zoological Information
Management System).

Apdraudēto sugu Eiropas
programmas – EEP (European
Endangered Species Programme).
2020. gada nogalē EAZA uztur
420 EEP un Eiropas ciltsgrāmatas –
ESB (European Studbook)
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JAUNAS EKSPOZĪCIJAS

 Pērtiķu sala Āfrikas Savannas ekspozīciju kompleksā.
Sīkāk par būvdarbiem un remontdarbiem 2020. gadā –
6. lpp.

DZĪVNIEKU KOLEKCIJA

2020. gada 31. decembrī dzīvnieku kolekcijā bija 410
sugu 3392 dzīvnieki.
2020. gadā vairojās 123 sugu dzīvnieki, piedzima vai
izšķīlās 605 mazuļi.
Sīkāk par dzīvnieku kolekciju – 24. lpp.
Pilns zoodārza dzīvnieku sugu saraksts un vairošanas
rezultāti – 48. lpp.

PĒTĪJUMI ZOODĀRZĀ

Rīgas zoodārzs piedalās 50 apdraudēto sugu Eiropas
programmās (EEP), kuru ietvaros tiek koordinēta reto un
apdraudēto sugu turēšana un vairošana nebrīvē, kā arī
vairošanas metožu izstrāde. 2020. gadā Rīgas zoodārzā
vairojās 17 EEP sugas.
2020. gada beigās 82 sugas iekļautas Pasaules Sarkanajā grāmatā kā apdraudētas (kategorijas VU, EN, CR,
EW). 2020. gadā Rīgas zoodārzā vairojās 22 no tām, t.sk.
trīs savvaļā izmirušas gliemežu partulu sugas.
Sīkāk par aizsargājamajām sugām zoodārza kolekcijā –
62. lpp.
2020. gadā zoodārzā tika veikti dzīvnieku uzvedības pētījumi, kā arī ekotoksikoloģiskie pētījumi. Sadarbojāmies
ar Latvijas Universitāti, kā arī Mursijas universitāti Spānijā.
Sīkāk par pētījumiem zoodārzā – 21. lpp.

SUGU SAGLABĀŠANA UN
PĒTĪJUMI DABĀ

Rīgas zoodārza līdz šim svarīgākais ieguldījums bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā ir 1988.–1992. gadā
veiktā Eiropas kokvardes populācijas atjaunošana Kurzemē. 2019. gadā zoodārza speciālisti sāka atjaunotās
kokvaržu populācijas pētījumus Kurzemē. Pandēmijas
apstākļos 2020. gadā lauka darbus atlikām, bet 2021.
gadā ceram tos atsākt.
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Sīkāk par sugu saglabāšanu un pētījumiem dabā –
21. lpp.

DZĪVNIEKU REHABILITĀCIJA

2020. gadā zoodārza karantīnā tika uzņemti 62 nelaimē nokļuvuši savvaļas dzīvnieki, kā arī 40 konfiscēti vai
dažādu iemeslu dēļ zoodārzā nogādāti eksotisko sugu
dzīvnieki. 21 no rehabilitētajiem savvaļas dzīvniekiem
2020. gadā atlaists dabā.
Sīkāk par dzīvnieku rehabilitāciju zoodārzā – 40. lpp.

VIDES IZGLĪTĪBA

Pandēmijas apstākļos vides izglītības darbu nevarējām veikt pilnā apjomā. Ar skolēnu grupām varējām
strādāt tikai, kad epidemioloģiskā situācija to ļāva.
2020. gadā zoodārzā novadītas 88 ekskursijas, 92 mācību nodarbības, pieci lietišķie semināri un prezentācijas.
Lai neveicinātu pulcēšanos, 2020. gadā apmeklētājiem nepiedāvājām tradicionālo zoodārza dzīvnieku
publiskās barošanas programmu, toties pievērsāmies
vides izglītības programmas piedāvāšanai virtuālā
formātā – Rīgas zoodārza tīmekļa vietnē un sociālajos
tīklos.
Sīkāk par vides izglītības darbu – 11. lpp.

DALĪBA KONFERENCĒS

28. janvārī zinātniskais konsultants Alesandro Di Marcio piedalījās Latvijas Universitātes 78. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Rīgā un uzstājās ar priekšlasījumu
par zoodārza speciālistu veikto kokvaržu monitoringu
(“Preliminary results of the census of European tree frog
(Hyla arborea) in Kurzeme”).
22.–23. jūlijā Nagaiņu nodaļas vadītāja Jūlija Lauberte
un dzīvnieku kopēja Sanita Bogdanova apmeklēja biedrības “Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku
audzētāju asociācija” rīkoto ikgadējo starptautisko konferenci “Briežkopība – tehnoloģijas, produkti un ekonomiskie aspekti” Morē, iepazīstoties ar briežu turēšanas,
barošanas un imobilizācijas aktualitātēm un jaunumiem
Latvijā un Eiropā.

FINANŠU PĀRSKATS
RNZD IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2020. GADĀ (EUR)
Izdevumi

Ieņēmumi
LR Vides ministrija (LVAF)
Rīgas dome
RNZD pašu ieņēmumi
No tā ieņēmumi no ieejas biļetēm

Atalgojums un sociālie maksājumi
2 193 025
236 712
Komunālo pakalpojumu apmaksa
Dzīvnieku barības iegāde
307 388
Pārējie pakalpojumi
127 462
Līdzdalība starptautiskajās organizācijās 9 980
Komandējumi un darbinieku apmācība 12 361

394 822
1 883 344
1 701 311
1 431 079
20 338

Ziedojumi un dāvinājumi

APMEKLĒTĀJU SKAITS 2011.–2020. GADĀ
ATTENDANCE, 2011–2020
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APMEKLĒTĀJU DINAMIKA PA MĒNEŠIEM 2011.–2020. GADĀ
ATTENDANCE IN DIFFERENT MONTHS OF THE YEAR, 2011–2020
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CELTNIECĪBA UN REKONSTRUKCIJA
ULDIS ŽELUBOVSKIS, izpilddirektors

2020. gadā Rīgas zoodārzā tika veikti daudzu ēku un
dzīvnieku ekspozīciju remonti, kā arī vairāku ekspozīciju
pielāgošana jaunu dzīvnieku sugu turēšanai.

PĒRTIĶU SALA ĀFRIKAS SAVANNĀ

2020. gadā Āfrikas Savannu papildinājām ar pērtiķu –
geladu – āra ekspozīciju. Pērtiķu salas labiekārtošana tika
pabeigta jūlija vidū. Sadarbībā ar atrakciju parku “Tarzāns” starp kokiem izvietotas laipas, novilktas virves un
izveidotas atpūtas platformas vairāku metru augstumā
virs zemes. Iekārtota arī automātiska barošanas iekārta,
kura ik pēc noteikta laika izber granulas, lai pērtiķi varētu ar tām mieloties. Tika izveidota izejas laipa un pēc
darbu noslēguma – atvērta lūka, ļaujot pērtiķiem doties
uz salu. Geladas jauno āra ekspozīciju sāka apdzīvot augusta sākumā un to veiksmīgi izmantoja līdz pat vēlam
rudenim.

Pērtiķu salas atklāšana 6. augustā kopā ar labklājības
ministri Ramonu Petraviču.
The new Monkey Island opened on 6 August. Ramona
Petraviča, the Minister for Welfare of Latvia, attended the
event.
Foto: Māris Lielkalns

Pērtiķu sala – geladu āra ekspozīcija Āfrikas Savannā.
The new Monkey Island at the African Savannah exhibit complex.
Foto: Sergejs Čičagovs
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Geladas jaunajā Pērtiķu salā.
Geladas at the new Monkey Island.

REMONTDARBI 2020. GADĀ

Foto: Sergejs Čičagovs

 Ziemeļeiropas zīdītāju ekspozīcijā izveidota jauna
mītne jenotsuņiem.
 Turpinājās pārbūves darbi Briežu rajonā. Gada sākumā novecojušās mītnes vietā uzbūvējām jaunu mītni
baltpurna briežiem, veicām nožogojumu nomaiņu un
vārtu sistēmas iebūvi. Uzbūvēta arī jauna siena novietne.
 Bijušajā Zebru mājā iekštelpas un āra aploki pārveidoti un pielāgoti vikunju turēšanai un eksponēšanai.
 Kamieļu mājā pārveidotas divas āra ekspozīcijas –
izveidota terase, pārveidoti un uzlaboti aploki tapīriem
un kapibarām.
 Lauku sētas ekspozīciju kompleksā rekonstruēts
bijušais ponija aploks, mītni pielāgojot un labiekārtojot
alpaku eksponēšanai.
 Lauku sētas ekspozīciju kompleksā nomainīts jumta
segums guļbūvei – zilās govs un kazu mītnei.
 Dzērvju mājai veikts jumta remonts – seguma atjaunošana un daļēja jumta konstruktīvo elementu nomaiņa.
2021. gadā paredzēts veikt arī āra voljeru rekonstrukciju,
nomainot tīkla segumu un uzlabojot tā konstrukciju.
 Nojaukta daļa Fazanārija veco, degradēto sprostu,
atbrīvojot vietu jaunu ekspozīciju būvei nākotnē.

 Flamingu mājā nomainīts jumta segums ekspozīciju zālēm.
 Darvina nandu mītnei atjaunots jumta segums, sakārtots aploks.
 Atjaunots Akvārija ēkas ieejas mezgls.
 Turpinājām Vecās dzīvnieku barības virtuves remontu. Pabeidzām remontēt žurku un peļu audzētavas
telpas, sākta jaunas ventilācijas sistēmas ierīkošana, to
pabeigsim 2021. gadā.
 Lāču mājā pabeidzām bijušā brūno lāču voljera
elementu novākšanu, sagatavojot būvlaukumu sarkano
pandu mītnes izveidošanai.
 Rekonstruēta Lauvu mājas katlu māja, palielinot tas
jaudu, lai nodrošinātu siltumapgādi arī plānotajam Vides
izglītības centram.
 Paplašināts piknika laukums Ķīšezera malā. Nojaucot kopš XX gs. 80. gadiem saglabājušos inženierbūvju
paliekas un izlīdzinot laukumu, piknika vieta padarīta
ietilpīgāka un drošāka, uz vietas izveidota tirdzniecības
vieta.
 Veikts sabiedriskās tualetes remonts Tropu mājā.
 Veikts ikgadējais asfalta seguma remonts zoodārza
teritorijā, šogad uzlabojot apmeklētāju celiņus pie Tropu
mājas.
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MĀRKETINGS UN REKLĀMA
KRISTĪNE FREIBERGA, tirgvedības speciāliste

2020. gads bija īpašs visiem pasaules iedzīvotājiem,
jo tas tika pavadīts Covid-19 pandēmijas zīmē. Rīgas
zoodārzs nebija izņēmums, tomēr notika arī dažas mārketinga aktivitātes, ievērojot visus drošības pasākumus.
Zoodārzs šogad īpaši priecājās, ka nav sarucis atbalstītāju skaits. Tas ir ļoti būtisks atbalsts, jo zoodārza reklāmas
budžets ir neliels, tāpēc priecājamies par katra atbalstītāja sniegto materiālo un finansiālo palīdzību.
Veiksmīgi sadarbojoties ar uzņēmumiem, zoodārzs ir
tikai ieguvējs. Īpaši gribas izcelt mūsu lielākos sadarbības
partnerus – AS “Tallink Latvija”, SIA “Latvijas Mobilais
Telefons”, SIA “Tarzāns”, SIA “PATA TIMBER” un SIA
“MAXIMA Latvija”.
AS “Tallink Latvija” rūpējas, lai zoodārza apmeklētājiem netrūktu drukāto zoodārza plānu un ieejas biļešu.

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” ir lielākais talku organizētājs zoodārzā. SIA “PATA TIMBER” katru pavasari atbalsta
zoodārzu ar zāģmateriāliem putnu būrīšiem. Ar uzņēmumu SIA “MAXIMA Latvija” esam ļoti draudzīgās attiecībās.
Tiek rīkots ikgadējais ķirbju svēršanas čempionāts, rīkotas
reklāmas kampaņas un saņemti bezmaksas augļi un dārzeņi mūsu dzīvniekiem. Pateicoties SIA “MAXIMA Latvija’’
ziedotajiem finanšu līdzekļiem, pakāpeniski top mītne
mazajiem jeb sarkanajiem pandām.
2020. gadā zoodārzs nepiemēroja tradicionālās ieejas
biļešu atlaides dažādu pasākumu ietvaros, jo pandēmijas
dēļ lielāko daļu pasākumu nācās atcelt. Tradicionālo Ziemas
Nakšu vietā gada nogalē apmeklētājus aicinājām uz ziemīgām vakara pastaigām zoodārzā, ieejas biļetēm piedāvājot
atlaidi līdz 60%. Šajā laikā epidemioloģiskās drošības apsvērumu dēļ visas zoodārza iekštelpu ekspozīcijas bija slēgtas.

Mākslinieku apvienība “GolfClayderman” zoodārzā organizēja radošās meistarklases jauniešiem. Darbus prezentēja
nepieradinātās modes skatē “Party Animals” Rīgā.
The artist group GolfClayderman organised workshops for young people at Riga Zoo. An alternative fashion collection was
created and presented in a fashion show Party Animals in Riga.
Foto: Eva Johansone, Andrejs Strokins

Futbola kluba “Academ FC” dāvinājums zoodārzam – bumbas zoodārza Āfrikas lauvu pārim.
Leather balls were donated to the Zoo by Academ Football Club, for the behavioural enrichment to the Zoo’s African Lion pair.
Foto: Māris Lielkalns
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Nomniekiem tika atcelta īres maksa par diviem mēnešiem ārkārtas situācijas laikā pavasarī, kad zoodārzs bija
apmeklētājiem slēgts.
Dzeltena pīle no zinātnes centra AHHAA. No 26. jūnija līdz 30. septembrim zoodārza teritorijā pie Akvārija tika
novietota liela, dzeltena pīle, kas atceļoja no Tartu pilsētas
Igaunijā. Krīzes apstākļos bartera sadarbība ir visai pieprasīta, un zoodārzs labprāt sadarbojas ar uzņēmumiem. Kamēr pīle Rīgā reklamēja zinātnes centru AHHAA, tikmēr zinātnes centrs AHHAA reklamēja Rīgas zoodārzu sociālajos
tīklos Facebook un Instagram. Tika veidoti arī kopēji konkursi sociālo tīklu sekotājiem. Jāpiebilst, ka zinātnes centram AHHAA sociālajos tīklos ir vairāk kā 32 000 sekotāju,
kas zoodārzam sniedza papildu reklamēšanās iespējas.
Pie jaunas, lepnas vasaras rezidences tikusi gela
du saime. Pateicamies atrakciju parkam SIA “Tarzāns”,
kas jūlija vidū zoodārza Āfrikas Savannas jaunajā Pērtiķu
salā sarūpēja un starp kokiem izvietoja laipas, virves un
koka platformas vairāku metru augstumā virs zemes, lai
salas iemītniekiem – geladām – būtu, kur izkustēties un
atpūsties.
Urbānā orientēšanās spēle “WandeRiga”. Rīgas
svētku ietvaros galvaspilsētas centrā no 15. līdz 16. augustam organizēja maršrutu spēli ar atjautības uzdevumiem. Īpaši izveidota mobilā aplikācija ļāva sacensībās
piedalīties ievērojamam skaitam cilvēku, vienlaikus ļaujot ievērot drošības ieteikumus saistībā ar Covid-19. Rīgas zoodārzs piedalījās kā atbalstītājs, piedāvājot balvas
uzvarētājiem – zoodārza ģimenes apmeklējumu. Savukārt zoodārzam tika dota iespēja reklamēties sociālajos
tīklos.
“Party Animals” – nebijis pasākums starptautiskā
jaunā teātra festivāla “Homo Novus 2020” ietvaros.
20. un 21. augustā zoodārza vecajā Ziloņu mājā notika
radošās meistarklases. Mākslinieku apvienība “Golf
Clayderman” veidoja dialogu ar 15 vietējiem jauniešiem
par ilgtspējīgu resursu patēriņu, saudzējot vidi, kā arī
stereotipiem, kas diktē skaistuma standartus jauniešu

vidū. Praktiskajā daļā jaunieši ar mākslinieku un ekspertu
palīdzību iepazinās ar vietējo apkārtni, meklējot otrreiz
lietojamu apģērbu un aksesuārus, un veidoja nepieradinātās modes kolekciju. Paveiktais tika prezentēts pilsētvides modes skatē 28. augustā Rīgas centrā.
Ābolu festivāls. 24. septembrī ikviens tirdzniecības
centra “Domina Shopping” pasākuma apmeklētājs bija
aicināts ņemt līdzi vai uz vietas iegādāties ābolu, lai kopīgiem spēkiem uzbūvētu lielāko ābolu kalnu Latvijā. Viss
ābolu kalns tika ziedots Rīgas zoodārzam. Dāvinājums
bija 288 kg smags!
Labo darbu un domu diena. 26. septembrī labdarības
biedrība “Pipars” sadarbībā ar Rīgas zoodārzu aicināja ikvienu uz “Labo darbu un domu dienu”. Zoodārzā bērnus
gaidīja kulinārijas blogeris Pipars ar bezmaksas burgeru
pagatavošanas meistarklasi. Sadarbības partneris kompānija “Splat” nodrošināja radošo darbnīcu bērniem, kur bija
iespēja vinnēt balviņas un pašam radīt savu zobu pastu.
Mazajiem apmeklētājiem bija arī iespēja pārtapt par kādu
multfilmu vai pasaku varoni, jo bērnus gaidīja sejas apgleznošanas meistare Solvita. Ļoti ceram, ka šāds labdarības pasākums kļūs par tradīciju zoodārzā.
Latvijas lielākā ķirbja čempionāta fināls. Godinot
Latvijas vietējos dārzeņu audzētājus, pasākumu Rīgas
zoodārzā jau 15. gadu pēc kārtas organizēja SIA “MAXIMA Latvija”. 23. oktobrī tika noskaidroti šī gada lielāko
ķirbju audzētāji. Smagākais ķirbis svēra 226,5 kg un nāca
no Ingrīdas Kuzmickas saimniecības Dobeles novadā, 2.
un 3. vieta – Elīzas Neimanes un Luīzas Neimanes dārzos
Kuldīgas novadā augušajiem ķirbjiem, kas svēra attiecīgi
204 kg un 185,5 kg.
Paldies talciniekiem uz ziedotājiem! Par spīti tam,
ka gads bija sarežģīts un grūts, zoodārzam atbalstītāju
netrūka. Zoodārzs tika gan atbalstīts ar finanšu līdzekļiem, gan saņēma talcinieku palīdzību, skolēniem piedaloties teritorijas uzkopšanā. Esam bezgala pateicīgi
katram labā darba veicējam, kas sekmē Rīgas Nacionālā
zooloģiskā dārza attīstību!

SIA “MAXIMA Latvija” organizētā 15. Latvijas lielākā ķirbja čempionāta fināls zoodārzā 23. oktobrī.
The final of the 15th Annual Pumpkin Championship of Latvia organized by SIA MAXIMA Latvija.

Foto: Māris Lielkalns
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ZOODĀRZA ATBALSTĪTĀJI UN
SADARBĪBAS PARTNERI 2020. GADĀ
 AS “4finance” – SMScredit.lv

 SIA “Latvijas Mobilais Telefons”

 Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”

 Latvijas Ornitoloģijas biedrība

 SIA “Baltā Bura” – kompānija “SPLAT”

 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

 SIA “Baltic Zinc Technics”

 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes
Zooloģijas muzejs

 Biļešu serviss “BezRindas.lv”
 SIA “Charlot”
 Dabas aizsardzības pārvalde
 SIA “FaRiTour”
 SIA “Farma PET”
 SIA “Helio Media” – uzziņu dienests 1188
 Jēkabpils pilsētas pašvaldība
 SIA “KJ Serviss”
 Latvijas Dabas fonds
 Latvijas Dabas muzejs
 Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Osteoloģijas muzejs
 Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Veterinārmedicīnas fakultāte
 AS “Latvijas Mediji”
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 Latvijas vides aizsardzības fonds
 “LIVE RīGA”
 SIA “MAXIMA Latvija”
 SIA “PATA TIMBER”
 Rīgas dome
 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departaments
 RPA “Rīgas gaisma”
 AS “Tallink Latvija”
 SIA “Tarzāns”
 SIA “Tet”
 Ventspils pilsētas dome
 SIA “Zaļā josta”
 Zooloģiskā dārza atbalsta biedrība

Foto: Māris Lielkalns

IZGLĪTĪBAS UN INFORMĀCIJAS DARBS
LAURA LĪDAKA, Izglītības un informācijas nodaļas vadītāja

IZGLĪTĪBAS DARBS – ZOO SKOLA

Zoo Skolas vides izglītības programmā ietilpst:
 tematiskās ekskursijas apmeklētājiem;
 mācību nodarbības formālās izglītības ietvaros skolēniem;
 semināri metodoloģijā dabaszinību un bioloģijas
pedagogiem un studentiem;
 tematiski izglītojošas izziņas takas un pētnieciskās
darbnīcas zoodārza apmeklētājiem tradicionālo pasākumu laikā;
 vasaras programma – dzīvnieku publiskās barošanas demonstrācijas.
2020. gadā Zoo Skolas izglītības darbu klātienē ar apmeklētājiem Covid-19 izplatības apstākļos nevarējām
veikt pilnā apjomā. No 14. marta līdz 18. maijam Rīgas
zoodārzs bija slēgts, bet pēc zoodārza atkal atvēršanas
gida pakalpojumus un izglītojošos pasākumus apmeklētājiem varējām piedāvāt tikai ierobežotā skaitā. Vasarā
nenotika arī ierastā dzīvnieku publiskās barošanas demonstrāciju programma, lai izvairītos no apmeklētāju
pulcēšanās. Ņemot vērā ārkārtējo stāvokli valstī un ierobežojumu radīto situāciju, par vienu no galvenajiem
uzdevumiem izvirzījās Zoo Skolas vides izglītības programmas virtuālā formāta radīšana un tēmu pielāgošana
digitālajām platformām – Rīgas zoodārza tīmekļa vietnei
un sociālajiem tīkliem.
Atbilstoši iespējām, 2020. gadā laika periodos no
1. janvāra līdz 13. martam un no 1. septembra līdz 27. novembrim veikts tiešais izglītības darbs ar 185 grupām
(tai skaitā 88 ekskursijas, 92 mācību nodarbības, pieci
lietišķie semināri un prezentācijas). Kopumā auditorijās
iesaistīti 4204 dalībnieki.

2020. gada septembrī papildinājām Zoo Skolas vides
izglītības programmu ar jaunu ekskursijas tēmu “Dabas
aizsardzība un invazīvas sugas Latvijā”. Tēmas ietvaros
pilnveidojām izglītojoši informatīvo noformējumu par
svešzemju ūdens bruņrupuču sugām Latvijā.
Zoodārza apmeklējuma laikā, kad nebija pieejami
gida pakalpojumi un nenotika pasākumi apmeklētājiem,
ģimenes labprāt izvēlējās www.rigazoo.lv atrodamās
ceļa lapas, tās izdrukājot vai lietojot mobilajās ierīcēs.
Zoo Skolas vides izglītības programma ir nepārtraukti
jāaktualizē, elastīgi jāpielāgo jaunajām prasībām valstī
un skolu vajadzībām. 2020. gadā pārskatītas un atbilstoši kompetenču pieejai izglītībā uzlabotas šādas tēmas:
“Latvijas dzīvnieki dabas ainavās”, “Dzīves vide – sauszeme, ūdens, gaiss”, “Gadalaiki dzīvnieku pasaulē”, “Dzīvnieku attīstība”, “Profesiju daudzveidība zoodārzā” un “Dzīvnieki Latvijas dabā un kultūrā”.
Gada sākumā turpinājās sadarbība ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti.
Pavasarī un rudenī pedagoģisko meistarklašu – semināru laikā studenti izzināja metodes dabas zinību apguvei
zoodārzā, kā arī veica praktiskos darbus metodoloģijā.
2020. gadā uzsākta sugu plākšņu maiņa zoodārzā.
Laikā, kad izpaliek iespēja izmantot gida pakalpojumus,
integrētais QR kods sniedz apmeklētājiem iespēju patstāvīgi uzzināt par konkrēto dzīvnieku sugu vairāk.
2020. gadā izstrādāts jauns ceļa norāžu konceptuālais,
tehniskais un dizainiskais risinājums, gada beigās to aprobējot zoodārza teritorijā. 2021. gadā plānots nomainīt
visus ceļa un servisa norāžu stabus. Tas atvieglos apmeklētāju virzību un nodrošinās orientēšanos zoodārza
teritorijā.

TIEŠAIS IZGLĪTĪBAS DARBS – EKSKURSIJAS, MĀCĪBU NODARBĪBAS, SEMINĀRI, LEKCIJAS UN PREZENTĀCIJAS
EDUCATION WORK WITH GROUPS AT THE ZOO, INCLUDING GUIDED TOURS, VARIOUS THEMATIC CLASSES FOR
SCHOOLCHILDREN, SEMINARS, LECTURES AND PRESENTATIONS
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Tropu meža stāvi

Koku galotnes

60 m

Lapotne

40 m

Pamežs

20 m

Zemsedze

10 m

IZGLĪTOJOŠIE PASĀKUMI

2020. gadā klātienes izglītojošie pasākumi apmeklētājiem un mediju pasākumi,
kas veicinātu pulcēšanos, notika ierobežotā skaitā.
Tropu mēnesis (3.–23.02.). Tradicionālais
Tropu mēnesis notika jau astoņpadsmito
reizi. Šoreiz uzmanības lokā bija tēma “No
saknēm līdz galotnei”. Nedēļas nogalēs
plkst. 12.00–15.00 Tropu māja pārtapa
par izzinoši pētniecisko staciju, lai rastu
atbildes: cik stāvu ir tropu mežā, kādi
tajos ir dzīves apstākļi un kādi dzīvnieki
sastopami katrā no tiem, un kas notiek,
ja kāds no stāviem izzūd. Savukārt darba
dienās uz nodarbībām ieradās skolēnu
grupas. Aktīvākie apmeklētāji labprāt
iesaistījās arī pirmo reizi piedāvātajā
zināšanu novērtēšanas “Kahoot” spēlē.
Secinājām, ka, izmantojot “Kahoot” spēli,
var ātri sniegt zināšanas un atkārtot tās,
kuras pasākuma laikā ir apgūtas; ļoti labi
iesaistās pamatskolas, vidusskolas skolēni
un apmeklētāji, kuri nesen beiguši skolu
un jau kādreiz izmantojuši “Kahoot” spēli;
bērni, kuri bija pildījuši Tropu mēneša
darba lapu uzdevumus, spēja precīzāk
atbildēt uz jautājumiem nekā pieaugušie,
kas lielu uzmanību uzdevumiem līdz
spēlei nebija pievērsuši.

Tropu mēneša pasākumi zoodārza Tropu mājā 2020. gada februārī.
The educational events of the Tropical Month in the Zoo’s Tropical House, February 2020.

Foto: Māris Lielkalns

15

PUBLICITĀTE
Zoodārza atpazīstamība, atbalsts dabas aizsardzības projektiem un vides izglītības iespējas atkarīgas no
publicitātes. Darbs ar žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļiem, mediju pasākumu organizēšana un sadarbība ar
partneriem vides aizsardzības jomā, ziņu sagatavošana
zoodārza interneta lapai un sociālajiem medijiem ikdienā ir nozīmīgs ieguldījums Rīgas zoodārza publiskā tēla
veidošanā. Pateicoties žurnālistu atsaucībai un interesei,
sabiedrība uzzina gan par jaunumiem zoodārzā, gan aktuālajām dabas problēmām Latvijā, gan arī par zoodārza
līdzdalību un sadarbību ar nozares institūcijām dabas
problēmu risināšanā.
Nozīmīgākās ziņas un mediju pasākumi
2020. gadā
Gada sākumā sabiedrības uzmanību piesaistīja Filipīnu mākoņžurkas nominēšana par Rīgas zoodārza
2020. gada dzīvnieku, tā akcentējot zoodārza līdzdalību apdraudēto dzīvnieku sugu turēšanas un vairošanas programmās. Ziņas popularitāti sekmēja veiksmīgi
augošais mazulis, kas gadu mijā bija redzams zoodārza
apmeklētājiem.
Tropu mēneša pasākuma ietvaros februārī patīka
mu pārsteigumu raisīja ziņa par iespēju iepazīt jaunu
sugu – Āfrikas mīkstrupuci, kas ierindojams pasaulē
lielāko mīkstrupuču vidū. Šo dzīvnieku skaits dabā samazinās, suga ir ierakstīta Pasaules Sarkanajā grāmatā
kā jutīga (Vulnerable) un iekļauta Vašingtonas konvencijas (CITES) II pielikumā.
Kā ik pavasari, martā un aprīlī, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi sociālajos medijos notika informatīvā
kampaņa “Uzmanību, roņi!”, lai iedzīvotājiem sniegtu padomu, kā pareizi rīkoties, pludmalē atrodot roņu mazu-

ļus. Lai izglītotu apmeklētājus par ronēna augšanas un
attīstības gaitu, 2020. gadā atjaunots interaktīvais stends
“Kā aug ronēns?”.
Lai arī Covid-19 izplatības dēļ no 14. marta līdz
18. maijam Rīgas zoodārzu un filiāli “Cīruļi” nācās slēgt
apmeklētājiem, interneta tīmekļa vietnē un sociālo mediju platformās sabiedrība saņēma ziņas par jaunumiem
un notikumiem zoodārza dzīvnieku ģimenēs. Jo īpaši
iedzīvotāju uzmanību un interesi visa gada griezumā
piesaistīja stāsti par dzīvnieku mazuļiem.
Aprīlī lielu popularitāti sociālajos tīklos guva Rīgas
zoodārza aicinājums kopā veidot Kukaiņu Salidojumu.
Dalībnieku izdoma bija apbrīnojama, un no pieejamajiem dabas materiāliem veidotie vairāk nekā 300 kukaiņi
un to draugi radīja brīnišķīgas virtuālās galerijas zoodārza Facebook kontā.
19. maija ziņa par zoodārza atkal atvēršanu sagādāja
patīkamas emocijas gan iedzīvotājiem, gan zoodārza
darbiniekiem. Maija beigās, atverot apmeklētājiem Terāriju, ziņas papildināja arī jaunums – pirmo reizi zoodārzā aplūkojama Latvijā reti sastopamā zaļā vārna. Šīs
sugas vairošanas metodikas izstrāde nebrīves apstākļos būs jauns profesionalitātes izaicinājums zoodārza
darbiniekiem.
Jūnija beigās un jūlijā nedalītu uzmanību baudīja balto pūču pāris, pirmo reizi audzinot piecus pūčulēnus.
Apmeklētāji ar lielu interesi vēroja mazuļu attīstību.
Vasaras otrajā pusē uzmanības lokā nonāca pērtiķu –
geladu – grupas pirmais iznāciens no iekštelpām uz
Āfrikas Savannas pērtiķu salas. Dzīvnieki bija ļoti piesardzīgi un tikai pēc divām nedēļām uzdrošinājās atstāt
ierastās iekštelpas un pa laipu uzmanīgi doties uz salu,
izpelnoties vispārēju atbalstu sociālo mediju sekotāju
vidū. Vērojumi liecināja, ka sala geladām patīk un tie
labprāt mielojas ar tur augošajiem augiem, plūc kļavu
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lapas, omulīgi sēž un vēro apkārtni no augstajām platformām, ko sarūpēja SIA “Tarzāns”.
Augustā notika Galapagu bruņrupuču svēršanas tradīcijas 20 gadu jubilejas pasākums, pievēršot sabiedrības uzmanību bruņrupuču sugu apdraudētībai un aizsardzībai. Šo divdesmit gadu laikā bruņrupuču celšanas,
nešanas un svēršanas lielmeistara Raimonda Bergmaņa
virsvadībā Galapagu bruņrupucienes Trīnu un Čelsiju
uz svariem ir cēluši gan dižākie Latvijas un Eiropas spēkavīri, gan Mr. Visums Aivars Visockis, gan “spēkasieva”
Jolanta Logina, gan pasaules čempioni un olimpiskie
medaļnieki, gan arī Latvijas čempions sievu kalnā nešanā un daudzi citi. Šogad palīgos nāca Kārlis Bardelis, kurš
airu laivā apairējis apkārt puspasaulei un sava ceļojuma
laikā ne vienreiz vien saticies ar milzīgiem jūras bruņrupučiem. Sava Klusā okeāna šķērsošanas ceļojuma laikā
viņš gan neesot iegriezies Galapagu salās. Dati par bruņrupucieņu svara izmaiņām ir vērtīgi, jo palīdz novērtēt to
veselības stāvokli un koriģēt barības devas.
Tradicionālā akcija “Zoozīļuks” notika no 24. septemTV SIŽETI PAR RĪGAS ZOODĀRZU 2020. GADĀ
(PĒC LETA MEDIJU MONITORINGA
SELEKTĪVAJIEM DATIEM)
RIGA ZOO NEWS ON TV, 2020 (SELECTIVE MEDIA
MONITORING PROVIDED BY LETA)
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bra līdz 11. oktobrim, aicinot skolēnus lasīt gan parastā,
gan sarkanā ozola zīles. Akcijas galvenais uzdevums –
savākt zīļu krājumus diedzēšanai, lai ziemā ar svaigiem
dzinumiem un lapām nodrošinātu daudzveidīgo kukaiņu saimi: zarkukaiņus, lapu kukaiņus, lapgriežskudras,
siseņus un sienāžus.
Oktobrī ziņu par tradicionālajām Dzīvnieku dienām
nepacietīgi gaidīja apmeklētāji ar dzīvnieku nosaukumiem vārdos un uzvārdos. 10.–11. oktobrī zoodārzu kopumā apmeklēja 454 cilvēki, kuru vārdos vai uzvārdos
ir dzīvnieku nosaukumi, t.sk. 28 putni, 26 zīdītāji, 9 zivis,
7 kukaiņi, 1 vēžveidīgais un 1 gliemene.
Oktobrī, kā jau pienākas zoodārza dzimšanas dienas
mēnesī, darbinieki un apmeklētāji priecājās par jaunumiem. Rīgas zoodārzā ieradās ilgi gaidīts jauns Amūras
tīģeru pāris, kā arī divas jaunas dzīvnieku sugas – sīkausu
lielais galago un Grevi zebra.
Novembrī ziņa par jauno, pārbūvēto mītni jenotsuņiem atgādināja apmeklētājiem, ka zoodārzā dzīve kūsāt
kūsā arī vēsajos gada mēnešos un ir vērts nākt ciemos.
Gada nogalē ziņu klāstam pievienojās vēl viens jaunums – Kazu kalna ekspozīciju papildināja Ķīnas zilās aitas.
Paldies informatīvajiem atbalstītājiem!
Pateicoties ziņām plašsaziņas līdzekļos, 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 atbalstītājiem – ziņu aģentūrām,
televīzijām, radio, preses izdevumiem, interneta portāliem un daudziem citiem zoodārza draugiem.
Preses izdevumiem – “Astes”, “Diena”, “Ievas Māja”,
“IR”, “Kas Jauns avīze”, “Latvijas Avīze”, “Mājas Viesis”,
“NeatkarīgāRīta Avīze Latvijai”, “Praktiskais Latvietis”,
RĪGAS ZOODĀRZA SEKOTĀJU SKAITS
SOCIĀLAJOS TĪKLOS

RADIO SIŽETI PAR RĪGAS ZOODĀRZU 2020. GADĀ
(PĒC LETA MEDIJU MONITORINGA
SELEKTĪVAJIEM DATIEM)

NUMBER OF RIGA ZOO’S FOLLOWERS IN
SOCIAL MEDIA

RIGA ZOO NEWS ON RADIO, 2020 (SELECTIVE MEDIA
MONITORING PROVIDED BY LETA)
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“Privātā Dzīve”, “Rīgas Viļņi”, “SestDiena”, “Vakara Ziņas”,
“Латвийские Вести”, “Люблю”, “Mиллион”, “МК-Латвия”,
“Сегодня”, “7 Cупер Cекретов” un “Суббота”.
Reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem – “Auseklis”
(Limbaži), “Bauskas Dzīve”, “Brīvā Daugava” (Jēkabpils),
“Carnikavas Novada Vēstis”, “Druva” (Cēsis), “Dzirkstele”
(Gulbene), “Engures Novada Ziņas”, “Ezerzeme” (Krāslava), “Garkalnes Novada Vēstis”, “Iecavas Ziņas”, “Jēkabpils
Vēstis”, “Kandavas Novada Vēstnesis”, “Kursas Laiks” (Lie-

pāja), “Kurzemes Vārds” (Liepāja), “Kurzemnieks” (Kuldīga),
“Latgales Laiks” (Daugavpils), “Liesma” (Valmiera), “Ludzas
Zeme”, “Mērsraga Avīze”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”,
“Ogres Vēstis Visiem”, “Rēzeknes Vēstis”, “Rīgas Apriņķa Avīze”, “Saldus Zeme”, “Saulkrastu Domes Ziņas”, “Staburags”
(Aizkraukle), “Stars” (Madona), “Vaduguns” (Balvi), “Ventas
Balss” (Ventspils), “Vietējā Latgales Avīze” (Preiļi), “Zemgale” (Dobele), “Zemgales Ziņas” (Jelgava) un “Ziemeļlatvija”
(Valka).

Aprīlī, kad zoodārzs bija slēgts, sociālajos tīklos aicinājām kopīgi veidot virtuālu izstādi “Kukaiņu Salidojums”, iesūtot no
dabiskiem materiāliem veidotu “kukaiņu” attēlus. Atsaucība bija necerēti liela!
While the Zoo was closed to the public in April, we invited the public to create a virtual photo exhibition in social media by
sending in photos of insect models made from natural materials. More than 300 “insect” photos were received.
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Tīmekļa vietnēm – adazi.lv, aluksniesiem.lv, apollo.
tvnet.lv, aprinkis.lv, bizness.lv, bb.lv, bnn.lv, bnn-news.
ru, daugavpils.lv, db.lv, delfi.lv, diena.lv, dundaga.lv,
dzirkstele.lv, edruva.lv, ekonomika.lv, eliesma.lv, en.lsm.
lv, irliepaja.lv, itiesibas.lv, jelgavniekiem.lv, kasjauns.
lv, kurzemnieks.lv, la.lv, liepajniekiem.lv, lsm.lv, ltv.lv,
lvportals.lv, mixnews.lv, nra.lv, ntz.lv, olaine.lv, press.lv,
reitingi.lv, rekurzeme.lv, riga.lv, rus.delfi.lv, rus.kasjauns.
lv, rus.liepajniekiem.lv, rus.lsm.lv, rus.riga.lv, rus.tvnet.lv,

sigulda.lv, skaties.lv, staburags.lv, travelnews.lv, tvnet.lv,
valmieraszinas.lv, ventspils.lv, ziemellatvija.lv un zz.lv.
Viens no galvenajiem informācijas izplatīšanas instrumentiem ir ziņu aktualizēšana interneta vidē: interneta
tīmekļa vietnē www.rigazoo.lv un sociālajos tīklos Facebook, Draugiem.lv un Twitter. Ātra un aktīva saziņa ar
sabiedrību interneta vidē ir nopietns izaicinājums un iespēju potenciāls sabiedrības informēšanā un izglītošanā.
Sekotāju skaits turpina pieaugt.

Galapagu bruņrupuču svēršanas pasākums kopā ar spēkavīru Raimondu Bergmani un pasaules apceļotāju Kārli
Bardeli, 13.08.
The annual Galápagos Tortoises weighing event, together with Raimonds Bergmanis, a strongman and the patron of the
event, and Kārlis Bardelis, a traveler and adventurer.

Foto: Māris Lielkalns

VIDES IZGLĪTĪBAS CENTRA PROJEKTS
2020. gadā turpinājās darbs pie Vides izglītības centra projekta, tā realizācija notiek ES Kohēzijas fonda
projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa
programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas
nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros.
Projekta gaitā Rīgas zoodārzā plānots izveidot energoefektīvu un daudzfunkcionālu ēku vides izglītības
programmu īstenošanai. Projektētās teritorijas platība
aptver 2358,30 m², t.sk. projektējamās ēkas apbūves
laukums – 872,30 m², telpu kopējā platība – 728,60 m².
Atbilstoša lieluma telpas, iespēja tās transformēt un ērta
konfigurācija nodrošinās izglītības programmu realizē-

šanu vienlaicīgi trim dalībnieku grupām līdz 30 personām katrā, veicinās vides izglītības programmu attīstību
ne tikai skolēnu grupām, bet arī citām mērķgrupām:
pieaugušajiem, ģimenēm, tūristiem, cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, pirmsskolas vecuma bērniem u.c.
Sadarbībā ar SIA “BM-Projekts” arhitektiem 2019. gadā
pabeigti pārbūves projektēšanas darbi, saņemta būvatļauja un izsludināts būvdarbu iepirkums.
2020. gada pirmajā ceturksnī noritēja būvdarbu iepirkumā saņemto piedāvājumu vērtēšanas procedūra.
Pēc atbilstošo pretendentu piedāvājumu izvērtējuma,
būvdarbu izmaksas radīja papildus izdevumus 20–30%
apmērā, kas norādīja papildus finansējuma nepieciešamību. Būvdarbu iepirkumu pārtrauca, lai izvērtētu būvprojektā iekļauto izmaksu pozīciju izvērtēšanu ar mērķi
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iespējami samazināt izmaksas, vienlaicīgi saglabājot
projekta kopējo funkcionalitāti.
2020. gada otrajā ceturksnī notika atkārtota būvdarbu
iepirkuma izsludināšana ar papildinātām un precizētām
prasībām. Līdztekus izvērtētas projekta darbības, kas
veicinās efektīvāku projekta realizāciju: brīvdabas klases savienošana ar vienu no ēkas telpām, akvāriju kompleksa integrēšana vides izglītības centrā, “zaļā jumta”
ierīkošana, brīvdabas klases ierīkošana un papildināšana
ar dabas elementiem, kukaiņus piesaistošu apstādījumu
un interaktīvu izglītojošas informācijas paneļu ierīkošana, vides izglītības centra papildināšana ar jaunu tehnisko aprīkojumu un infrastruktūras risinājumiem.
2020. gada trešajā ceturksnī sekmīgi beidzās atkārtoti izsludinātais būvdarbu iepirkums. Atklātajā konkursā
piedāvājumus iesniedza seši pretendenti. Iepirkuma
procedūras komisija, veicot pretendentu un piedāvājumu izvērtēšanu, 17. septembrī pieņēma lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt pre-

tendentam – personu apvienībai – SIA “Trigone Būve”
un SIA “Cander Būve”, saskaņā ar pretendenta piedāvājumu par kopējo līgumcenu EUR 1 390 430,70 (bez PVN).
Paralēli sekmīgi noritēja iepirkums “Pārbūves būvdarbu
būvuzraudzība “Vides izglītības centrs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā””, pieņemot lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam - SIA “Jurēvičs un
Partneri”, saskaņā ar pretendenta piedāvājumu par kopējo līgumcenu EUR 21 070,00 (bez PVN).
2020. gada ceturtajā ceturksnī pēc pārbaudēm saņemti pozitīvi atzinumi būvdarbu un būvuzraudzības
iepirkumiem. Veikts saskaņojums par līgumu slēgšanu
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāju dalībnieku sapulcē, un RNZD saņēma atļauju slēgt būvdarbu
un būvuzraudzības līgumu. Ņemot vērā, ka notika konkurss uz RNZD pastāvīgo valdes locekļu amatiem, pagaidu RNZD valde lēma, ka turpmākās darbības attiecībā uz
līgumu slēgšanu atliekamas līdz patstāvīgās RNZD valdes apstiprināšanai.

Nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru pārbūves Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, Na
cionālajā botāniskajā dārzā un Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā tiek veiktas ES Kohēzijas fonda līdzfinan
sēta projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības
veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru”.
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SUGU SAGLABĀŠANA UN PĒTĪJUMI
ALESANDRO DI MARCIO (ALESSANDRO DI MARZIO), zinātniskais konsultants

2020. gadā sadarbojāmies gan ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti, gan Mursijas universitāti
Spānijā. Covid-19 pandēmijas apstākļos zinātniskajam darbam bija savi ierobežojumi, tomēr to pilnībā
nepārtraucām.
Dzīvnieku uzvedības pētījumi zoodārzā. Turpinājās Mišmi takinu (Budorcas taxicolor taxicolor) etoloģijas pētījums. LU Bioloģijas fakultātes studente Elza
Anna Pole maijā aizstāvēja kursa darbu Zooloģijas un
dzīvnieku ekoloģijas katedrā un vasarā turpināja takinu
novērojumus, vācot datus bakalaura darbam. Pirmoreiz
dzīvnieku uzvedības pētījumos sadarbojamies ar EEP –
ar takina EEP koordinatora atbalstu saņēmām analīzei
videomateriālus no vairākiem citiem EAZA zoodārziem.
 Pole E. A. 2020. Mišmi takina Budorcas taxicolor taxi
color uzvedības pētījumu metožu salīdzinājums Rīgas
Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Kursa darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra.
Ekotoksikoloģiskie pētījumi. Otro gadu pēc kārtas
turpinājām sadarbību ar Mursijas universitāti, veicot
Baltijas jūras pelēko roņu (Halichoerus grypus) ekotoksikoloģiskos pētījumus. Mursijas universitātē tika veikta

Mišmi takinu (Budorcas taxicolor taxicolor) grupa ar mazuli.
Mishmi Takin group with a young.

2019. gadā ievākto roņu audu paraugu analīze, nosakot
dzīvsudraba un selēna saturu. Ar Covid-19 pandēmiju
saistīto ierobežojumu dēļ (ierobežots laiks darbam laboratorijā) neizdevās laikā veikt pilnīgi visas plānotās
analīzes, tomēr datu materiāls bija pietiekams, lai Alīsija Diasa Urtado 2020. gadā sekmīgi aizstāvētu maģistra
darbu dzīvnieku menedžmenta specialitātē. Šis ir pirmais diplomdarbs ekotoksikoloģisko pētījumu projekta ietvaros.
 Díaz Hurtado A. 2020. Mercurio y Selenio en foca
gris (Halichoerus grypus) del golfo de Riga, Mar Báltico.
Trabajo de Fin de Máster. Universidad de Murcia.
Savukārt LU Bioloģijas fakultātes Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedrā maijā tika aizstāvēts pirmais
kursa darbs par smago metālu piesārņojumu, analīzi veicot pēc atšķirīgas metodikas.
 Vīra S. R. 2020. Dzīvsudraba piesārņojums pelēkā
roņa Halichoerus grypus audos. Kursa darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra.
2020. gadā ievācām bioloģiskos paraugus no vēl 20 Rī
gas līča krastā izskalotajiem pelēko roņu mazuļiem, kuri
pavasarī tika nogādāti zoodārzā. Pašlaik ekotoksikoloģiskajos pētījumos iesaistīts viens students Latvijas Universitātē un divi – Mursijas universitātē.

Foto: Māris Lielkalns

21

Kokvaržu populācijas pētījumi Kurzemē. 2019. gadā
sākām Eiropas kokvardes (Hyla arborea (orientalis)) populācijas monitoringu un ekoloģijas pētījumus (kokvardes populāciju Latvijā savulaik atjaunoja Rīgas zoodārzs,
1988.–1992. gadā veicot reintrodukciju). 2020. gadā
pandēmijas dēļ monitoringu nācās atlikt, bet ceram to
atsākt 2021. gadā.
28. janvārī Alesandro Di Marcio Latvijas Universitātes
78. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē uzstājās ar
referātu “Preliminary results of the census of European
tree frog (Hyla arborea) in Kurzeme” (“Primārie rezultāti
par Eiropas kokvardes (Hyla arborea) uzskaiti Kurzemē”).
Entomoloģiskie pētījumi. Pēc zoodārza Insektārija
entomologa Aleksandra Napolova iepriekšējo gadu eks
pedīciju materiāliem 2020. gadā klajā nāca zinātniska
publikācija:
Telnov D., Drumont A. 2020. Revisional notes on
Trictenotoma Gray, 1832 (Coleoptera: Trictenotomidae)
in Indochina bioregion, with description of a new species. – Annales zoologici (Warszawa), 70(2): 205–227.
Kā savvaļā klājas Rīgas zoodārza melnajiem gri
fiem?2020. gadā saņēmām labas ziņas no nevalstiskās
organizācijas “Zaļie Balkāni”, kas LIFE projekta ietvaros
2018. gadā savvaļā izlaida divus jaunus melnos grifus
(Aegypius monachus) no Rīgas zoodārza – Bojanu (šķīlusies Rīgas zoodārzā) un Rigu (šķīlusies filiālē “Cīruļi”).
Abiem mūsu putniem savvaļā klājas labi.

Riga savvaļā Alpos – Augstā Tauerna nacionālajā parkā
Austrijā.
Riga at the Hohe Tauern National Park, Austria.
Foto: Richard Straub

Riga Mesolongijā Grieķijā savvaļas melnā grifa
pavadībā.
Riga at Missolonghi, Greece, together with a wild
Cinereous Vulture.

Foto: Dionysis Mamasis

Melnā grifa Bojanas pārvietošanās savvaļā 2018.–2020. gadā (GPS dati, “Zaļie Balkāni”/Зелени Балкани).
Movements of Cinereous Vulture “Boyan”, 2018–2020, after the release to the wild within the project “Vultures back to LIFE –
Bright Future for Black Vulture in Bulgaria” (GPS data provided by Green Balkans/Зелени Балкани).
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GPS dati rāda, ka 2020. gadā Bojana uzturējās Ankaras apkārtnē Turcijā – rajonā, kurā ir melno grifu kolonija.
Savukārt Riga ziemoja Grieķijas dienvidos, bet vasarā
šķērsoja plašas teritorijas tālāk ziemeļos, gan iegriežoties
Alpos, gan apceļojot Balkānus. 2020. gadā Riga pirmoreiz iegriezās arī Kresnas kanjonā Bulgārijā – rajonā, kur
2018. gadā tika izlaista savvaļā. Riga turklāt tika novērota
otra melnā grifa sabiedrībā. Tas vieš cerības, ka Riga sav-

vaļā varētu izveidot pāri un atgriezties ligzdot Bulgārijā,
kur melnie grifi nav ligzdojuši vairāk nekā 50 gadus.
Diemžēl Bojana un Riga ir vienīgie no Bulgārijā izlaistajiem melnajiem grifiem, kas izdzīvojuši. Pārējie pieci reintrodukcijas projekta grifi divu gadu laikā savvaļā gājuši
bojā. Neatļauta saindētas ēsmas izlikšana plēsoņu iznīcināšanai arvien ir būtisks faktors, kas apdraud melnos
grifus Eiropas dienvidos.

Melno grifu
vairošanas voljers
Rīgas zoodārza
filiālē “Cīruļi”.
The breeding
enclosure of
Cinereous Vultures
in the Riga Zoo’s
Affiliate Cīruļi.
Foto: Māris Lielkalns

Melnā grifa Rigas pārvietošanās savvaļā 2018.–2020. gadā (GPS dati, “Zaļie Balkāni”/Зелени Балкани).
Movements of Cinereous Vulture “Riga”, 2018–2020, after the release to the wild within the project “Vultures back to LIFE –
Bright Future for Black Vulture in Bulgaria” (GPS data provided by Green Balkans/Зелени Балкани).
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DZĪVNIEKU KOLEKCIJA
GUNA VĪTOLA, dzīvnieku kolekcijas vadītāja

2020. gada beigās Rīgas zoodārza dzīvnieku kolekcijā ir 410 sugu dzīvnieki, kopā 3392 indivīdi. (Kopējā
dzīvnieku skaitā neiekļaujam bezmugurkaulniekus,
daļu zivju, kā arī četras zīdītāju sugas – kolonijās dzīvojošus dzīvniekus, kurus individuāli nereģistrējam.)
2020. gadā vairojās 123 sugu dzīvnieki.
Kopējais sugu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu ir nedaudz palielinājies teju visās dzīvnieku grupās. Apmeklētāji noteikti pamanīs un, cerams, novērtēs
zaļās vārnas, Ķīnas zilās aitas, Grevi zebras un servalus.
2020. gada beigās 109 Rīgas zoodārzā turētās dzīvnieku sugas iekļautas Pasaules Sarkanajā grāmatā. Kolekcijā ir trīs savvaļā izmirušas sugas (EW), 15 bīstami
apdraudētas (CR) un 27 nopietni apdraudētas (EN)
dzīvnieku sugas.
Rīgas zoodārza kolekcijas 50 sugām nebrīves populāciju uzturēšanai tiek veidotas EEP (Apdraudēto sugu
Eiropas programmas), 22 sugām – Eiropas ciltsgrāmatas (ESB) un 11 sugām arī starptautiskās ciltsgrāmatas
(ISB); tie ir 18% no kopējā sugu skaita kolekcijā. Pēdējos

gados, lai uzraudzītu un kontrolēti samazinātu invazīvu sugu turēšanu nebrīvē, EAZA organizē arī invazīvo
sugu EEP. Mūsu kolekcijā ir 13 Ziemeļbrazīlijas kalitriksi, kurus nevairosim. Sugu viena dzimuma grupās demonstrējam jauktajās ekspozīcijās kopā ar zeltainajiem
lauvtamarīniem un Geldi kalimiko. Lielāko daļu no Ziemeļbrazīlijas kalitriksu grupas plānojam turēt topošajā
Vides izglītības centrā.
Ar Covid-19 pandēmiju saistīto ierobežojumu dēļ
bija ļoti sarežģīti organizēt dzīvnieku transportus. Daudzu zoodārzu kolēģi, kas vada EEP un ESB, strādāja uz
spēku izsīkuma robežas, jo kā pamatpienākumu veica
ikdienas funkciju nodrošināšanu savos zoodārzos. Vairāku sugu pārvietošanas rekomendācijas izpalika. No
2020. gada sākuma arvien gaidām ieteikumus jaunu manulu, feneklapsu un pudu pāru veidošanai. Tomēr svarīgākās dzīvnieku pārvietošanas mēs veicām. 2020. gadā
Rīgas zoodārzs sadarbojās ar 37 zoodārziem no 15 valstīm. Kolekciju papildināja 63 sugas 394 dzīvnieki, uz
citiem zoodārziem aizvedām 41 sugas 267 dzīvniekus.

DZĪVNIEKU KOLEKCIJA 2020. GADĀ
ANIMAL COLLECTION IN 2020

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

Kolekcija 31.12.2020.
Status as to 31.12.2020.
Sugas
Dzīvnieki
Species
Individuals
66
81
1018
50
1393
66
225
54
248
93
505
410
3392

Vairošanās 2020. gadā
Breeding in 2020
Sugas
Mazuļi
Species
Young
46
12
173
17
294
4
16
10
36
34
86
123
605

RĪGAS ZOODĀRZA DZĪVNIEKU KOLEKCIJAS SUGU SKAITA IZMAIŅAS 2011.–2020. GADĀ
SPECIES NUMBERS IN RIGA ZOO ANIMAL COLLECTION, 2011–2020
Bezmugurkaulnieki/Invertebrates
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Zivis/Fish

Abinieki/Amphibians

Rāpuļi/Reptiles

Putni/Birds

Zīdītāji /Mammals

2020. gadā 69 sugas (16,8 %) mūsu kolekcijā pārstāv
Latvijas dabā sastopamās sugas. Ir atvestas jaunas sugas – divi zaļo vārnu (Coracias garrulus) pāri un pundurpeļu (Micromys minutus) grupa, kā arī dīķa varžu (Pe
lophylax lessonae) grupa papildināta ar neradniecīgiem
indivīdiem.

Gada laikā, sasnieguši savu bioloģisko vecumu, nomira Rotšilda žirafes – Periskops un Usmi, leduslācis
Romeo un Latvijas ardeņu šķirnes zirgs Mustangs. Daudzus gadus viņi bija darbinieku un apmeklētāju iemīļotas zoodārza personības.

Amūras tīģeru (Panthera
tigris altaica) mātītes Taigas
ierašanās no Bezansonas
zoodārza 13. septembrī.
The arrival of a female Amur
Tiger from Besancon Zoo.
Foto: Sergejs Čičagovs

Balto pūču (Bubo scandiacus) mazuļi Rīgas zoodārzā – veselības pārbaude un gredzenošana.
Snowy Owl young hatched in Riga Zoo. The veterinary checkup and ringing.

Foto: Māris Lielkalns
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BEZMUGURKAULNIEKI
ILONA ROMA, Insektārija vadītāja
RENĀRS ROZENTĀLS, Ornitoloģijas un Terārija nodaļas vadītājs

2020. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija 66
bezmugurkaulnieku sugas, to skaitā 49 sauszemes bezmugurkaulnieku sugas Insektārijā, kā arī 11 gliemju un
sešas vēžveidīgo sugas Ornitoloģijas un Terārija nodaļā.
Vairojās 46 bezmugurkaulnieku sugas.
Insektārijs vasaras sezonā (jūnijā–septembrī) turpināja demonstrēt apmeklētājiem Latvijas faunas pārstāvju –
zemes kameņu (Bombus terrestris) – ekspozīciju. Šogad
izmantojām divas kameņu saimes.
Veiksmīgi pārziemoja 2013. gadā izveidotā Latvijas faunai veltītā ekspozīcija – “bišu viesnīca”. Tā ir no
dabiskiem materiāliem veidota konstrukcija – “mājiņa”,
kurā izveidoti ap 2500 “istabiņu” vientuļo bišu un lapseņu kāpuriem. Pavasarī un vasaras sākumā pie “viesnīcas”
bija augsta bišu aktivitāte.
Lapgriežskudru (Atta cephalotes) un audējskudru
(Polyrhachis dives) ekspozīcijas Tropu mājā veiksmīgi kalpo apmeklētāju uzmanības piesaistīšanai. Audējskudru
ekspozīcijā vertikālā fona siena tagad pilnībā apaugusi ar
tropu sūnu, papardēm un citiem augiem, veidojot skaistu,
dabīgu fonu skudru ligzdai. Insektārijā turpinām pielietot
pašu izstrādāto Polyrhachis dives ligzdu sadalīšanas metodi, tā iegūstot šīs sugas papildu saimes, kuras piegādājam
interesentiem, šogad – Liepājas Dabas mājai.
2020. gadā atteicāmies no zarkukaiņu sugas Eurycan
tha calcarata un sienāžu sugas Stilpnochlora couloniana
turēšanas.
Insektārija kolekciju tagad papildina ļoti interesants
zirnekļveidīgais – vickāju skorpions (Damon variega
tus). 2020. gadā no Ostravas zoodārza saņēmām šīs
sugas mazuļus. Damon variegatus ir viena no lielākajām
vickāju skorpionu sugām, tas atgādina lielu, plakanu zirnekli ar tievām un ļoti garām kājām, taustekļiem un spīlēm (ķermeņa garums sasniedz 4 cm, bet ar izstieptām
kājām – pat 20 cm). Vickāju skorpioniem ir interesanta
uzvedība – tie pārvietojas sāniski kā krabji, apkārtni izpē-

Vickāju skorpions (Damon
variegatus) – jauna suga
Rīgas zoodārzā.
Tailless Whip Scorpion, a
new species for Riga Zoo.
Foto: Sergejs Čičagovs
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ta, pieskaroties ar taustekļiem, un pārtiek no kukaiņiem,
ko ķer ar spīlēm. Suga izplatīta Austrumāfrikā, kur tā apdzīvo alas un citas tumšas vietas. Šī suga nebrīvē jau sen
vairojas Eiropas kolekcijās. Vickāju skorpionus var turēt
grupās, ja iespējams nodrošināt pietiekami barības.
EEP sugai – Fregates dižmelnuļiem (Polposipus
herculeanus) – pavasarī bija liels skaits kāpuru, tie samērā veiksmīgi auga, un sāka šķilties vaboles. Līdz gada
beigām vaboļu skaits pieauga no 15 līdz 49. Fregates
dižmelnuļus arvien eksponējam Tropu mājā. Šo sugu
nebrīvē vairo jau 24 gadus (no 1996. gada), bet mūsu
Insektārijā ar to strādājam kopš 2002. gada.
Terārija nodaļa turpina Akvārijā eksponēt dažādus
ūdens bezmugurkaulniekus. 2020. gadā atteicāmies
no divu sugu turēšanas un Akvārijā vairs neeksponējam
Asamas sarkanspīļu garneli (Macrobrachium assamense)
un platspīļu upesvēzi (Astacus astacus). Toties ekspozīcijā atjaunojām ampulārijas (Pomacea canaliculata). Šie
saldūdens gliemeži sastopami Dienvidamerikā, bet, pateicoties savām pielāgošanās spējām, kā invazīva suga
izplatījusies arī citviet pasaulē.
Terārija nodaļa turpināja darbu savvaļā izmirušo gliemežu – partulu – EEP, vairojot slaidjoslu (Partula sutu
ralis strigosa), Raiāteas (P. tristis) un mainīgās partulas
(P. varia). 2020. gadā vislabāk veicās ar mainīgo partulu
vairošanu. Labas sekmes bija arī slaidjoslu partulas populācijas uzturēšanā.
Labi vairojās Seišelu torņgliemeži (Pachnodus frega
tensis). 50 torņgliemežus nosūtījām Plzeņas zoodārzam
Čehijā.
Insektārijs veic nozīmīgu darbu zoodārza apgādē ar
dzīvo barību, vairojot siseņus (Locusta migratoria), vairāku sugu prusakus (Blaptica dubia, Elliptorhina chopardi,
Gromphadorhina portentosa, Shelfordella tartara), circeņus (Acheta domestica) un miltu melnuļu (Tenebrio mo
litor) kāpurus. 2020. gadā izsniegti 256,405 kg kukaiņu.

ZIVIS
RENĀRS ROZENTĀLS, Ornitoloģijas un Terārija nodaļas vadītājs
MARGARITA JEGOROVA, zoologs, Ornitoloģijas un Terārija nodaļa

2020. gada beigās zoodārza kolekcijā bija 81 zivju
suga. Gada laikā ieguvām 15 jaunas sugas, bet no 10 su
gu turēšanas atteicāmies.
Negaidīts jaunieguvums 2020. gadā bija dūņu lēcēj
zivs (Periophthalmus barbarus), ko zoodārzam uzdāvināja privātpersona. Jaunajai sugai Akvārijā iekārtojām okeāna piekrastes biotopa ekspozīciju. Zivs tajā labi iedzīvojās, ir aktīva, slēpjas no apmeklētājiem, bet labi reaģē uz
kopēju pasniegto barību – odu kāpuriem, saldētām un
dzīvām garnelēm.
No privātpersonām saņēmām arī lodātājsamus
(Clarias sp.) un melnspuru paku (Colossoma macropo
mum), kurus izmitinājām Tropu mājas baseinos, kā arī
zelta zivtiņas (Carassius auratus) un vairāku sugu cihlīdas.
Septembrī no Berlīnes zoodārza Vācijā saņēmām divu
sugu samus – leopardu pekoltijas (Peckoltia compta) un
zebras ancistrsamus (Hypancistrus sp.).
Novembrī no Ostravas un Plzeņas zoodārziem Čehijā
saņēmām vēl sešu sugu zivis. Endlera gupijas (Poecilia
wingei) un Meksikas aklās alu zivis (Astyanax mexica
nus) papildināja kolekcijā jau esošo zivju grupas, bet
jaunas sugas kolekcijā – ķiršu barbe (Puntius titteya),
sārtais danio (Danio roseus), divkrāsu varavīksnes zivs

(Melanotaenia boesemani) un pundurspurlape (Ptero
phyllum leopoldi). Pundurspurlapes Eiropas zooloģiskajos dārzos un akvārijos šobrīd pārstāvētas reti (tikai divās
kolekcijās), tāpēc jācer, ka jaunie dzīvnieki Rīgas zoodārzā iedzīvosies labi un veiksmīgi vairosies.
Negaidīts zaudējums bija līdakas (Esox lucius) izlēkšana no akvārija, caursitot tā segstiklu. Tas notika naktī, kad
Akvārijā nebija neviena no darbiniekiem. No infekcijas
gāja bojā rotanu (Perccottus glenii) grupa invazīvo sugu
ekspozīcijā.
2020. gadā vairojās 12 zivju sugas. Labi vairojās visas
četras šķeltspuru dzimtas (Goodeidae) sugas, līdz ar to
spējam veiksmīgi piedalīties šo sugu saglabāšanas programmā (Goodeid Working Group), kurai pievienojāmies
2019. gadā. Sekmīgi vairojām mirdzošās amekas (Ameca
splendens), zaļās (Goodea atripinnis), punktainās (Skiffia
multipunctata) un sarkanastes šķeltspures (Xenotoca do
adrioi). Trīs no šīm sugām – amekas, zaļās un punktainās
šķeltspures – 2020. gadā jau bija apskatāmas Akvārija
ekspozīcijā.
Sekmīgi vairojās arī tīrītājzivtiņas (Garra rufa), vara
vīksnes cihlīdas (Herotilapia multispinosa), Rīgana juli
dohromji (Julidochromis regani) un citas sugas.

Dūņu lēcējzivs (Periophthalmus barbarus).
Atlantic Mudskipper.
Foto: Māris Lielkalns
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ABINIEKI
RENĀRS ROZENTĀLS, Ornitoloģijas un Terārija nodaļas vadītājs
GINTA JANSONE, ZOOLOGS, Ornitoloģijas un Terārija nodaļa

2020. gada beigās Rīgas zoodārza dzīvnieku kolekcijā
bija 50 abinieku sugas.
Kolekciju papildinājām ar trim jaunām sugām – airastes tritonu (Pachytriton brevipes), Āfrikas pundur
piešvardi (Hymenochirus boettgeri) un melnacu kok
vardi (Agalychnis lemur).
Melnacu kokvardes iekļaušanu Rīgas zoodārza abinieku kolekcijā uzskatām par svarīgāko un gaidītāko gada
notikumu. Pateicoties kolēģiem no zoodārza “Nordens
Ark” Zviedrijā, beidzot izdevās veiksmīgi saskaņot šo abinieku transportu, un Rīgā ieradās 30 melnacu kokvardes.
Jāteic, ka līdz gada beigām grupas apjoms bija samazinājies līdz 19 indivīdiem, bet, ņemot vērā šo abinieku
kaprīzo dabu un grūtības to audzēšanā, bijām rēķinājušies ar iespēju zaudēt pat vairāk kā pusi no indivīdiem,
līdz tie sasniegs pieaugušo vecumu.
Gada laikā zaudējām vienu sugu – no vecuma nomira
pēdējā zeltainā indesvarde (Phyllobates terribilis). Zeltainās indesvardes tuvākajā laikā noteikti mēģināsim
atjaunot kolekcijā. Vēl dažas abinieku sugas pašlaik pārstāvētas ar vienu vai dažiem jau veciem indivīdiem. Visticamāk, 2021. gadā no šīm sugām atteiksimies, lai veltītu
vairāk uzmanības vietējo abinieku sugu saglabāšanai
kolekcijā, kā arī reto un apdraudēto sugu vairošanai un
eksponēšanai.
2020. gadā vairojās 17 abinieku sugas. Lielākā veiksme noteikti ir zaļo mantellu (Mantella viridis) un Javas
planētājvaržu (Rhacophorus reinwardtii) vairošanās.
Labi vairojās arī dendrobati un indesvardes. Īpaši jāatzīmē krāsaino dendrobatu (Dendro
bates tinctorius) krāsas formas “Powder
Blue” veiksmīgais nārsts pēc vairāku gadu
pārtraukuma.
Pēc piecu gadu pārtraukuma nārstoja
arī Badžita vardes (Lepidobatrachus lae
vis). Diemžēl ikri attīstījās slikti, auga tikai
septiņi kurkuļi, metamorfozi izgāja divi,
kuri neizdzīvoja.
Gada beigās – decembrī – veiksmīgi
nārstoja rakstainās ragvardes (Ceratop
hrys cranwelli), izdevās iegūt 10 veselīgus
pēcnācējus.
Gada lielākā neveiksme bija ūdens
cecīliju (Typhlonectes natans) mātītes zaudējums. Tā šogad dzemdēja trīs mazuļus,
bet arī tie diemžēl nobeidzās.
Negaidīta un sekmīga bija zaļgano tri
tonu (Notophthalmus viridescens) vairošanās. No to akvārija izņemtajās un pārstādī-
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šanai atliktajās elodejās bija attīstījušies nepamanīti ikri.
Sākumā kurkuļi barību bija veiksmīgi atraduši paši, un
izauga pieci veselīgi tritoniņi.
Latvijas abinieku un rāpuļu zālē turpinām uzturēt
Latvijas vietējo abinieku ekspozīciju. Tomēr kolekciju
un ekspozīciju papildināt ar dabā iegūtiem dzīvniekiem
kļūst aizvien grūtāk. Gan individuāli, gan Terārija nodaļas rīkotajos izbraukumos abiniekus novērojām niecīgā
skaitā. 2020. gadā sekmīgi vairojām divas vietējo abinieku sugas.
Ekspozīcijas terārijā Latvijas abinieku un rāpuļu zālē
apmeklētāji arī šogad varēja novērot mazo tritonu (Lis
sotriton vulgaris) vairošanos un valisnēriju lapās ietīto
ikru un kāpuru attīstību.
No 5. maija līdz pat 28. jūnijam tika mēģināts vairot
smilšu krupjus (Epidalea calamita), pakāpeniski ievietojot “ampleksārijos” gan vienas paaudzes, gan dažādu
paaudžu krupjus, kopskaitā vairāk kā simts indivīdu. Izdevās panākt tikai trīs nārstus. Atšķirībā no citu pavasaru
skaļajiem nārsta koncertiem, šogad smilšu krupji praktiski nemaz nedziedāja. Vienīgais veiksmīgais nārsts notika
15. jūnijā. Interesanti, ka to veica šobrīd vecākais tēviņš
(dz. 2003) un pati jaunākā no vairoties spējīgajām mātītēm (dz. 2016). Attīstījās tikai 140 ikri, no kuriem līdz metamorfozei izauga 109 kurkuļi. Kā parasti, bija lielā “pēcmetamorfozes krišana”, bet veiksmīgi augt un attīstīties
turpina 34 krupīši. Citus gadus pastiprinātu mirstību tūlīt
pēc metamorfozes varējām izskaidrot ar ierobežotu barības daudzumu, taču šogad barības bija pietiekoši.

Rakstaino ragvaržu (Ceratophrys cranwelli) mazuļi.
Ornate Horned Frog young.

Foto: Sergejs Čičagovs

RĀPUĻI
RENĀRS ROZENTĀLS, Ornitoloģijas un Terārija nodaļas vadītājs

2020. gada beigās Rīgas zoodārza dzīvnieku kolekcijā
bija 66 sugu rāpuļi, lielākā daļa no tiem – Ornitoloģijas
un Terārija nodaļā. Gada gaitā kolekciju papildināja piecas jaunas sugas, bet no trīs sugu turēšanas atteicāmies.
19. novembrī no Ostravas zoodārza saņēmām sešas
zilastes ķirzakas (Holaspis guentheri) – nelielu, kokos un
krūmos dzīvojošu Āfrikas rāpuļu sugu.
Pārējie kolekcijas papildinājumi notika neplānoti. Divas savvaļas izcelsmes Austrumu dārza ķirzakas (Calo
tes versicolor) saņēmām, tām “pa zaķi” ierodoties Rīgā no
Indijas. Kuģu kravas konteineros 17. februārī un 31. jūlijā

Tikko dzimuši parasto odžu (Vipera berus) mazuļi.
Newborn Common Adders.

Foto: Sergejs Čičagovs , Māris Lielkalns

atrastās ķirzakas tika nogādātas zoodārzā. Privātpersona
zoodārzam atdāvināja Jemenas hameleonu (Chamae
leo calyptratus) pāri. Dabas aizsardzības pārvalde zoodārzā nogādāja vairākus konfiscētus lielos rāpuļus – divas
parastās žņaudzējčūskas (Boa constrictor), savannas
varānu (Varanus exanthematicus), kā arī karalisko pitonu
(Python regius).
Gada laikā nomira trīs sugu pēdējie pārstāvji kolekcijā – bārdainā agāma (Pogona vitticeps), panteru hameleons (Furcifer pardalis) un Kubas žņaudzējčūska (Chila
bothrus angulifer).
2020. gadā vairojās četras rāpuļu sugas, iegūti 16 mazuļi.
Latvijas rāpuļu un abinieku ekspozīcijā apmeklētāji
sezonas nogalē varēja apskatīt septiņus parasto odžu
(Vipera berus) mazuļus, kas piedzima 19.–20. augustā.
Kā gandrīz katru gadu, vairojās Meksikas karaļčūskas
(Lampropeltis mexicana mexicana), kam 27. maijā izšķīlās
6 mazuļi, un Zībenroka čūskkakla bruņrupuči (Chelo
dina siebenrockii), kam jūlijā izšķīlās divi mazuļi.
Gada nogalē zaudējām divus krokodilus – 13. novembrī nomira gaviālkrokodilu (Tomistoma schlegelii) tēviņš
(tā garums bija 6,36 m), 30. decembrī – Ogoves pundurkrokodilu (Osteolaemus tetraspis) tēviņš.
Iesākām jauna objekta – rāpuļu un abinieku vasaras
voljera – iekārtošanu Fazanārija iekšpagalmā, bet šogad
izdevās paveikt tikai daļu no plānotajiem darbiem. Tāpēc
āra apstākļus šovasar izbaudīja tikai purva bruņrupuči
(Emys orbicularis). Nākamgad plānojam voljera izveidi
turpināt, lai nodrošinātu rāpuļiem un abiniekiem vietu,
kur saņemt tik nepieciešamās “saules vannas”.

Zilastes ķirzaka (Holaspis guentheri).
Serrate-toed Tree Lizard.

Foto: Sergejs Čičagovs
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PUTNI
RENĀRS ROZENTĀLS, Ornitoloģijas un Terārija nodaļas vadītājs
KRISTĪNE JAČMENKINA, zoologs, Ornitoloģijas un Terārija nodaļa

2020. gada beigās zoodārza kolekcijā bija 54 putnu
sugas. 2020. gadā uz citām kolekcijām nosūtīti 15 sugu
33 putni, saņemts 9 sugu 31 putns.
Gada gaitā atteicāmies no sešu sugu turēšanas, šos
putnus piedāvājot dzīvnieku kolekcijām citviet Eiropā.
Uz Feldmana zoodārzu Ukrainā 27. janvārī nosūtījām
pelēko dzērvju (Grus grus grus) tēviņu, 23. septembrī –
kukaburru (Dacelo novaeguineae) pāri. 5. augustā lielo
pūkpīļu (Somateria mollissima mollissima) mātīte un
Sāmsalas dižpīļu (Tadorna tadorna) mātīte devās uz Tallinas zoodārzu Igaunijā, 5. septembrī – paradīzes dzērvju (Anthropoides paradiseus) tēviņš tika aizvests uz Todi
zoodārzu Itālijā. Uz citiem zoodārziem nosūtījām arī visu
balto karošknābju grupu.
Kolekcijai pievienojām piecas jaunas putnu sugas, to
skaitā savvaļas muskuspīles, zaļās vārnas un Kalifornijas
paipalas.
2020. gadā vairojās 10 putnu sugas, izšķīlās 36 cāļi.
No Zlīnas zoodārza Čehijā 18. novembrī saņēmām
septiņus (3;4) jaunus Darvina nandu (Rhea pennata).
Pašlaik kolekcijā ir astoņi Darvina nandu – lielākā sugas
grupa, kāda jebkad mūsu zoodārzā ir bijusi, un ceram uz
veiksmīgu putnu vairošanos nākotnē.
Pārsteigumu sagādāja grifu pērļvistas (Acryllium
vulturinum) – dēja abi iepriekšējā gadā izveidotie pāri.
Pirmo olu atradām 13. jūlijā, daļa olu bija apaugļotas. Inkubatorā izšķīlās seši cāļi, pieci no tiem veiksmīgi izauga.
Jaunās grifu pērļvistas pārvietojām uz Āfrikas Savannas
kompleksu, ar cerību 2021. gada vasarā tās eksponēt
kopā ar antilopēm un zebrām.
Privātpersonu dāvinājumu veidā kolekciju papildināja Kalifornijas paipalas (Callipepla californica), tās labi
iejutās ekspozīcijā Tropu mājā un sāka dēt. Pirmo reizi

Grifu pērļvistu (Acryllium vulturinum) cāļi.
Vulturine Guineafowl chicks.

Foto: Sergejs Čičagovs
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Rīgas zoodārzā inkubējām šīs sugas olas, ieguvām sešus
veselīgus cāļus (2;4), tie labi aug un attīstās.
Ligzdoja sarkankakla zosu (Branta ruficollis) pāris, tomēr šogad vairošanās nebija sekmīga. Dējumā bija piecas
olas, divas no tām bija apaugļotas, 25. jūnijā izšķīlās divi
zoslēni, tomēr tie nenodzīvoja ilgāk par dažām dienām.
No Plzeņas zoodārza Čehijā 15. novembrī saņēmām
piecas (2;3) savvaļas muskuspīles (Cairina moscha
ta) – lielus, atraktīvus putnus, kas savvaļā sastopami
Dienvidamerikā.

Kalifornijas paipalas (Callipepla californica). Augšējā attēlā –
tēviņš; vidū – tikko šķīlies cālis; apakšējā attēlā – dienu veci
cāļi.
California Quail. A male; a newly hatched chick; one day
old chicks.
Foto: Māris Lielkalns (1), Sergejs Čičagovs (2,3)

Klinšu ibiss (Geronticus eremita) ar mazuli.
Waldrapp Ibis with a chick.

Foto: Māris Lielkalns

No Zlīnas zoodārza Čehijā 18. novembrī saņēmām divus mandarīnpīļu (Aix galericulata) pārus.
Arī šogad labi vairojās baltie karošknābji (Platalea
alba). Janvārī izšķīlās un izauga četri jaunie putni (3;1).
Pieņēmām lēmumu turpmāk baltos karošknābjus vairs
neturēt, un visu grupu, ieskaitot jaunos putnus, piedāvājām citām dzīvnieku kolekcijām. Uz Feldmana zoodārzu
Ukrainā 27. janvārī nosūtījām trīs karošknābjus, 23. septembrī – vēl četrus (kopā 1;6). Savukārt 18. jūnijā četri
tēviņi devās uz Antverpenes zoodārzu Beļģijā.

Baltā pūce (Bubo scandiacus) ar mazuļiem.
Snowy Owl with owlets.

Savvaļas formas muskuspīles (Cairina moschata).
Wild type Muscovy Ducks.

Foto: Sergejs Čičagovs

Vairojās arī klinšu ibisi (Geronticus eremita). Interesēties par ligzdu vietām un nest ligzdas materiālu tie sāka
jau ziemā. 12. aprīlī saklausījām, ka ligzdā čiepst cāļi. Izauga divi jaunie klinšu ibisi.
Arī šogad brūnajiem ibisiem (Plegadis falcinellus)
jauktajā bridējputnu ekspozīcijā ligzdot traucēja baltie
karošknābji. Brūnajiem ibisiem neizdevās nosargāt ligzdu, un olas 4.–6. aprīlī tika izmestas no ligzdas. Tagad,
kad karošknābji izņemti no ekspozīcijas, ir cerības uz
veiksmīgāku brūno ibisu ligzdošanu nākamajās sezonās.

Foto: Sergejs Čičagovs
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15. jūnijā saņēmām vēl divus brūno ibisu pārus no Mehelenas zoodārza Beļģijā.
Dēja visi trīs sārto pelikānu (Pelecanus onocrotalus)
pāri. Arī šogad pāru starpā bija konflikti par ligzdu vietām, un olas tika saplēstas. Gada beigās, gatavojoties
nākamajai ligzdošanas sezonai, pēc konsultācijām ar
Tallinas zoodārza kolēģiem, kam ir pieredze sekmīgā sugas vairošanā, pelikāniem izveidojām jauna tipa ligzdu
kastes. Putni tās atzina par labām, sanesa tajās ligzdas
materiālu un izveidoja ligzdu konusus. Gada nogalē divi
sārto pelikānu pāri perē katrs pa olai. Rezultātus gaidām
2021. gada janvārī.
Pirmo reizi Rīgas zoodārzā veiksmīga vairošanās izdevās baltajām pūcēm (Bubo scandiacus). Maija sākumā
mātīte apsēdās perēt ligzdas “bedrē”. Pirmos pūcēnu
čiepstienus izdzirdējām 6. jūnijā. Apaugļotas bija visas
dējuma olas, izšķīlās pieci cāļi (pēdējais no tiem – 18. jūnijā). Vecāki, jo sevišķi māte, ļoti rūpējās par mazuļiem,
un visas piecas jaunās baltās pūces (2;3) sekmīgi izauga.
Vienu no jaunajām balto pūču mātītēm atstājām pāra
veidošanai zoodārza filiālē “Cīruļi”, pārējos jaunuļus nosūtījām citām kolekcijām – 28. augustā divas baltās
pūces (1;1) aizceļoja uz Alaveski dzīvnieku parku Igaunijā, 23. septembrī – divas (1;1) uz Feldmana zoodārzu
Ukrainā. Diemžēl 21. decembrī nomira pieaugušais balto
pūču tēviņš, līdz ar to veiksmīgo pāri zaudējām.
Pavasarī sāka riestot sekretārputnu (Sagittarius ser
pentarius) pāris. Putni uz zemes izveidoja ligzdu, pirmā
ola ligzdā bija iedēta 27. maijā, dējumā kopā bija 5 olas.
Tā kā putni neizrādīja interesi par perēšanu, olas ievietojām inkubatorā; visas izrādījās neapaugļotas.
Veicot spalvu paraugu DNS analīzes, pārliecinājāmies,
ka mūsu putni tiešām ir pāris (lai gan izrādījās, ka putns,
kuru savulaik tikām saņēmuši kā mātīti, ir tēviņš, un otrādi). Rudenī sekretārputnu pāri pārvietojām uz citu, no
apmeklētājiem nomaļāku voljeru. Plānojam izveidot
ligzdošanas platformu un ceram, ka, samazinoties traucējumiem, 2021. gadā putni vēlēsies perēt paši.
Vairākus gadus pēc kārtas mūsu melno grifu (Aegypius
monachus) pāri sekmīgi vairojās, tomēr 2020. gadā abiem
pāriem ligzdošana palika bez rezultātiem. Melnie grifi
riestoja, būvēja ligzdas un perēja. Rīgas pāris olu izdēja 28. februārī, bet neilgi pirms gaidāmās šķilšanās –
17. aprīlī – ola pazuda. Nesekmīgs bija arī otra pāra ligzdošanas mēģinājums filiālē “Cīruļi”.
Abas 2019. gadā izaugušās jaunās melno grifu mātītes
18. jūnijā tika aizvestas uz Mehelenas zoodārzu Beļģijā.
2020. gadā izveidojām zaļo vārnu (Coracias garrulus)
ekspozīciju. Trīs jaunas zaļās vārnas (2;1) 26. martā saņēmām no “Nordens Ark” Zviedrijā, 17. jūnijā – vēl vienu
neradniecisku mātīti no Antverpenes zoodārza Beļģijā.
No papagaiļiem šogad veiksmīgi vairojās tikai meln
vaigu zaļspārnīši (Agapornis nigrigenis), kas aizņēma
visas ligzdošanas kastes. Izauga četri mazuļi.
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Sekretārputnu (Sagittarius serpentarius) pāris.
Secretary Bird pair.

Foto: Sergejs Čičagovs

Melnvaigu zaļspārnīši (Agapornis nigrigenis).
Black-cheeked Lovebirds.

Foto: Sergejs Čičagovs

Zaļā vārna (Coracias garrulus) – jauna suga Rīgas
zoodārzā.
The European Roller, a new species for Riga Zoo.

Foto: Māris Lielkalns

ZĪDĪTĀJI
TATJANA IVASENKO, Zīdītāju nodaļas vadītāja
JŪLIJA LAUBERTE, Nagaiņu nodaļas vadītāja

2020. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija 93 sugu
zīdītāji. 2020. gadā vairojās 34 sugas. Piedzima 96 mazuļi (neskaitot vairošanos dažu sīko somaiņu un grauzēju
sugu kolonijās, kur precīzu mazuļu skaitu nereģistrējam).
16 sugu 34 zīdītājus nosūtījām citām kolekcijām, savukārt no citiem zoodārziem saņēmām 14 sugu 47 zīdītājus. Kolekciju papildināja vairākas jaunas sugas, to
skaitā – sīkausu lielais galago, pundurpele, Grevi zebra
un Ķīnas zilā aita.
Zīdītāji Rīgas zoodārzā pārstāvēti vairākās dzīvnieku
nodaļās, kā arī filiālē “Cīruļi” (sk. 39. lpp.).
Mazais planētājkuskuss (Petaurus breviceps; Zīdītāju nodaļa). Tropu mājas Nakts ekspozīcijā izveidojām
jaukto sugu ekspozīciju ar mazajiem planētājkuskusiem,
tvērējastes žurkķenguru (Bettongia penicillata ogilbyi)
tēviņu un zemes kuskusu tēviņu. Jauktā grupa labi sadzīvoja gada garumā, turklāt planētājkuskusi sekmīgi
vairojās – izauga divi mazuļi.
Zemes kuskuss (Phalanger gymnotis; Zīdītāju nodaļa).
2. martā cienījamā 17 gadu vecumā nomira kuskusu tēviņš Zanders, kas mūsu zoodārzā 2013.–2016. gadā bija
kļuvis par tēvu četriem veselīgiem mazuļiem. Diemžēl
izjuka jaunizveidotais zemes kuskusu pāris, mātītei
20. augustā ejot bojā no plaušu infekcijas. Pašlaik kolekcijā palicis viens tēviņš.
Purva valabijs (Wallabia bicolor bicolor; Zīdītāju
nodaļa). Gads bija ļoti ražīgs, piedzima trīs valabiju
mazuļi. Gada sākumā, tikko māšu somas bija atstājuši
divi 2019. gadā dzimušie jaunie purva valabiji (1;1), tūlīt
abām mātēm somās bija jau nākošie mazuļi. Abi mazuļi sekmīgi auga, viens pameta mātes somu oktobrī,
otrs – īsi pirms Ziemassvētkiem. Gada nogalē arī trešajai
mātītei somā parādījās mazulis.
Atbilstoši purva valabija Eiropas ciltsgrāmatas vadītāja rekomendācijām, trīs iepriekšējos gados dzimušos
valabijus rudenī nosūtījām citām kolekcijām – Pistoijas
zoodārzam Itālijā, Blekpūlas zoodārzam Lielbritānijā un
Plzeņas zoodārzam Čehijā.
Kaķu lemurs (Lemur catta; Zīdītāju nodaļa). 14. novembrī vienu no Rīgā dzimušajiem kaķu lemuru tēviņiem nosūtījām uz Ūstu pie Labas zoodārzu Čehijā.
24. novembrī piedzima kārtējais kaķu lemuru mazulis.
Mazais resnais loris (Nycticebus pygmaeus; Zīdītāju nodaļa). Lai atsāktu piedalīties apdraudētās sugas vairošanā
EEP ietvaros, 30. septembrī no Bristoles zoodārza Lielbritānijā saņēmām jaunu tēviņu (dz. 26.08.2019.). 2021. gada
sākumā paredzēts saņemt arī neradnieciskas mātītes.
Senegālas galago (Galago senegalensis; Zīdītāju
nodaļa). Suga ražīgi vairojās (gada gaitā piedzima seši

Purva valabiji (Wallabia bicolor bicolor) ar mazuļiem.
Swamp Wallaby group with joeys.

Foto: Māris Lielkalns

Mazais resnais loris (Nycticebus pygmaeus).
Lesser Slow Loris.

Foto: Sergejs Čičagovs

Sīkausu lielais galago (Otolemur garnettii).
Northern Greater Galago.

Foto: Sergejs Čičagovs

33

Arābijas adatpele (Acomys dimidiatus).
Arabian Spiny Mouse.

Foto: Sergejs Čičagovs

 azuļi), bet gads bija ievērojams arī ar pārmaiņām grum
pu sastāvā. No vecuma nomira dominējošais tēviņš, un
21. novembrī saņēmām jaunu tēviņu no Plockas zoodārza Polijā (dz. 7.03.2019.) perspektīvai vairošanas grupai.
Tagad Tropu mājas Nakts ekspozīcijas voljeros izveidotas divas Senegālas galago grupas – vecpuišu grupa, ko
veido Rīgā dzimušie jaunie tēviņi, un mātīšu grupa, kurai
pievienojām jauno tēviņu no Polijas.
Sīkausu lielais galago (Otolemur garnettii; Zīdītāju
nodaļa). 23. septembrī no Ķelnes zoodārza Vācijā atbraukušie divi sīkausu lielo galago tēviņi (dz. 11.03. un
17.12.2019.) pārstāv jaunu sugu Rīgas zoodārza dzīvnieku kolekcijā. Jaunpienācējus eksponējam Tropu mājas
Nakts ekspozīcijā.
Austrumu pundurkalitrikss (Cebuella pygmaea nivei
ventris; Zīdītāju nodaļa). 10. maijā piedzima divi mazuļi,
tie sekmīgi aug. 7. decembrī nomira cienījamā vecumā
esošais dominējošais tēviņš. Pagaidām grupa ir stabila,
bet uzmanīgi sekojam dzīvnieku uzvedībai, jo iespējamas izmaiņas hierarhijā un grupas locekļu attiecībās.
Huzārpērtiķis (Erythrocebus patas; Zīdītāju nodaļa).
Gada sākumā – 27. janvārī un 8. februārī – piedzima divi

Geladu (Theropithecus gelada) tēviņš.
Male Gelada.
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Foto: Māris Lielkalns

Pundurpeļu (Micromys minutus) mazuļi.
Eurasian Harvest Mouse pups.

Foto: Sergejs Čičagovs

mazuļi, abi – mātītes. Huzārpērtiķu grupā gada gaitā
pārmaiņus valdīja gan saticība, gan mazāk harmoniskas
attiecības, un galvenā kārtības kontrolētāja un ieviesēja
bija Čika – visvecākā (20 gadi) un drosmīgākā no huzārpērtiķu mātītēm.
Gelada (Theropithecus gelada; Zīdītāju nodaļa). Jauno
Āfrikas Savannas ekspozīciju kompleksu 2020. gadā papildināja jauns objekts – geladu āra ekspozīcija. Augustā
geladu tēviņu grupa pakāpeniski sāka apgūt jauno teritoriju. Pērtiķi iemācījās no rīta iziet uz salas, dienu “nostrādāt” ekspozīcijā, aktīvi pārvietojoties un darbojoties,
bet uz nakti atgriezties iekštelpās.
Trīsjoslu bruņnesis (Tolypeutes matacus; Zīdītāju
nodaļa).Bruņnešiem bija divi vairošanās mēģinājumi –

Amūras tīģeru (Panthera tigris altaica) tēviņš.
Male Amur Tiger.

Foto: Māris Lielkalns

Filipīnu mākoņžurku (Phloeomys pallidus) mazulis.
Slender-tailed Cloud Rat young.

Foto: Māris Lielkalns

Lielais susuris (Glis glis; Zīdītāju nodaļa). Visu lielo
susuru grupu 26. maijā nodevām Līgatnes dabas takām
Gaujas nacionālajā parkā.
Pundurpele (Micromys minutus; Ornitoloģijas un Terārija nodaļa). No Bezansonas zoodārza Francijā saņēmām
15 pundurpeļu grupu. Pundurpeles labi vairojās, gada
laikā sākotnējo grupu pilnībā nomainīja jaunā paaudze
(F1), bet decembrī sagaidījām pirmos F2 paaudzes mazuļus. 2021. gadā grupa noteikti jāpapildina ar pundurpelēm no cita zoodārza, ģenētiskajai daudzveidībai.
Filipīnu mākoņžurka (Phloeomys pallidus; Zīdītāju
nodaļa). Vairošanās notika abās mākoņžurku grupās,
gada gaitā piedzima četri mazuļi, izdzīvoja viens no
tiem – 30. aprīlī dzimušais jaunais tēviņš.
Āfrikas koku dzeloņcūka (Atherurus africanus; Zīdītāju nodaļa). Tropu mājas Nakts ekspozīcijā izveidojām
jauktu sugu ekspozīciju, vienai no Senegālas galago grupām pievienojot Āfrikas koku dzeloņcūkas. Abas sugas
labi sadzīvo un draudzīgi dalās apdzīvojamajā telpā.
Indijas dzeloņcūka (Hystrix indica; Zīdītāju nodaļa).
1. maijā piedzima divi mazuļi. Rīgā dzimušu dzeloņcūku
pāri 17. jūnijā nosūtījām privātam zoodārzam Kalvarijā
(Lietuvā).
Kailais smilšracējs (Heterocephalus glaber; Zīdītāju
nodaļa). Pašlaik uzturam trīs kailo smilšracēju kolonijas,
šogad vairojās divas no tām. Grupā Ķenguru mājā vairošanās notika divas reizes, piedzima un izauga 12 mazuļi.

Sebas augļsikspārņi (Carollia perspicillata).
Seba’s Short-tailed Bats.

Foto: Māris Lielkalns

pa mazulim dzima 2. aprīlī un 11. septembrī. Arī šī gada
mazuļi neizdzīvoja – viens nebija pilnvērtīgi attīstīts, bet
otrs nebija ticis barots. Jācer, ka, augot pieredzei, pāra
vairošanās rezultāti uzlabosies.
Lidvāvere (Pteromys volans; Zīdītāju nodaļa). Lidvāverēm izauga pieci mazuļi. Piecas lidvāveres nosūtījām
citām kolekcijām – divus pārus uz “Opel-Zoo” Vācijā un
vienu mātīti – uz Jihlavas zoodārzu Čehijā.
Āfrikas zemes vāvere (Xerus inauris; Zīdītāju nodaļa).
Āfrikas Savannā izveidojām jaukto sugu ekspozīciju – Āfrikas vāveres kopā ar klinšu damaniem (Procavia capen
sis capensis).

Kapibara (Hydrochoerus hydrochaeris) ar mazuli.
Capybara with a pup.

Foto: Sergejs Čičagovs
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Grevi zebras (Equus grevyi).
Grevy’s Zebras.

Foto: Māris Lielkalns

Šīs grupas mītnē nācās paplašināt labirintu un pievienot
papildu kameras. Decembrī deviņi mazuļi piedzima arī
kailo smilšracēju ekspozīcijā Terārija ēkā. Tie veiksmīgi
aug, un patiesi žēl, ka, Covid-19 pandēmijas dēļ zoodārza
iekštelpu ekspozīcijām esot slēgtām, nevaram apmeklētājiem parādīt interesantās norises šo dzīvnieku saimē.
Kapibara (Hydrochoerus hydrochaeris; Nagaiņu nodaļa). Kapibarām 1. novembrī piedzima mazulis – jauna
mātīte, kurai devām vārdu Mika. Jāpiebilst, ka gan Mikai,
gan pārējām kapibarām ļoti patīk peldēties. Mūsu kapibarām vannošanās iespēja siltā ūdenī ir ne vien āra ekspozīcijā, bet arī ziemas telpās Kamieļu mājā.
Jenotsuns (Nyctereutes procyonoides; Zīdītāju nodaļa). Iekārtota jauna jenotsuņu ekspozīcija Ziemeļeiropas
zīdītāju ekspozīciju kompleksā.
Feneklapsa (Vulpes zerda; Zīdītāju nodaļa). 16. martā
uz Kolčesteras zoodārzu Lielbritānijā nosūtījām Rīgā dzimušo feneklapsu tēviņu (dz. 4.07.2018.).
Leduslācis (Ursus maritimus; Zīdītāju nodaļa). 21. maijā vecuma
un hronisku veselības problēmu
dēļ nācās eitanizēt ilggadējo zoodārza iemītnieku, 31 gadu sasniegušo leduslāču tēviņu Romeo.
Kinkažu (Potos flavus; Zīdītāju
nodaļa). 27. janvārī uz Feldmana zoodārzu Ukrainā nosūtījām 2018. gadā

Rotšilda žirafes (Giraffa
camelopardalis rothschildi) un
Čapmana zebras (Equus quagga
chapmani) Āfrikas Savannā.
Baringo Giraffes and Chapman’s
Zebras at the African Savannah mixed
species exhibit.
Foto: Māris Lielkalns
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Čapmana zebra (Equus quagga chapmani) ar
kumeliņu.
Chapman’s Zebra with a foal.

Foto: Sergejs Čičagovs

Rīgā dzimušo kinkažu mātīti. 8. oktobrī pārim piedzima nākošais mazulis – jauns tēviņš.
Servals (Leptailurus serval; Zīdītāju nodaļa). Lai izveidotu jaunu ekspozīciju, 21. novembrī no Dvūrkraloves
zoodārza Čehijā saņēmām divus servalu tēviņus (brāļi
Zulu un Kofi, dz. 01.05.2020.).
Āfrikas lauva (Panthera leo; Zīdītāju nodaļa). Lauvu
pārim Kali un Cvangai šogad bija pirmie vairošanās mēģinājumi. Mazuļi dzima divos metienos – 7. martā (1;0)
un 17. augustā (1;2), diemžēl iedzimtu patoloģiju dēļ tie
nebija dzīvot spējīgi.
Amūras tīģeris (Panthera tigris altaica; Zīdītāju nodaļa). 10. februārī uz zoodārzu Valbrembo Itālijā varējām
pārsūtīt abas tīģeru mātītes, kuras Rīgā turējām uz laiku, kamēr Itālijā pabeidz un iekārto tīģeru mītni. Gada
beigās izdevās kolekcijā atjaunot Amūras tīģeru pāri.
Tēviņš Augusts nāk no Ēbersvaldes zoodārza Vācijā (dz.

22.02.2018.), mātīte Taiga – no Bezansonas zoodārza
Francijā (dz. 29.09.2016.). Taigas tēvs turklāt ir Rīgas zoodārzā dzimušais Amūras tīģeris Klifs Grants.
Mājas zirgs (Equus caballus caballus; Nagaiņu nodaļa). 21. decembrī nomira viens no zoodārza patriarhiem – Latvijas ardeņu šķirnes zirgs Mustangs. Pēc 10
dienām viņam būtu palikuši 33 gadi. Mustangs lielāko
savas dzīves daļu bija pavadījis Rīgas zoodārzā, vizinot
bērnus, izvadājot barību zoodārza dzīvniekiem un piedaloties svinīgos pasākumos, vienmēr būdams izturīgs
un drošs. Mustang, mūsu draugs, mums tevis pietrūkst!
Grevi zebra (Equus grevyi; Zīdītāju nodaļa). Tā kā zoodārza prioritāte ir līdzdalība pasaules mērogā apdraudētu sugu saglabāšanā, izvēlējāmies kolekcijā iekļaut
retāku un apdraudētāku zebru sugu. 23. septembrī saņēmām divas Grevi zebru ķēves. Greta (dz. 22.05.2018.) nāk
no Berlīnes zoodārza Vācijā, Inaija (dz. 19.07.2018.) – no
Mulūzas zoodārza Francijā. Āfrikas Savannas jaunās iemītnieces gada nogalē iejutās mazajā aplokā un iedzīvojās ekspozīcijā kopā ar četrām dižantilopēm (Taurotragus
oryx). Grevi zebras atgriezušās Rīgas zoodārza kolekcijā
pēc 30 gadu pārtraukuma.
Čapmana zebra (Equus quagga chapmani; Zīdītāju
nodaļa). Pārejot uz Grevi zebru turēšanu, izlēmām atteikties no zoodārzos izplatītākajām līdzenumu zebrām. 23.
septembrī divas no Čapmana zebrām (ķēve Vaka Vaka
un 2019. gadā dzimušais jaunais tēviņš Zuri) aizceļoja uz
Feldmana zoodārzu Ukrainā. Viena Čapmana zebru ķēve
vēl palika Rīgā, jo došanās tik tālā ceļā būtu bīstama gan
grūsnai mātītei, gan tās mazulim. Danija mierīgi sagaidīja dzemdības, un 13. novembrī tai piedzima veselīgs
zebrēns – Zara.
Alpaka (Vicugna pacos; Nagaiņu nodaļa). 13. oktobrī
alpaku tēviņš Krustnagliņš pārceļoja uz Minskas zoodārzu Baltkrievijā.

Ķīnas zilo aitu (Pseudois nayaur szechuanensis) mātīte.
A female Chinese Blue Sheep.

Foto: Sergejs Čičagovs

Kērka dikdiku (Madoqua kirkii) mazulis.
A Kirk’s Dik-dik fawn.

Foto: Sergejs Čičagovs

Baltpurna briedis (Cervus albirostris; Nagaiņu nodaļa). Sekmīgi vairoties turpināja baltpurna brieži. 28. jūlijā
pasaulē nāca jauns tēviņš, 6. augustā – mātīte.
Ķīnas mundžaks (Muntiacus reevesi; Nagaiņu nodaļa). 23. septembrī no Berlīnes zoodārza Vācijā saņēmām
Ķīnas mundžaku tēviņu. Diemžēl 5. oktobrī skaisto dzīvnieku zaudējām, tam aizejot bojā no hronisku slimību
saasinājuma.
Pudu (Pudu puda; Nagaiņu nodaļa). Bēdīgākie notikumi Nagaiņu nodaļā bija divu pudu zaudējums. 15. augustā iepriecināja pudu mazuļa (mātītes) piedzimšana,
bet mazulis nodzīvoja tikai piecas dienas, jo mātei Šanelei trūka piena. Gada beigās – 2. novembrī – nobeidzās
pieaugušais pudu tēviņš Loki. Pēc pudu EEP koordinatora ieteikuma jauno pudu tēviņu Dioru (dz. 27.05.2019.
Rīgas zoodārzā) 15. novembrī nosūtījām Opoles zoodārzam Polijā.
Meža ziemeļbriedis (Rangifer tarandus fennicus; Nagaiņu nodaļa). Kā ik gadus, ziemeļbriežiem mazuļu laiks
bija maijā. 15., 22. un 24. maijā piedzima pa briedēnam.
Diemžēl izdzīvoja tikai viens no tiem, turklāt no dzemdību sarežģījumiem gāja bojā arī viena no briežu mātēm.
Sekmīgi izauga 24. maijā dzimusī jaunā briedenīte, kam
devām vārdu Freja.
Rotšilda žirafe (Giraffa camelopardalis rothschildi; Zīdītāju nodaļa). 2020. gadā zaudējām divas no četrām žirafēm. 9. martā nobeidzās Usmi, 9. novembrī – Periskops,
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Rotšilda žirafe (Giraffa camelopardalis rothschildi) un impalas (Aepyceros melampus) Āfrikas Savannā.
A Baringo Giraffe and Impalas at the African Savannah mixed species exhibit.

kurš jau vairākus gadus cieta no hroniskām veselības
problēmām.
Impala (Aepyceros melampus; Zīdītāju nodaļa). Lai papildinātu impalu ganāmpulku, 3. aprīlī no Hannoveres
zoodārza Vācijā atvedām piecus jaunus impalu tēviņus
(dzimuši 2019. gada maijā un jūnijā). Vasarā tos Āfrikas
Savannas lielajā aplokā eksponējām jauktu sugu grupā
kopā ar dižantilopēm, tobrīd kolekcijā esošajām Čapmana zebrām, kā arī Rotšilda žirafēm.
Mājas jaks (Bos grunniens; Nagaiņu nodaļa). 15. novembrī mājas jaku mātīti Debiju nosūtījām uz Košices
zoodārzu Slovākijā.
Mišmi takins (Budorcas taxicolor taxicolor; Nagaiņu
nodaļa). Pirmais 2020. gada mazulis Nagaiņu nodaļā
bija jaunā Mišmi takinu mātīte Atēna, kas piedzima 28.
februārī.
Kērka dikdiks (Madoqua kirkii; Zīdītāju nodaļa). Mazuļi dzima abām dikdiku mātītēm. Kopā bija četri mazuļi,
sekmīgi izauga divi no tiem – 26. janvārī dzimusī jaunā
mātīte un 9. oktobrī dzimušais tēviņš.
Ķīnas zilā aita (Pseudois nayaur szechuanensis; Nagaiņu nodaļa). Oktobrī kolekciju papildinājām ar mūsu zoodārzam jaunu sugu – zilajām aitām. Trīs mātītes atvedām
no Tallinas zoodārza. Šie dzīvnieki ir autentiski tīras pasugas pārstāvji, kādi nebrīvē ir tikai divos zoodārzos ārpus
Ķīnas – Tallinā un Rīgā, kopā – tikai 16 dzīvnieki. Mūsu zi-
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Foto: Māris Lielkalns

lās aitas dzimušas Tallinas zoodārzā un pieder cilts līnijai,
kura cēlusies no savvaļas izcelsmes dzīvniekiem, kurus
2003. gadā ieguva no Gaņsu provinces Ķīnā.
Dzīvnieku apmācība. Zīdītāju nodaļā izaicinājums
bija iemācīt geladām jaunajā ekspozīcijā iziet uz salas un
vakarā atgriezties nakts mītnē. Pēc vairākām nedēļām
pacietīga darba izdevās panākt stabilu dienas kārtību.
Geladām iemācījām arī pienākt pie dzīvnieku kopēja un
ieiet fiksācijas tunelī.
Āfrikas lauvām un Amūras tīģeriem pēc “Target Training” un “Clicker Training” metodikas iemācījām pārvietoties uz konkrētu vietu, pienākt pie dzīvnieku kopēja,
parādīt zobus un nagus. Tagad dzīvniekus pieradinām
pieskārieniem ķepām un astei, kas ļaus droši ņemt
asins paraugus bez nepieciešamības veikt ķīmisko
imobilizāciju.
Žirafes savukārt ir apmācītas uziet uz svariem un ļaut
pieskarties kājām, kā arī ir iepazīstinātas ar īpašu kon
strukciju, kas izveidota nagu apskatei un apkopei. Sākām
apmācīt arī impalas un dižantilopes. Grevi zebras sākām
pieradināt atgriezties boksos pēc svilpes signāla.
Arī Nagaiņu nodaļā turpinājām trenēt dzīvniekus pēc
“Target Training” un “Clicker Training” metodikas. Meža
ziemeļbriedis Elmo ir apmācīts apaušu uzlikšanai. Trenējam arī Mišmi takinus, baltpurna briežus, gvanakas,
Puatū ēzeļus, divkupru kamieļus un nīlzirgu.

FILIĀLE “CĪRUĻI”
ARNIS BERGMANIS, ārpilsētas bāzes “Cīruļi” rīkotājdirektors

Covid-19 pandēmijas gadā filiāle “Cīruļi” bija slēgta
apmeklētajiem no 14. marta līdz 18. maijam. Pārējā laikā
Cīruļi darbojās normālā režīmā, jo plašajā teritorijā bija
iespējams sekot valstī noteiktajiem epidemioloģiskās
drošības noteikumiem.
2020. gadā Cīruļos viesojās 16 379 apmeklētāji – lielākais skaits pēdējos 10 gados. Pandēmijas apstākļos,
kad bija ierobežoti ārzemju ceļojumi un slēgtas daudzas
izklaides vietas Latvijā, pieauga vietējo dabas taku un
parku apmeklētība, un to izjutām arī Cīruļos.
Dažādus saimnieciskos darbus un remontus veicām
visa gada garumā. Gada pirmos divus mēnešus strādājām plēsīgo putnu kompleksā, iekārtojot ekspozīciju
bārdainajiem grifiem un veicot kompleksa bojāto koka
konstrukciju nomaiņu. Pavasara vēja brāzmas teritorijā
radīja bojājumus norādēm, un vilku takas ieejas arka tika
uzgāzta tiltiņam, to pilnībā izpostot. Centāmies novērst
bojājumus līdz Cīruļu atvēršanai apmeklētājiem 19. maijā. Turpmāk laiku veltījām teritorijas uzturēšanai un barības sagatavošanai ziemošanas periodam.
Plēsīgie putni. Melno grifu (Aegypius monachus) pārim šogad vairošanās nebija sekmīga. Cālis izšķīlās jūras
ērgļiem (Haliaeetus albicilla), bet nodzīvoja tikai pusotru
mēnesi. No Rīgas zoodārza ekspozīcijas papildināšanai
saņēmām bārdaino grifu (Gypaetus barbatus) pāri un
balto pūci (Bubo scandiacus). Uz Veldhovenas zoodārzu
Nīderlandē nosūtījām jūras ērgli.

Pelēkie vilki (Canis lupus lupus). Divi 2018. gadā dzimušie vilku tēviņi tika nosūtīti uz citām kolekcijām –
viens uz Ušas zoodārzu Zviedrijā, otrs uz Elistveres zoo
parku Igaunijā. Maijā Cīruļu vilku saimē piedzima seši
jauni vilcēni.
Kiangi (Equus kiang holdereri). 2020. gadā nācās atvadīties no kiangu bara kādreizējās vadošās ķēves Mairas,
kas krita 29,5 gadu vecumā.
Mājas jaki (Bos grunniens). 2020. gadā piedzima četri
teļi, sekmīgi izauga divi no tiem.
Latvijas zilās govis. Zilo govju ganāmpulkā vaislas
darbību uzsāka bullis Terbijs, aizvietojot no audzēja pēkšņi bojā aizgājušo bulli Kripatiņu.
Savvaļas dzīvnieku rehabilitācija. 2020. gadā pieņēmām septiņus meža pūču (Strix aluco) mazuļus, vienu no tiem pēc sekmīgas rehabilitācijas atlaidām dabā.
Pieņēmām arī 52–54 dienas vecu melno stārķi (Ciconia
nigra) ar spārna lūzumu. Negadījums bija noticis ligzdas
kontroles laikā, jaunajam putnam izplanējot no ligzdas.
Putna veterināro aprūpi uzņēmās veterinārārsts Gatis
Kalniņš (Grobiņa). Spārns ar stieņu palīdzību tika fiksēts
divu mēnešu garumā, tomēr beigās to nācās amputēt.
Tālāk putns attīstījās ļoti labi, līdz 20. novembrī pēkšņi
nobeidzās. Sekcijā atklājās, ka no lauztā kaula gala ķermeņa iekšpusē izveidojies iekaisums, kas skāris plaušas.
Cīruļos nonāca arī viens balto stārķu (Ciconia ciconia)
jaunais putns, kuru pēc rehabilitācijas atlaidām savvaļā.

Hailandes šķirnes teļš.
Highland calf.
Foto: Māris Lielkalns
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DZĪVNIEKU REHABILITĀCIJA
GUNA VĪTOLA, dzīvnieku kolekcijas vadītāja

2020. gadā Rīgas zoodārzs pieņēma 14 sugu savvaļas
dzīvniekus, kopā 62, to skaitā 20 pelēkos roņus. Zoodārza karantīnas kapacitāte nav piemērota tik daudzu
savainotu un novārgušu roņu mazuļu rehabilitēšanai,
un diemžēl ieplānotā brīvprātīgo palīdzība nebija iespējama ar Covid-19 pandēmiju saistīto ierobežojumu dēļ.
Visus roņu mazuļus nācās eitanizēt. Pēc rehabilitācijas
dabā atgriezās astoņu sugu 21 dzīvnieks.
Bruņrupuču patversmē 2020. gadā Rīgas zoodārzs
pieņēma 26 saldūdens bruņrupučus un četrus Vidusāzijas bruņrupučus. Diviem Vidusāzijas bruņrupučiem atradām jaunas mājas.
MK noteikumi Nr. 133 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta
starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas
dzīvnieku un augu sugu īpatņiem” nosaka, ka Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs pieņem Latvijas iestāžu kon-

fiscētos CITES dzīvniekus. 2020. gada janvāra sākumā
zoodārza darbinieki piedalījās melnā leoparda (Panthera
pardus), bet februārī – pumas (Puma concolor) konfiscēšanā. Šos dzīvniekus Dabas aizsardzības pārvaldes un
Valsts Policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieki
atņēma to īpašniekiem, jo dzīvnieki tika turēti nelegāli,
apdraudot sabiedrības drošību. Gan mediju, gan bijušo īpašnieku lielās intereses dēļ šo plēsīgo dzīvnieku
izmitināšana un turēšana bija vēl nebijis pārbaudījums
daudziem zoodārza darbiniekiem. 2020. gada decembrī
pirmās instances tiesa notiesāja melnā leoparda lietā iesaistītos, bet 2021. gada janvārī uz tiesu nosūtīja prokuratūras sagatavoto lietu par pumu. Ļoti ceram, ka skaļu
publicitāti ieguvušās lietas uzlabos sabiedrības izpratni
par savvaļas dzīvnieku labturību.

DZĪVNIEKU REHABILITĀCIJA 2020. GADĀ
REHABILITATION IN 2020

Suga
Species

Karantīnā
In Quarantine
1.01.20.

Atvesti
Received

Krituši
Deaths

Atlaisti dabā
Released into
wild

Aizvesti
Iekļauti kolekcijā
Disposition In Zoo’s collection

Karantīnā
In Quarantine
31.12.20.

BEZMUGURKAULNIEKI

Medicīnas dēle (Hirudo verbana)

82

60

22

RĀPUĻI

Bruņrupucis (Pseudemys concinna)
Rīvza bruņrupucis (Mauremys reevesii)
Dīķa bruņrupucis (Trachemys scripta)
Vidusāzijas bruņrupucis (Testudo horsfieldii)
Savannas varāns (Varanus exanthematicus)
Parastā žņaudzējčūska (Boa constrictor)
Karaliskais pitons (Python regius)
Kukurūzas zalktis (Pantherophis guttatus)
Parastā odze (Vipera berus)

–
–
–
2
–
–
–
–
–

2
1
23
4
1
2
1
3
1

–
–
–
–
1
–
–
1
1
–
–

1
1
2
7
1
1
2

–
–
1
–
1
–
2
–
–
–

1
20

1
5

14

3

1

1

1

1

1
1
20

20

2

1

2

2

12

2
1
2
1

1
1

2

–

–

13

2
–
–
–

–
–

PUTNI

Melnais stārķis (Ciconia nigra)
Baltais stārķis (Ciconia ciconia)
Ausainā pūce (Asio otus)
Meža pūce (Strix aluco)
Niedru lija (Circus aeruginosus)
Vistu vanags (Accipiter gentilis)
Ķīķis (Pernis apivorus)
Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla)
Peļu klijāns (Buteo buteo buteo)
Zivju dzenītis (Alcedo atthis)
Aratinga (Aratinga jandaya)

1
1

1
1

1
1

1

1
1
1

1

1
1

–
–
–
6
2
–
–
–
–
–
1

ZĪDĪTĀJI
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Pelēkais zaķis (Lepus europaeus)
Ziemeļu baltkrūtainais ezis (Erinaceus roumanicus)
Ziemeļu sikspārnis (Eptesicus nilssonii)
Divkrāsainais sikspārnis (Vespertilio murinus)
Mājas sesks (Mustela putorius furo)
Amerikas ūdele (Neovison vison)
Ziemeļu lūsis (Lynx lynx lynx)
Leopards (Panthera pardus)
Puma (Puma concolor)
Pelēkais ronis (Halichoerus grypus)

1

1
1

–
–
–
1
–
–
2
1
1
–

DARBINIEKI
ANITA KĻAVA, personāla vadītāja

2020. gada 31. decembrī Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā strādāja 159 darbinieki, kuri strukturēti 17 nodaļās. Skaitliski lielākā ir Zīdītāju nodaļa – 18 darbinieki.
Patiesi varam lepoties ar saviem ilggadējiem darbiniekiem, kuru darba stāžs ir virs 20 gadiem – tādu ir 32. 14
no tiem nu jau vairāk nekā 30 gadus savu ikdienu saista ar darbu zoodārzā. 21 darbinieks ir nostrādājis vairāk
nekā 10 gadus. Liela daļa šo darbinieku strādā dzīvnieku
kolekcijas nodaļās un labprāt nodod savu darba pieredzi
jaunajiem darbiniekiem. Tie ir katras nodaļas “mugurkauls” un atbalsts.
Pieaug arī to darbinieku skaits, kas nu jau vairāk nekā

14.10. 2020

5 gadus saista savu ikdienu ar darbu zoodārzā, tādu ir 31.
Mūsu darbinieki – tā ir zoodārza bagātība, ar ko mēs
patiesi lepojamies. Kā bieži vien saka nodaļu darbinieki:
“Neviena diena nav līdzīga iepriekšējai, katru dienu var
iegūt jaunas zināšanas, iemaņas”.
Jau kopš 2005. gada Rīgas zoodārzs piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras realizētajā un Rīgas domes
atbalstītajā projektā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
Projekta ietvaros 2020. gada vasarā zoodārzā strādāja
34 skolēni.

Foto: Māris Lielkalns
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ENGLISH SUMMARY
Riga National Zoological Garden
Founded: 14 October 1912.
EAZA member since 1992.
Current area: Riga Zoo 20 hectares, Affiliate Cīruļi 132
hectares.
Staff: 159.
Attendance: 269,754 in 2020.

WORK OF RIGA ZOO IN THE TIME OF THE
COVID-19 PANDEMIC

In 2020 Latvia was affected by the global Covid-19
pandemic along with other countries. A state of
emergency was declared in Latvia from 13 March–9 June
in the spring and was reintroduced again on 9 November.
Riga Zoo and Affiliate Cīruļi were closed to the public
from 14 March–18 May.
In May, when the epidemiological situation in Latvia
was becoming much better, it was possible to reopen
both Riga Zoo and Affiliate Cīruļi to the public again.
Work was resumed according to the restrictions to
prevent the spread of Covid-19. In Riga Zoo, visitors
were given access to all outdoor exhibits and some of
the indoor exhibits where it was possible for people to
stay 2 metres apart. Distance floor decals were drawn in
locations to help people keep the distance; additional
safety warning posters were placed in various locations
at the Zoo; hand sanitizers were made available in
various locations; all surfaces indoors were disinfected
frequently, etc.
At the end of the year, when the infection rates
increased again and a state of emergency was
reintroduced in Latvia, Riga Zoo continued to admit
visitors, but more safety measures were taken. Visitors
had access to all the outdoor exhibits of Riga Zoo,
but all indoor exhibits were closed to the public and,
accordingly, the admission fee was lowered. To prevent
crowding, a Zoo map with a recommendable route
and advised walking direction was designed and made
available to the public in printed form.

BUILDING AND RECONSTRUCTION

In 2020, several buildings and animal exhibits
underwent reconstruction or repairs. The highlight
of the year was the completion of the new Monkey
Island within the African Savannah exhibit complex.
The furnishing works were completed in midJuly. In collaboration with Adventure Park Tarzāns,
footbridges, ropes and platforms were set up several
meters above the ground, and an automatic feeder
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was also installed. The new inhabitants, Geladas, were
introduced to their new outdoor exhibit in August.

EDUCATION

The zoo education programme was implemented
only in a limited scope. When work with school groups
was allowed, we worked according to the restrictions to
prevent the spread of Covid-19, with all necessary safety
measures.
From 1 January–13 March and from 1 September–
27 November, the activities of the Department of
Education and Information included 88 excursions
and 92 thematic classes for schoolchildren at the
Education Centre of the Zoo, as well as five seminars
and workshops. These events were attended by 4204
participants in total.
To prevent crowding, we cancelled the traditional
keeper talks during the summer season. Instead,
we focused on implementing the zoo education
programme in virtual media, including the Zoo website
and social media.
The Tropical Month early in the year (3.–23.02.)
remained the only traditional educational event of 2020.
Tropical Month was organized at Riga Zoo for the 18th
time. This year the main theme was various layers of
a tropical rainforest. On Saturdays and Sundays from
12:00–15:00 visitors were invited to join educational
games and activities at the Tropical House. The Kahoot!
type quizzes were introduced in educational activities
for the first time, with good results.

MARKETING

The marketing activities were also limited in 2020.
We’d like to express our warmest thanks to AS Tallink
Latvija, SIA Latvijas Mobilais Telefons, SIA Tarzāns, SIA
PATA TIMBER, SIA MAXIMA Latvija and our other partners
for collaboration and support in this unpredictable year.

CONSERVATION AND RESEARCH

The Covid-10 pandemic left its mark on research
activities as well. In 2020 we had to cancel all foreign
student internships at the Zoo, but we were able to
continue some of the study projects in collaboration
with the University of Latvia and the University of
Murcia, Spain.
The ecotoxicological studies of Grey Seals
(Halichoerus grypus) in collaboration with the University
of Murcia continued for the second year already. A part
of the samples collected in 2019 was analysed, and in
July 2020 the first Master’s Thesis within the framework

of this study project was successfully presented (Alicia
Díaz Hurtado, “Mercury and Selenium in Grey Seals
(Halichoerus grypus) from the Gulf of Riga, Baltic Sea”).
Also, in May a term paper on the subject was
successfully presented at the University of Latvia
(Sabīne Rasa Vīra, “Mercury levels in tissue of Grey Seals
Halichoerus grypus”). This study involved liver, bile, nail
and hair samples that were processed using a different
analytical technique.
In 2020 various tissue samples were collected from
another 20 stranded seal pups that were brought to
the Zoo. Currently two students from the University of
Murcia and a student from the University of Latvia are
involved in these studies.
Within the project of animal behavior research,
in May the first of the term papers was successfully
presented at the University of Latvia (Elza Anna Pole,
“A comparison of various research techniques in the
Mishmi Takin Budorcas taxicolor taxicolor behaviour
study in Riga National Zoological Garden”). The
behaviour observations were continued in 2020. With
the help of Takin EEP Coordinator, additional data were
received from several EAZA zoos, for analysing within
this study.
Field work within the monitoring project of the
reintroduced European Tree Frog (Hyla arborea
(orientalis)) population was suspended in 2020. We
hope that it will be possible to continue the census in
2021.
Our two female Cinereous Vultures, Boyan and Riga,
released in Bulgaria in 2018 within the project “Vultures
back to LIFE – Bright Future for Black Vulture in
Bulgaria”, are doing well in the wild. Boyan seems to
be settled near Ankara, Turkey, in an area where a wild
Cinereous Vulture breeding colony is situated. Riga
spent the three consecutive winters in Southern Greece.
In spring Riga travelled north across Northern Italy and
the Balkans. In 2020, Riga also returned to the Kresna
Canyon, Bulgaria, for the first time since she was released
to the wild in this area in 2018. She was observed
accompanied by another Cinereous Vulture. That gives
us a hope that she would form a pair and return to nest
in Bulgaria more than 50 years after the last Cinereous
Vulture nested there.
Unfortunately, Boyan and Riga are the only surviving
birds of the 2018 reintroduction project in Bulgaria. The
other five Cinereous Vultures that were released have
fallen victim to poisoned baits.

ANIMAL COLLECTION

At the end of 2020, there were 3,392 specimens of
410 animal species in Riga Zoo. 109 species of those are
included in the IUCN Red List of Threatened Species. 123
species bred, 605 young were born or hatched in 2020.

During the year, 394 animals of 63 species arrived at our
Zoo, and 267 animals of 41 species were sent to other
animal collections. We cooperated with 37 zoological
institutions in 15 countries.
For more information on Riga Zoo animal collection, see
page 24.
For a full Riga Zoo’s animal inventory list of 2020, see
page 48.

INVERTEBRATES

At the end of 2020, there were 66 invertebrate
species in Riga Zoo’s collection, including 49 species of
terrestrial invertebrates in the Insectarium, as well as 11
mollusk and 6 crustacean species in the Ornithology and
Terrarium Department. 46 invertebrate species bred in
2020.
Mollusks. Within Partula EEP, we continued to breed
Partula tristis, P. varia and P. suturalis strigosa. The best
results were achieved with P. varia.
Arachnids. A new species was added to our collection,
the Tailless Whip Scorpion (Damon variegatus). 25
young arrived from Ostrava Zoo.
Insects. The Insectarium Department continued
to exhibit Bumblebees (Bombus terrestris) to the
public during all the summer season, from June until
September. Two Bumblebee nests were used in the
exhibit.
The bee hotel weathered the winter well. In the
spring and the beginning of summer 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.
The Leaf-cutter Ant (Atta cephalotes) and Weaver
Ant (Polyrhachis dives) exhibits at Tropical House
functioned well. Having worked out the technique of
dividing Polyrhachis dives nests, we were able to send a
spare Polyrhachis dives nest to Dabas Māja (“The Nature
House”), an environmental education centre in Liepāja
(southwestern Latvia).
Of our EEP species, the Fregate Island Palm Beetle
(Polposipus herculeanus) reproduced quite well in 2020.
A lot of larvae emerged in the spring, most of them
developed well, and towards the end of the year adults
started to emerge. The number of beetles grew from
15 at the beginning of the year to 49 at the end. This
threatened species is bred in captivity since 1996, Riga
Zoo works with this species since 2003.
The Insectarium Department continued producing
food insects. During the year, other animal departments
of the Zoo were supplied with 256 kg of live food
(locusts Locusta migratoria, cockroaches Blaptica dubia,
Elliptorhina chopardi, Gromphadorrhina portentosa
and Shelfordella tartara, crickets Acheta domestica, and
mealworms Tenebrio molitor).
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FISH

At the end of 2020, there were 81 fish species in Riga
Zoo’s animal collection.
15 new species were added to the collection. Among
the new arrivals were the Leopard Frog Pleco (Peckoltia
compta) and the Zebra Pleco (Hypancistrus sp.) from
Berlin Zoo, as well as several species from the zoos of
Ostrava and Plzen in Czech Republic, including the
Cherry Barb (Puntius titteya), the Rosy Danio (Danio
roseus), the Boeseman’s Rainbowfish (Melanotaenia
boesemani) and the Leopold’s Angelfish (Pterophyllum
leopoldi).
12 fish species bred in 2020. All four goodeid species
bred well, including the Butterfly Splitfin (Ameca
splendens), the Blackfin Goodea (Goodea atripinnis), the
Spotted Skiffia (Skiffia mutipunctata) and the Redtail
Splitfin (Xenotoca doadrioi). Hopefully that would enable
us to contribute to the conservation efforts of Goodeid
Working Group we joined in 2019.
Red Garras (Garra rufa), Rainbow Cichlids (Herotilapia
multispinosa) and Regan’s Dwarf African Cichlids
(Julidochromis regani) bred successfully as well.

AMPHIBIANS

At the end of 2020, there were 50 species of
amphibians at Riga Zoo.
Three new species were added to the collection, the
Chinese Brook Newt (Pachytriton brevipes), the Zaire
Dwarf Clawed Frog (Hymenochirus boettgeri) and
the Lemur Leaf Frog (Agalychnis lemur). The arrival of
critically endangered Lemur Leaf Frogs from Nordens
Ark was the highlight of the year, as this species was in
our wish list already for a long time.
17 amphibian species bred successfully in 2020. The
breeding of Green Mantellas (Mantella viridis) and
Reinwardt’s Flying Frogs (Rhacophorus reinwardtii)
were the most notable successes.
After a break of five years, Budgett’s Frogs
(Lepidobatrachus laevis) spawned. However, the eggs
developed poorly, only seven tadpoles hatched, only
two of them completed the metamorphosis, and, still,
both of these young frogs did not survive.
A successful spawn of Ornate Horned Frogs
(Ceratophrys cranwelli) in December resulted in 10
healthy young.
Smooth Newts (Lissotriton vulgaris) bred successfully
in an aquarium within the Latvian Amphibian and
Reptile Exhibit. Visitors had the opportunity to observe
the newts attaching the fertilized eggs inside folded
Vallisneria plant leaves, as well as the eggs and larvae
developing.
In an attempt to breed the Natterjack Toad (Epidalea
calamita), a protected native species, we tried various
pair combinations out of more than 100 adult individuals
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in our collection. Only three of the pair combinations
actually spawned, and only one of the spawns was really
successful. Interestingly, the successful toad couple was
made of one of the oldest male specimens (CB2003)
and the youngest of females (CB2016). 140 eggs were
produced, 109 of tadpoles reached metamorphosis, 34
of young continue to develop successfully.

REPTILES

At the end of 2020, there were 66 reptile species at
Riga Zoo.
Five new species were added to the collection. On
19 November, 6 Serrate-toed Tree Lizards (Holaspis
guentheri) arrived from Ostrava Zoo. Other newcomers
were rather accidental. Two stowaway lizards were
brought to the Zoo on 17 February and 31 July
respectively. Both of them were Oriental Garden
Lizards (Calotes versicolor) found inside shipping
containers arriving from India. A pair of Veiled
Chameleons (Chamaeleo calyptratus) was donated to
the Zoo by a private owner. Several confiscated illegally
held specimens of large reptiles were brought to the Zoo
by the Nature Conservation Agency, including two Boa
Constrictors (Boa constrictor) and a Savanna Monitor
(Varanus exanthematicus).
Four reptile species bred in 2020, producing 16 young.
Common Adders (Vipera berus) produced seven
young in the Latvian Amphibian and Reptile Exhibit
on 19–20 August. Until the end of the summer season
visitors were able to observe the development of the
tiny snakes in the exhibit.
Another 6 Mexican Kingsnakes (Lampropeltis
mexicana mexicana) hatched on 27 May, and another 2
Siebenrock’s Snake-necked Turtles hatched in July.
At the end of the year we lost two of our crocodile
specimens. A male Tomistoma (Tomistoma schlegelii)
died on 13 November (the specimen’s length was
6.36 m), and a male Dwarf Crocodile (Osteolaemus
tetraspis) – on 30 December.

BIRDS

At the end of 2020, there were 54 bird species with
248 specimens in Riga Zoo’s collection. 10 bird species
hatched 36 young in total. 31 birds of 9 species arrived
at our Zoo, and 33 birds of 15 species were sent to other
animal collections.
On 18 November seven young Darwin’s Rheas (Rhea
pennata pennata) arrived from Zlin-Lesna Zoo. Our
collection now holds eight specimens, the largest group
of the species we ever had, and we are full of hopes to
attempt to breed the species.
The two newly created Vulturine Guineafowl
(Acryllium vulturinum) pairs both produced eggs. Six
chicks hatched in the incubator, five of them grew

up successfully. The next season it is planned to try
to introduce the offspring into the African Savannah
exhibit, in a mixed species group together with zebras
and antelopes.
A California Quail (Callipepla californica) group was
donated to the Zoo by a private holder. The newcomers
settled well in an exhibit in the Tropical House, and
started to lay eggs. Six healthy chicks (2;4) hatched in
the incubator.
The Red-breasted Goose (Branta ruficollis) pair
nesting remained without success. The pair’s clutch
contained 5 eggs, 2 of them were fertile, on 25 June two
goslings hatched but survived only for a few days.
On 15 November a group (2;3) of wild Muscovy Ducks
(Cairina moschata) arrived from Plzen Zoo.
African Spoonbills (Platalea alba) produced another
4 young. It was decided to stop keeping this species. All
specimens, including the young ibises of 2020 were sent
to other zoos. A group of 1;6 went to Feldman Ecopark in
Ukraine, 4;0 – to Antwerp Zoo.
The nesting activity of Waldrapp Ibises (Geronticus
eremita) started already in winter. Two chicks hatched
on 12 April, both of them grew up successfully.
Glossy Ibis’ (Plegadis falcinellus) breeding attempt was
interrupted by African Spoonbills which destroyed the
eggs. Now, with the aggressive species removed from the
mixed wader species exhibit, we expect the Glossy Ibises
to breed more successfully. On 15 June two additional
Glossy Ibis pairs were received from Planckendael Zoo.
Snowy Owls (Bubo scandiacus) raised chicks for the
first time in Riga Zoo. The female began incubating in
May. Hatching of the clutch was gradual, with the first
owlet to hatch on 6 June, the fifth – on 18 June. Both
parents took a good care of their brood, all five young
(2;3) grew up.
One of the CB2020 females remained in the
collection to create an unrelated pair in Affiliate Cīruļi,
two individuals (1;1) were sent to Alaveski Animal
Park, Estonia, on 28 August, and two Snowy Owls (1;1)
went to Feldman Ecopark, Ukraine, on 23 September.
Unfortunately the male bird from the successful pair
died on 21 December.
Secretary Birds (Sagittarius serpentarius) started to
demonstrate breeding behavior soon after being given
access to the outdoor enclosure. On 27 May the first egg
was laid in the nest. The clutch contained 5 eggs. Since
the parents did not start the incubation, the clutch was
removed to incubate it artificially. All eggs proved to be
infertile. This was the third breeding season of this pair,
up to now no fertile eggs have been produced.
The DNA tests on feather samples proved that the
birds are indeed a pair. To lessen the possible disturbance
in the next breeding season, the pair was moved to a
more remote enclosure.

After several successful breeding seasons, both our
Cinereous Vultures (Aegypius monachus) pairs failed to
produce offspring in 2020. Both CB2019 females were
transferred to Planckendael Zoo on 18 June.
An European Roller (Coracias garrulus) exhibit was
created in 2020. Three European Rollers (2;1) arrived
from Nordens Ark on 26 March, and an unrelated female
was received from Antwerp Zoo on 17 June.
Black-cheeked Lovebirds (Agapornis nigrigenis) were
the only parrot species to breed successfully in 2020.
Four chicks were produced.

MAMMALS

At the end of 2020, there were 93 species in Riga Zoo’s
mammal collection. In 2020, 34 mammal species bred,
96 young were born. 34 specimens of 16 species were
sent to other animal collections, and Riga Zoo received
47 mammals of 14 species.
A mixed species group of Sugar Gliders (Petaurus
breviceps), a male Brush-tailed Bettong (Bettongia
penicillata ogilbyi) and a male Ground Cuscus
(Phalanger gymnotis) was created in the Nocturnal
Exhibit of the Tropical House. The mixed group spent
all the year together and proved to be successful.
Sugar Gliders produced two young that grew up in the
exhibit.
Two Ground Cuscus specimens died in 2020, a longliving male at the age of 17 years (this specimen had sired
4 healthy young in 2013–2016) and, more unfortunately,
a young female from the newly formed pair.
Swamp Wallabies (Wallabia bicolor bicolor) produced
three joeys in 2020. According to the recommendations
of the Swamp Wallaby ESB keeper, three young of
previous years were sent to the zoos of Pistoia, Blackpool
and Plzen respectively.
On 14 November a Riga-born male Ring-tailed
Lemur (Lemur catta) was sent to Usti nad Labem Zoo. On
24 November another young was born.
To resume working with Lesser Slow Lorises
(Nycticebus pygmaeus), on 30 September a young male
was received from Bristol Zoo. Unrelated females are
expected to arrive at the beginning of 2021.
Senegal Bushbabies (Galago senegalensis)
produced 6 young in total. The aged dominant male
died, and on 21 November a new male arrived from
Plock Zoo. Now there are two Senegal Bushbaby
groups at the Nocturnal Exhibit of the Tropical House,
a bachelor group as well as a female group that is now
joined by the new male from Poland.
Two male Northern Greater Galagos (Otolemur
garnettii) arrived from Cologne Zoo on 23 September,
representing a new species for our Zoo. The newcomers
are on diplay at the Nocturnal Exhibit of the Tropical
House.
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Two Pygmy Marmoset (Callithrix pygmaea
niveiventris) young were born on 10 May. Since the aged
dominant male died on 7 December, we expect changes
in the hierarchy of the group.
Two Patas Monkey (Erythrocebus patas) young were
born on 27 January and 8 February respectively, both of
them females.
The most important new exhibit of 2020 was the
new Gelada (Theropithecus gelada) outdoor exhibit,
or Monkey Island within the African Savannah exhibit
complex. Introducing the Geladas to the new exhibit
required around two weeks, as Geladas really took
their time to overcome their caution and hesitation
and take their first steps into the unfamiliar area. When
the dominant male finally moved through the open
trapdoor, all the group followed and soon started to
explore their new territory eagerly.
Southern Three-banded Armadillos (Tolypeutes
matacus) had two breeding attempts. Two pups
were born on 2 April and 11 September respectively.
Unfortunately none of the babies survived, one being
undeveloped, the other one not being suckled. The
pair is still young, so we hope the breeding results will
improve.
Siberian Flying Squirrels (Pteromys volans) raised 5
pups. From our surplus stock, four specimens (2;2) were
sent to Opel Zoo, Germany, and a female – to Jihlava Zoo.
A mixed species group of Cape Ground Squirrels
(Xerus inauris) and Rock Hyraxes (Procavia capensis
capensis) was created in an exhibit in African Savannah
exhibit complex.
All the Edible Dormouse (Glis glis) group was
transferred to Līgatnes dabas takas (“Līgatne Nature
Trails”) in Gauja National Park, Latvia, on 26 May.
A group of Eurasian Harvest Mice (Micromys minutus)
was received from Besançon Zoo. The animals started to
breed soon, and at the end of the year the F1 generation
had already replaced the initial group, and the first F2
offspring were produced.
Both Slender-tailed Cloud Rat (Phloeomys pallidus)
pairs produced young. Four pups were produced in
2020, one of them, a male born on 30 April, survived.
A successful mixed species group of African Brushtailed Porcupines (Atherurus africanus) and Senegal
Bushbabies was created in the Nocturnal Exhibit of the
Tropical House.
Another two Indian Crested Porcupine (Hystrix
indica) young were born on 1 May.
Currently we maintain three colonies of Naked
Mole-rats (Heterocephalus glaber). Two of the colonies
reproduced in 2020. The group at the Kangaroo House
reproduced twice, 12 pups were born and grew up.
We had to add extra chambers and tunnels to this
colony’s living space. On December 9 pups were born
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at the Naked Mole-rat exhibit in the Terrarium House.
Unfortunately, the colony’s life remains unseen to the
public while the indoor exhibits are still closed due to
the pandemic situation.
A female Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) pup
was born on 1 November.
On 16 March a Riga-born male Fennec Fox (Vulpes
zerda) was sent to Colchester Zoo.
Due to old age and chronic health problems, our male
Polar Bear (Ursus maritimus) had to be euthanised on 21
May. It had already reached 31 years of age.
On 27 January a CB2018 female Kinkajou (Potos
flavus) was transferred to Feldman Ecopark, Ukraine. On
8 October the pair produced another young, a male.
On 21 November two male Servals (Leptailurus serval)
arrived from Dvur Kralove Zoo, to renew an exhibit of
this species in our Zoo.
The African Lion (Panthera leo) pair had its first
breeding attempts in 2020. Cubs were born twice, on
7 March (1;0) and 17 August (1;2), but did not survive
due to inborn pathologies.
On 10 February two female Amur Tigers (Panthera
tigris altaica) that were temporary housed in our Zoo,
were transferred to their destination in the Parco
Faunistico Le Cornelle, Italy, where the new tiger
exhibit was completed. At the end of the year, a male
Amur Tiger arrived from Eberswalde Zoo, and a female
from Besançon Zoo, to form a pair. In fact, the female,
Taiga, has been sired by Riga-born male, Klifs Grants, in
Besançon.
On 23 September two female Grevy’s Zebras (Equus
grevyi) arrived from Berlin Zoo and Mulhouse Zoo
respectively. This threatened zebra species was last kept
at our Zoo 30 years ago. At the end of the year both
newcomers were successfully introduced to the mixed
species group with four Common Elands (Taurotragus
oryx).
Having opted to switch to Grevy’s Zebras, we sent two
of our Chapman’s Zebras (Equus quagga chapmani), a
female and a Riga-born male, to Feldman Ecopark on
23 September. Only a pregnant female remained at the
Zoo. On 13 November it gave birth to a healthy female
foal. Both animals will stay at our Zoo until autumn 2021.
A male Alpaca (Vicugna pacos) was sent to Minsk Zoo
on 13 October.
Two White-lipped Deer (Cervus albirostris) calves
were born, a male on 28 July and a female on 6 August.
A male Chinese Muntjac (Muntiacus reevesi) arrived
on 23 September. Unfortunately, on 5 October it died
from an exacerbated chronic disease.
A female Chilean Pudu (Pudu puda) fawn was born on
15 August but survived only 5 days. Even sadder, on 15
November the breeding male also died. According to the
recommendations of the Chilean Pudu EEP Coordinator,

the Riga-born CB2019 male was sent to Opole Zoo on
15 November.
European Forest Reindeer (Rangifer tarandus
fennicus) produced 3 calves on 15, 22 and 24 May
respectively. Unfortunately only one of calves survived,
and one of the females died due to labour complications.
A female calf, born on 24 May, grew up successfully.
In 2020 we lost two of our male Baringo Giraffes (Giraffa
camelopardalis rothschildi). The animals were 13 and 18
years old and suffered from chronic health problems.
Five young male Impalas (Aepyceros melampus)
arrived from Hannover Zoo on 3 April. During summer
season they were introduced to a mixed species group
in the larger exhibit of the Zoo’s African Savannah,
together with Chapman’s Zebras and Baringo Giraffes.
A female Domestic Yak (Bos grunniens) was sent to
Kosice Zoo on 15 November.
A female Mishmi Takin (Budorcas taxicolor taxicolor)
young was born on 28 February. It was the year’s first
baby at the Department of Ungulates.
Both Kirk’s Dik-dik (Madoqua kirkii) females produced
young. Four fawns were born in total. Two of the young
grew up successfully, a female born on 26 January and a
male born on 9 October.
In October a new species arrived at Riga Zoo, the
Chinese Blue Sheep (Pseudois nayaur szechuanensis).
Three females were transferred from Tallinn Zoo, to be
exhibited at the Zoo’s Goat Hill.

Indijas dzeloņcūkas (Hystrix indica).
Indian Crested Porcupines.

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.
Due to the Covid-19 pandemic, Affiliate Cīruļi was
closed to the public from 14 March–18 May, but worked
as normal for the rest of the year.
The attendance of Cīruļi was 16,379 people in
2020, the highest number in the last decade. During
the year of the pandemic when foreign travel was
strictly limited and many of the local attractions
unavailable to the public, people flocked to local
nature trails and parks where maintaining a safe
distance and following other safety regulations was
easy. To some extent, this effect was felt in the Zoo’s
Affiliate Cīruļi as well.

WILDLIFE REHABILITATION

62 orphaned or injured wild animals of 14 species
were admitted for rehabilitation to the Zoo’s
quarantine facility in 2020. The Zoo also took care of
several animals that arrived to the Zoo as confiscated
or unwanted pets.
For a full list of animals admitted to the Zoo’s quarantine
facility in 2020, see page 40.

Foto: Māris Lielkalns
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Lielais dīķgliemezis
Tīģeru ahātgliemezis
Austrumāfrikas ahātgliemezis
Sārtais vilkgliemezis
Zebru neritina
Raiāteas partula
Slaidjoslu partula
Mainīgā partula
Seišelu torņgliemezis
Pankūku kailgliemezis
Slaidais skorpions
Skorpions
Karaliskais skorpions
Vickāju skorpions
Putnuzirneklis
Putnuzirneklis
Putnuzirneklis
Putnuzirneklis
Eiropas dievlūdzējs
Mozaīku prusaks
Milzu prusaks
Prusaks
Prusaks
Madagaskaras šņācējprusaks
Prusaks
Prusaks
Prusaks
Prusaks
Prusaks

Ampulārija

Aizsardzība
Conservation

Skaits
Status
1.01.20.

Turkestan Cockroach

Question Mark Cockroach
Domino Cockroach

Orange Domino Cockroach

Shelfordella tartara

Therea petiveriana

Therea regularis

Madagascar Hissing Cockroach

Giant Madagascar Hissing Cockroach

Gromphadorhina portentosa

Princisia vanwaerebeki

Therea olegrandjeani

Orange-spotted Cockroach

Chopard’s Hissing Cockroach

Elliptorhina chopardi

Giant Cockroach

Blaberus giganteus

Blaptica dubia

Cave Cockroach

Archimandrita tesselata

CITES II(B)
NT, CITES II(B)

CITES II(B)
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Slender Scorpion
Giant Forest Scorpion
Emperor Scorpion
Tailless Whip Scorpion
Red-legged Tarantula
Mexican Redknee Tarantula
Brazilian Salmon Pink Tarantula
Trinidad Olive Tarantula
Praying Mantis

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

4
4
5

1
2

–

1

32

6

Pancake Slug

EW, EEP

EN

Partula Snail

Enid Snail

Partula varia

21
10
13
41
344
74

–
10
21
14

Pachnodus fregatensis
Veronicella sloanii
Centruroides gracilis
Heterometrus sp.
Pandinus imperator
Damon variegatus
Brachypelma emilia
Brachypelma smithi
Lasiodora parahybana
Holothele incei
Mantis religiosa

EW, EEP

EW, EEP

Partula Snail

Partula Snail

NT

Partula garrettii (tristis)

Giant Ghana Snail
African Giant Land Snail
Rosy Wolf Snail
Zebra Nerite Snail

Achatina achatina
Achatina fulica
Euglandina rosea
Neritina natalensis

Partula suturalis strigosa

Apple Snail
Great Pond Snail

Pomacea canaliculata
Lymnaea stagnalis

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

32

+
++
++
+++

++

Dzimuši
Births

BEZMUGURKAULNIEKI – INVERTEBRATA – INVERTEBRATES

Suga
Species

DZĪVNIEKU KOLEKCIJA 2020. GADĀ

25

4

10

Atvesti
Other
acquis’n

5
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
++
++
++

1

32
1

+
++
++

Krituši
Deaths

+

50

Aizvesti
Other
dispos’n

10
10
25
14
34
10
12
65
442
160
6
72
31
1
25
1
1
4
4
–
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
++
++

Skaits
Status
31.12.20.

49

Mājas circenis
Circenis
Klejotājsisenis
Circenis
Sienāzis
Āfrikas alu circenis
Sisenis
Sienāzis
Sienāzis
Sarkanzilais sisenis
Piešu zarkukainis
Tiāras zarkukainis
Zarkukainis
Zarkukainis
Zarkukainis
Zarkukainis
Zarkukainis
Milzu zarkukainis
Zarkukainis
Divpunktu laupītājblakts
Divpunktu laupītājblakts “Mombo”
Lapgriežskudra
Audējskudra
Audējskudra
Zemes kamene
Polifēma rožvabole
Rožvabole
Rožvabole
Rožvabole
Rožvabole
Fregates dižmelnulis
Miltu melnulis
Tūkstoškājis
Mealworm Beetle
Giant African Black Millipede

Tenebrio molitor

Archispirostreptus gigas

Ornate Sun Beetle

Fregate Island Palm Beetle

Pachnoda trimaculata

Emerald Beetle

Flower Beetle

Chlorocala africana smaragdina

Mecynorhina ugandensis

Polposipus herculeanus

Polyphemus Flower Beetle

Emerald Beetle

Chelorrhina polyphemus confluens

Chlorocala africana oertzeni

VU, EEP

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

Macleay’s Spectre
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
Weaver Ant
Weaver Ant
Large Earth Bumblebee

+

++
++
++
++
++
15
+++

1 saime
1 saime
3 saimes
–

+

Giant Spiny Stick-insect

CR

++

++

Giant Katydid

Sunset Grasshopper

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

Skaits
Status
1.01.20.

Stilpnochlora couloniana

Horsehead Grasshopper

Giant Katydid

Pseudoproscopia latirostris

Siliquofera grandis

Aizsardzība
Conservation

Tropidacris collaris
Eurycantha calcarata
Extatosoma tiaratum
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

Katydid

African Cave Cricket

Nesoecia sp.

Phaeophilacris bredoides

Migratory Locust

Bell-ring Cricket

Locusta migratoria

Meloimorpha japonica

House Cricket

Cricket

Acheta domestica

Homoeogryllus sp.

Suga
Species

++
++
++
++
++
50
+++

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

++

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

Dzimuši
Births

2 saimes

Atvesti
Other
acquis’n

++
++
++
++
++
16
+++

2 saimes

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

Krituši
Deaths

1 saime

Aizvesti
Other
dispos’n

+++
+++
+++
++
++
++
+
++
–
++
–
+
++
++
++
++
++
++
++
++
++
1 saime
1 saime
2 saimes
–
++
++
++
++
++
49
+++
+

Skaits
Status
31.12.20.
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Niedrzivs
Plankumainā daudzspure
Āfrikas tauriņzivs
Ziloņzivtiņa
Zutis
Barbe
Sudrabkarūsa
Zelta zivtiņa
Pērļu danio
Sārtais danio
Tīrītājzivtiņa
Ausleja
Sapals
Baltais sapals
Spidiļķis
Rauda
Rudulis
Sumatras barbe
Ķiršu barbe
Līnis
Grundulis
Klauna akmeņgrauzis
Kūla akmeņgrauzis

Tūkstoškājis
Amano garnele
Garnele
Asamas sarkanspīļu garnele
Platspīļu upesvēzis
Austrālijas vēzis
Sarkanais purva vēzis
Marmorvēzis
Ķīnas cimdiņkrabis

Sumatran Tiger Barb
Cherry Barb
Tench
Gudgeon
Tiger Loach
Coolie Loach

Rudd

Goldfish

Goldfish variety
Celestial Pearl Danio
Rosy Danio
Red Garra
Moderlieschen
Chub
Common Dace
Bitterling
Roach

Carassius auratus

VU

DD

CR, CITES II(B)

NT

ZIVIS – PISCES – FISH
Reed Fish
Ornate Bichir
Freshwater Butterfly Fish
Elephant Fish
European Eel
Barbel

Carassius auratus
Danio margaritatus
Danio roseus
Garra rufa
Leucaspius delineatus
Leuciscus cephalus
Leuciscus leuciscus
Rhodeus sericeus
Rutilus rutilus
Scardinius erythrophthalmus
Puntius tetrazona
Puntius titteya
Tinca tinca
Gobio gobio
Chromobotia macracanthus
Pangio kuhlii

Erpetoichthys calabaricus
Polypterus ornatipinnis
Pantodon buchholzi
Gnathonemus petersii
Anguilla anguilla
Barbus barbus

22
1
1
5
6
3
18
–
6
4
4
6

21

4
1
3
4
2
2.1
12
56
5
–

6

4

10
++

Queensland Red Claw

4

Red Swamp Crayfish
Deceitful Crayfish
Chinese Mitten Crab

VU

5

+++

10

+++

Skaits
Status
1.01.20.

Cherax quadricarinatus

Giant African Olive Millipede
Yamato Shrimp
Shrimp
Red Claw Shrimp
Noble Crayfish

Aizsardzība
Conservation

Procambarus clarkii
Procambarus fallax virginialis
Eriocheir sinensis

Telodeinopus aoutii
Caridina multidentata
Caridina sp.
Macrobrachium assamense
Astacus astacus

Suga
Species

6

+
+

++

+++

Dzimuši
Births

20

30

Atvesti
Other
acquis’n

2

6

1
8

4

1

3

3
1

4

4

5
4

+++

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n

–
1
3
1
1
2.1
12
56
2
30
26
22
1
1
1
6
2
10
14
6
2
4
6

+++
10
+++
–
–
4
++
++
2

Skaits
Status
31.12.20.
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Kongo tetra
Meksikas aklā alu zivs
Melnspuru paku
Melnā tetra
Sarkangalvas tetra
Niedru tetra
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
Zebras ancistrsams
Samiņš
Leopardu pekoltija
Zeltainā pātagaste
Līdaka
Pavedienspuru varavīksnes zivs
Divkrāsu varavīksnes zivs
Slaidā varavīksnes zivs
Dakšastes zilace
Plankumainā zilace
Mirdzošā ameka
Zaļā šķeltspure
Punktainā šķeltspure
Reed Tetra

Colombian Tetra
Cardinal Tetra
Common Piranha
Asian Redtail Catfish
Glass Catfish
Walking Catfish
Featherfin Squeaker Catfish
Spotted Raphael Catfish

Hyphessobrycon elachys

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
Hypancistrus sp.
Panaqolus tankei
Peckoltia compta
Sturisomatichthys aureus
Esox lucius
Threadfin Rainbowfish

Boeseman’s Rainbowfish
Slender Rainbowfish
Forktail Blue-eye
Spotted Blue-eye
Butterfly Splitfin
Blackfin Goodea
Spotted Skiffia

Iriatherina werneri

Melanotaenia boesemani
Melanotaenia gracilis
Pseudomugil furcatus
Pseudomugil gertrudae
Ameca splendens
Goodea atripinnis
Skiffia multipunctata

Redtail Catfish
Panda Catfish
Sterba’s Catfish
Zygatus Catfish
Spotted Hoplo Catfish
Suckermouth Catfish
Zebra Pleco
Pleco
Leopard Frog Pleco
Royal Catfish
Northern Pike

Chocolate Catfish

Congo Tetra
Mexican Blind Cavefish
Tambaqui
Black Tetra
Rummy-nose Tetra

Phenacogrammus interruptus
Astyanax mexicanus
Colossoma macropomum
Gymnocorymbus ternetzi
Hemigrammus rhodostomus

Suga
Species

EN

CR

EN
EN
DD

DD

NT

DD

Aizsardzība
Conservation

44

34

54

–
–
–
18
1
3
–
7
7
5

50

1
22
6
13
26
6
7
30
4
1
12
2
–
1
2
1
14
1
2
2

Skaits
Status
1.01.20.

++
++
++

++

Dzimuši
Births

20

16
8
8

3
2

1

20

Atvesti
Other
acquis’n

2
7
5
++
++
++

1

7
1
3

1
++

2

3
1

1
2

1
1
1
29

1
3

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n
1
41
4
13
25
5
6
1
4
–
10
2
1
1
2
1
12
1
2
1
50
16
8
8
11
–
–
19
5
–
–
54
34
44

Skaits
Status
31.12.20.
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Sarkanastes šķeltspure
Gupija
Molinēzija
Endlera gupija
Pecīlija
Trīsadatu stagars
Deviņadatu stagars
Stikla asaris
Asaris
Cihlīda
Cihlīda
Tirkīza akara
Kumpgalvas cihlīda
Sarkanais hromis
Varavīksnes cihlīda
Nikaragvas cihlīda
Rīgana julidohromis
Citronhromis
Cihlīda
Melnā dimanta cihlīda
Cihlīda
Pundurspurlape
Spurlape
Očikoto tilapija
Rotans
Dūņu lēcējzivs
Leoparda krūmzivs
Pērļu gurami
Zilais gurami
Varavīksnes čūskzivs
Zaļā balonzivs
Nīlas balonzivs
Zaļplankumotā balonzivs
10

Humphead Cichlid

74

4
20
1
–
4
–
–
7
44
6
–
3
4
8
6
1
1
5

Rainbow Cichlid

Moga Cichlid
Regan’s Dwarf African Cichlid
Bluestreak Hap Cichlid
Lake Malawi Cichlid
Marakely
Bluegray Mbuna
Leopold’s Angelfish
Freshwater Angelfish
Otjikoto Tilapia
Amur Sleeper
Atlantic Mudskipper
Leopard Ctenopoma
Mosaic Gourami
Blue Gourami

Rainbow Snakehead
Green Riverine Puffer
Lined Puffer
Green-spotted Puffer

Trichogaster trichopterus

Channa bleheri
Tetraodon fluviatilis
Tetraodon lineatus
Tetraodon nigroviridis

NT

NT

CR

36

31

Jewel Cichlid

20
5
5
1
3
–
–
3

67

Hemichromis lifalili
Herotilapia multispinosa
Hypsophrys nicaraguensis
Julidochromis regani
Labidochromis caeruleus
Nimbochromis venustus
Paratilapia polleni
Pseudotropheus johannii
Pterophyllum leopoldi
Pterophyllum scalare
Tilapia guinasana
Perccottus glenii
Periophthalmus barbarus
Ctenopoma acutirostre
Trichogaster leerii
VU

DD

DD

54

42

Cyphotilapia frontosa

CR

Skaits
Status
1.01.20

Redtail Splitfin
Guppy
Blackfish Molly
Endler’s Guppy
Spotted Platyfish
Threespine Stickleback
Ninespine Stickleback
Indian Glassfish
European Perch
Convict Cichlid
Red Devil Cichlid
Blue Acara

Aizsardzība
Conservation

Xenotoca doadrioi
Poecilia reticulata
Poecilia sphenops
Poecilia wingei
Xiphophorus maculatus
Gasterosteus aculeatus
Pungitius pungitius
Pseudambassis ranga
Perca fluviatilis
Amatitlania nigrofasciata
Amphilophus labiatus
Andinoacara pulcher

Suga
Species

10

15

2

++
++
++
++

Dzimuši
Births

1

4
20

2

2
1

15

Atvesti
Other
acquis’n

1

1
7

1
4
6

1
9

1

1

1
2
21

1

++

++
++
++

Krituši
Deaths

Aizvesti
Other
dispos’n
54
42
20
82
20
5
5
–
3
2
1
2
10
15
46
3
30
1
1
4
3
11
6
40
–
1
3
3
1
6
–
1
5

Skaits
Status
31.12.20.
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Aizsardzība
Conservation

European Fire Salamander

European Fire-bellied Toad
European Common Toad

Notophthalmus viridescens
Pachytriton brevipes

Paramesotriton guanxiensis
Triturus cristatus
Tylototriton verrucosus

Salamandra salamandra

Bombina bombina

Bufo bufo

Bufotes viridis
Epidalea calamita

Ingerophrynus galeatus
Rhinella marina
Ceratophrys cranwelli
Lepidobatrachus laevis

Dendrobates auratus
Dendrobates leucomelas
Dendrobates tinctorius
Epipedobates tricolor
Oophaga pumilio
Phyllobates terribilis
Phyllobates vittatus
Hyla arborea (orientalis)

Litoria caerulea
Trachycephalus nigromaculatus
Trachycephalus resinifictrix

Leptodactylus fallax
Mantella aurantiaca
Mantella betsileo
Mantella viridis
Dyscophus guineti

Zaļganais tritons
Airastes tritons

Guansji kārptritons
Lielais tritons
Mandarīnu tritons

Uguns salamandra
Sarkanvēdera ugunskrupis
Parastais krupis

Zaļais krupis
Smilšu krupis

Bruņgalvas krupis
Jūras krupis
Rakstainā ragvarde
Badžita varde

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

Smaragda litorija
Piparu kokvarde
Krupjgalvas kokvarde

Kalnu svilpējvarde
Zeltainā mantella
Brūnā mantella
Zaļā mantella
Sārtā tomātvarde

Mountain Chicken Frog
Golden Mantella
Betsileo Mantella
Green Mantella
Sambava Tomato Frog

Emerald-green Tree Frog
Pepper Tree Frog
Mission Golden-eyed Tree 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
European Tree Frog

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

European Green Toad
Natterjack Toad

Guangxi Warty Newt
Crested Newt
Emperor Newt

Eastern Newt
Chinese Brook Newt

Kaiser’s Spotted Newt

Neurergus kaiseri

Zāgrosa tritons

Aquatic Caecilian
Smooth Newt

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

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

LV:īp.aizs.
LV:īp.aizs.

LV:īp.aizs.

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

VU, CITES I(A)

ABINIEKI – AMPHIBIA – AMPHIBIANS

Typhlonectes natans
Lissotriton vulgaris

Ūdens cecīlija
Mazais tritons

Suga
Species

5

6

15

4
8
6

5

5
4
9
2

5

12

4

115

12

67
65
30

2

3
6

1
4
2
8

8

6

1

3
2

4

Krituši
Deaths

70

39

12

6

1

Atvesti
Other
acquis’n

1
1

11
50
23

10
2

34

5

3
2

Dzimuši
Births

2
1

60
32

52
45

9
6

2
8

178

–
2
11
19
5
22
3
1

36

6

3
36

Skaits
Status
1.01.20.

10

15

35

15
8
10

Aizvesti
Other
dispos’n

4
3
2
11
4

102

25

50

55

72

1
–

41
99
39

2
38
3
41
1
1
17
25
5
22
3
1
204
2
7
15
6
44

Skaits
Status
31.12.20.
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Scaphiophryne marmorata
Pelobates fuscus
Agalychnis callidryas
Agalychnis lemur

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

Rhacophorus reinwardtii
Theloderma bicolor

Theloderma corticale
Theloderma stellatum

Chelodina siebenrocki
Carettochelys insculpta
Batagur borneoensis
Pelodiscus sinensis
Trionyx triunguis
Cuora amboinensis
Cyclemys dentata
Pseudemys concinna
Pseudemys nelsoni
Mauremys leprosa
Mauremys reevesii
Mauremys sinensis
Rhinoclemmys pulcherrima
Emys orbicularis

Marmora lietusvarde
Brūnais varžkrupis
Sarkanacu kokvarde
Melnacu kokvarde

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

Javas planētājvarde
Divkrāsu kārpvarde

Sūnu kārpvarde
Dobumu kārpvarde

Zībenroka čūskkakla bruņrupucis
Jaungvinejas bruņrupucis
Kalagurs
Ķīnas mīkstrupucis
Āfrikas mīkstrupucis
Malajas slēdzējbruņrupucis
Malajas lapu bruņrupucis
Bruņrupucis
Bruņrupucis
Bruņrupucis
Rīvza bruņrupucis
Ķīnas svītrkakla bruņrupucis
Rakstainais koku bruņrupucis
Purva bruņrupucis

Suga
Species

NT
EN

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

Siebenrock’s Snake-necked Turtle
Fly River Turtle
Malaysian Painted River Terrapin
Chinese Softshell Turtle
Nile Softshell Turtle
Malayan Box Turtle
Asian Leaf Turtle
Eastern River Cooter
Florida Red-bellied Cooter
Mediterranean Turtle
Reeve’s Turtle
Chinese Stripe-necked Turtle
Painted Wood Turtle
European Pond Turtle

NT, EEP, LV:īp.aizs.

VU
EN
EN, EEP

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

RĀPUĻI – REPTILIA – REPTILES

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

Reinwardt’s Flying Frog
Chapa Bug-eyed Frog

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

Marbled Rain Frog
Garlic Toad
Red-eyed Tree Frog
Lemur Leaf Frog

Aizsardzība
Conservation

1.1
4.0.4
1.0
1.1
0.1.2
5.3.2
1.0
0.0.1
0.0.1
2.0
0.0.1
0.1
3.3

2.3.14

0.0.2

1.1

1.0

11

3

10

17

65

20

1

150

14

10

7

6

1

4
17

21

7
2
25
16

23

–
3
–
6
2
16

41
11

Krituši
Deaths

134
30

Atvesti
Other
acquis’n
2
1

10

Dzimuši
Births

7
6

Skaits
Status
1.01.20

1.0

20

35

Aizvesti
Other
dispos’n

2.3.16
1.1
4.0.4
1.0
1.1
0.1.2
5.3.2
1.1
0.0.1
0.0.1
3.0
0.0.1
0.1
3.3

178

19
2
6
5
2
16
40
7
2
35
16
32
4
6

68

5
5

Skaits
Status
31.12.20.
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Dīķa bruņrupucis
Sarkanausu bruņrupucis
Dīķa bruņrupucis (pasuga)
Sarkankāju bruņrupucis
Galapagu bruņrupucis
Zvaigžņu bruņrupucis
Elastīgais bruņrupucis
Leopardu bruņrupucis
Vidusjūras bruņrupucis
Vidusāzijas bruņrupucis
Āfrikas piešrupucis
Ogoves pundurkrokodils
Gaviālkrokodils
Austrumu dārza ķirzaka
Apkakles agāma
Filipīnu buruķirzaka
Āzijas ūdensagāma
Bārdainā agāma
Glodene
Jemenas hameleons
Panteru hameleons
Bruņnešu ķirzaka
Lielā bruņķirzaka
Zaļsekstes bazilisks
Leopardu gekons
Toki
Tirkīza pundurgekons
Madagaskaras dienas gekons
Stendinga dienas gekons
Henkela lapastes gekons
Zaļā iguāna
Smaragda ķirzaka
Zilastes ķirzaka
Sila ķirzaka
Slow Worm

Veiled Chameleon
Reunion Chameleon
Girdle-tailed Lizard
Great Plated Lizard
Green Crested Basilisk
Leopard Gecko
Tokay Gecko
Turquoise Dwarf Gecko
Madagascar Giant Day Gecko
Standing’s Day Gecko
Henkel’s Leaf-tailed Gecko
Green Iguana
Green Keel-bellied Lizard
Serrate-toed Tree Lizard
Sand Lizard

Anguis fragilis

Pond Slider
Red-eared Slider
Yellow-bellied Slider
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
Oriental Garden Lizard
Frilled Lizard
Philippine Sail-finned Lizard
Asian Water Dragon
Inland Bearded Dragon

Chamaeleo calyptratus
Furcifer pardalis
Cordylus tropidosternum
Gerrhosaurus major
Basiliscus plumifrons
Eublepharis macularius
Gekko gecko
Lygodactylus williamsi
Phelsuma madagascariensis
Phelsuma standingi
Uroplatus henkeli
Iguana iguana
Gastropholis prasina
Holaspis guentheri
Lacerta agilis

Trachemys scripta
Trachemys scripta elegans
Trachemys scripta scripta
Chelonoidis carbonaria
Chelonoidis nigra
Geochelone elegans
Malacochersus tornieri
Stigmochelys pardalis pardalis
Testudo graeca
Testudo horsfieldii
Centrochelys sulcata
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii
Calotes versicolor
Chlamydosaurus kingii
Hydrosaurus pustulatus
Physignathus cocincinus
Pogona vitticeps

Suga
Species

LV:īp.aizs.

VU, EEP, CITES II(B)
CITES II(B)
NT

VU, CITES II(B)

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

CITES II(B)

CITES II(B)

CITES II(B)

VU
VU

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

Aizsardzība
Conservation
2.3
1.0
1.2
0.2
1.0
2.1
2.1
0.1
1.5
1.0
2.1
1.2
–
1.3
1.4
1.2.2
0.1
0.0.6
–
1.0
0.0.4
0.1.2
1.1
3.0
1.1
0.0.1
0.1
1.0
0.0.2
3.0
1.0.3
–
0.2

6.11.5

Skaits
Status
1.01.20.

0.0.1

Dzimuši
Births

0.0.6

1.1

0.0.2

1.1

2.6
1.1

1.1

Atvesti
Other
acquis’n

0.0.1

0.0.1

1.0

0.0.2
0.1
0.0.1

0.3

1.0
1.0

1.1

2.1

4.6.2

Krituši
Deaths
0.2

Aizvesti
Other
dispos’n

3.6.4
2.6
2.1
1.2
0.2
1.0
2.1
2.1
0.1
1.5
1.0
1.1
0.2
0.0.2
1.0
1.4
1.2
–
0.0.5
1.1
–
0.0.4
0.1.1
1.1
3.0
1.1
0.0.1
0.1
1.0
0.0.2
3.0
1.0.2
0.0.6
0.2

Skaits
Status
31.12.20.
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Rhea pennata pennata
Casuarius casuarius

Acryllium vulturinum
Callipepla californica
Pavo cristatus
Lophura nycthemera

Lophura edwardsi
Lophura swinhoii
Branta ruficollis
Anser anser
Somateria mollissima mollissima
Tadorna tadorna

Darvina nandu
Sekstainais kazuārs

Grifu pērļvista
Kalifornijas paipala
Indijas pāvs
Sudraba fazāns

Edvardsa fazāns
Taivānas fazāns
Sarkankakla zoss
Meža zoss

Sāmsalas dižpīle

Lielā pūkpīle

Podarcis muralis
Zootoca vivipara
Corucia zebrata
Tiliqua scincoides
Trachylepis margaritifera
Shinisaurus crocodilurus
Varanus exanthematicus
Acrantophis madagascariensis
Boa constrictor
Chilabothrus angulifer
Malayopython reticulatus
Morelia viridis
Python bivittatus
Python regius
Euprepiophis mandarina
Lampropeltis mexicana mexicana
Lampropeltis triangulum sinaloae
Pantherophis guttata
Rhynchophis boulengeri
Natrix natrix natrix
Vipera berus

Mūru ķirzaka
Pļavas ķirzaka
Tvērējastes scinks
Zilmēles scinks
Varavīksnes scinks
Ķīnas krokodilķirzaka
Savannas varāns
Madagaskaras zemes žņaudzējčūska
Parastā žņaudzējčūska
Kubas žņaudzējčūska
Tīklotais pitons
Zaļais kokpitons
Tumšais tīģerpitons
Karaliskais pitons
Mandarīnu zalktis
Meksikas karaļčūska
Sinaloa pienčūska
Kukurūzas zalktis
Bulanžē degunčūska
Parastais zalktis
Parastā odze

Suga
Species

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

CITES II(B)

Edwards’s Pheasant
Swinhoe’s Pheasant
Red-breasted Goose
Greylag Goose
Eider
Common Shelduck

Vulturine Guineafowl
California Quail
Common Peafowl
Silver Pheasant

Darwin’s Rhea
Double-wattled Cassowary

CR, EEP/ISB, CITES I(A)
NT, CITES I(A)
VU, EEP, CITES II(A), LV:īp.aizs.
LV:ierob.izm.
NT
LV:īp.aizs.

ESB, CITES I(A)
ESB

PUTNI – AVES – BIRDS

Common Wall Lizard
Viviparous Lizard
Prehensile-tailed Skink
Blue-tongued Skink
Five-lined Skink
Chinese Crocodile Lizard
Savanna Monitor
Madagascar Ground Boa
Boa Constrictor
Cuban Boa
Reticulated Python
Green Tree Python
Burmese Python
Royal Python
Mandarin Ratsnake
Mexican Kingsnake
Sinaloan Milksnake
Corn Snake
Rhinoceros Snake
Grass Snake
Common Adder

Aizsardzība
Conservation

1.0

1.1.2
1.1
0.1
0.1

0.0.2

0.2.1
1.1.1

1.0.1

0.1

0.0.1

2.0

0.1

0.0.2

1.0.3

Krituši
Deaths

6.5

1.3

3.4

0.1

2.0

1.0

1.1

1.0

Atvesti
Other
acquis’n

0.1

0.0.6
0.0.7
0.0.3

0.0.7

0.0.6

Dzimuši
Births

1.0
2.1
1.1

3.2
–
19.16

1.1
1.1

0.0.1

1.1
2.1
1.0
1.2

3.3

0.0.1
1.1.3
0.1
2.1
0.0.5
0.0.4
–
3.3
–
0.1
1.1
2.1
1.2
2.0
1.1

Skaits
Status
1.01.20.

0.1
0.1

0.1

0.0.1

Aizvesti
Other
dispos’n

–
–

0.1

5.3

1.0
2.0
1.1

18.15.1

4.4
1.1
2.2.5
1.1.6

0.0.1
0.1
0.1
2.1
0.0.3
0.0.4
1.0
3.3
1.1
–
1.1
0.1
1.2
3.0
1.1
3.3.6
1.1
4.1
1.0
1.2
0.1.7

Skaits
Status
31.12.20.
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Surnia ulula
Asio otus
Strix aluco
Strix uralensis
Strix nebulosa lapponica
Bubo scandiacus

Bubo bubo bubo

Vultur gryphus
Sagittarius serpentarius
Pernis apivorus
Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus percnopterus

Aegypius monachus
Aquila pomarina
Aquila chrysaetos chrysaetos
Haliaeetus albicilla
Buteo buteo buteo

Svītrainā pūce

Eiropas ūpis

Andu kondors
Sekretārputns
Ķīķis
Bārdainais grifs

Baltais grifs

Melnais grifs
Mazais ērglis

Jūras ērglis
Peļu klijāns

Klinšu ērglis

Meža pūce
Urālpūce
Ziemeļu pūce
Baltā pūce

Ausainā pūce

Cinereous Vulture
Lesser Spotted Eagle
Golden Eagle
White-tailed Sea Eagle
Common Buzzard

Egyptian Vulture

Andean Condor
Secretary Bird
Honey Buzzard
Bearded Vulture

European Eagle Owl

Hawk Owl
Long-eared Owl
Tawny Owl
Ural Owl
Great Grey Owl
Snowy Owl

Glossy Ibis
Eastern White Pelican
Great Cormorant

Plegadis falcinellus
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax carbo sinensis

Klinšu ibiss
Brūnais ibiss
Sārtais pelikāns
Jūraskrauklis

Melnkakla dzērve
Melnais stārķis
Baltais stārķis
Baltais karošknābis

Pelēkā dzērve

Greater Flamingo
American Flamingo
Grey Crowned Crane
Stanley Crane
Manchurian Crane
Common Crane
Black-necked Crane
Black Stork
White Stork
African Spoonbill
Waldrapp Ibis

Phoenicopterus roseus
Phoenicopterus ruber
Balearica regulorum gibbericeps
Anthropoides paradiseus
Grus japonensis
Grus grus grus
Grus nigricollis
Ciconia nigra
Ciconia ciconia ciconia
Platalea alba
Geronticus eremita

Sārtais flamings
Sarkanais flamings
Pelēkā vainagdzērve
Paradīzes dzērve
Japānas dzērve

Ruddy Shelduck
Muscovy Duck
Mandarin Duck

Tadorna ferruginea
Cairina moschata
Aix galericulata

Rudā dižpīle
Muskuspīle (savvaļas forma)
Mandarīnpīle

Suga
Species

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

EN, EEP, CITES II(A)

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

CITES II(A), LV:īp.aizs.

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

EN, EEP, CITES I(A)

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

Aizsardzība
Conservation

0.0.2

1.2

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
2.4
1.1
1.1

2.1
2.2

1.3
3.3
8.5
0.1
0.3
2.1
1.1
1.1

3.5
3.4

3.5
–
13.1
3.1
1.0
2.1
1.0
2.2
1.0
0.1
2.2
1.0

Skaits
Status
1.01.20.

0.0.1

2.3
0.0.2

3.1
0.1.1

Dzimuši
Births

0.0.1

2.2

2.3
2.2

Atvesti
Other
acquis’n

0.0.1

0.0.2

1.0

0.2

1.0

Krituši
Deaths

0.1

0.2

2.2

5.6

1.1

1.0
1.0
1.1
1.0

1.5

2.0

0.0.2

1.1

1.1
1.1

2.2

2.2
1.1
1.1
1.1.1
1.1
1.1

1.2

3.3.1
3.5
3.3
8.5
0.1
0.3
2.1
1.1
1.1

–

1.0

1.1

0.1

1.1
–
1.1
–

2.3
15.3
3.1
1.0

Skaits
Status
31.12.20.

Aizvesti
Other
dispos’n

58
Pygmy Gliding Possum
Sugar Glider

Ground Cuscus
Brush-tailed Bettong
Red Kangaroo
Swamp Wallaby
Belanger’s Tree Shrew
Ring-tailed Lemur
Lesser Slow Loris
Senegal Bushbaby
Northern Greater Galago
Goeldi’s Monkey
Common Marmoset
Eastern Pygmy Marmoset
Golden Lion Tamarin
Silvery Marmoset
Patas Monkey
Japanese Macaque

Agapornis nigrigenis

Psittacula krameri
Taeniopygia guttata

Acrobates pygmaeus
Petaurus breviceps

Phalanger gymnotis
Bettongia penicillata ogilbyi
Macropus rufus
Wallabia bicolor bicolor
Tupaia belangeri
Lemur catta
Nycticebus pygmaeus
Galago senegalensis
Otolemur garnettii
Callimico goeldii
Callithrix jacchus
Cebuella pygmaea niveiventris
Leontopithecus rosalia
Mico argentatus
Erythrocebus patas
Macaca fuscata fuscata

Melnvaigu zaļspārnītis

Krāmera papagailis
Zebru amadīns

Pundurplanētājkuskuss

Mazais planētājkuskuss
Zemes kuskuss
Tvērējastes žurkķengurs
Rudais ķengurs
Purva valabijs
Belangera tupaja
Kaķu lemurs
Mazais resnais loris
Senegālas galago
Sīkausu lielais galago
Geldi kalimiko
Ziemeļbrazīlijas kalitrikss
Austrumu pundurkalitrikss
Zeltainais lauvtamarīns
Sudrabainais kalitrikss
Huzārpērtiķis
Japānas makaks

Agapornis roseicollis

Sārtvaigu zaļspārnītis

Laughing Kookaburra

VU, CITES II(B)

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

LV:īp.aizs.

Aizsardzība
Conservation

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

ESB

CR, EEP, CITES I(A)
ESB

ZĪDĪTĀJI – MAMMALIA – MAMMALS

Rose-ringed Parakeet
Zebra Finch

Black-cheeked Lovebird

Rosy-faced Lovebird

Lanner Falcon
Galah
Sulphur-crested Cockatoo
Lesser Sulphur-crested Cockatoo
Salmon-crested Cockatoo
White Cockatoo
Grey Parrot

Dacelo novaeguineae

Falco biarmicus
Eolophus roseicapilla
Cacatua galerita
Cacatua sulphurea citrinocristata
Cacatua moluccensis
Cacatua alba
Psittacus erithacus

Kukaburra

Rudgalvas piekūns
Sārtais kakadu
Dzeltencekula kakadu
Citroncekula kakadu
Moluku kakadu
Baltais kakadu
Sarkanastes žako

Zaļā vārna

Trumpeter Hornbill

European Roller

Bycanistes bucinator

Coracias garrulus

Trompetes degunragputns

Suga
Species

0.1

2.5

1.1
1.1

6.9
6.6

1.0
6.4
–
1.1

7.2

5.3

1.5
4.3

2.1
2.1

1 kolonija
1.2

–
0.0.9

0.0.8

1.1
–
1.1
1.0
6.4
1.1
2.2
3.1
0.1
2.3
–

Skaits
Status
1.01.20.

0.2

1.0.1
0.0.2

2.2.2

0.0.1

0.1.1
0.1.2

++
0.0.2

0.0.4

Dzimuši
Births

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.1

2.2

Atvesti
Other
acquis’n

0.4
1.0

1.1

2.0

++
0.1
1.1
0.1
0.4

Krituši
Deaths

3.0
0.2
1.0

1.1

Aizvesti
Other
dispos’n

1 kolonija
1.1.2
1.0
2.0
1.2.1
2.4.2
3.1
6.2.1
2.0
8.5.2
2.0
1.1
7.5.1
5.6.2
1.1
1.1
2.7
0.1

1.0
6.4
1.1
2.2
3.1
0.1
2.3
0.1
0.0.12
1.0
0.0.9

–

1.1
2.2

Skaits
Status
31.12.20.
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Gelada
Trīsjoslu bruņnesis
Četrpirkstu tamandua
Lidvāvere
Āfrikas zemes vāvere
Meža susuris
Lielais susuris
Eirāzijas bebrs
Mājas šinšila
Madagaskaras milzukāmis
Turcijas adatpele
Arābijas adatpele
Pundurpele
Filipīnu mākoņžurka
Kuplastes smilšu pele
Āfrikas koku dzeloņcūka
Indijas dzeloņcūka
Kailais smilšracējs
Jūrascūciņa
Kapibara
Moko
Asaras aguts
Degu
Ziemeļu baltkrūtainais ezis
Sebas augļsikspārnis
Ziemeļu sikspārnis
Zeltainais šakālis
Pelēkais vilks
Krēpjvilks
Sarkanais vilks
Jenotsuns
Eiropas rudā lapsa
Feneklapsa
Brūnais lācis
Leduslācis

Theropithecus gelada
Tolypeutes matacus
Tamandua tetradactyla longicaudata
Pteromys volans
Xerus inauris
Dryomys nitedula
Glis glis
Castor fiber
Chinchilla lanigera
Hypogeomys antimena
Acomys cilicicus
Acomys dimidiatus
Micromys minutus
Phloeomys pallidus
Sekeetamys calurus
Atherurus africanus
Hystrix indica
Heterocephalus glaber
Cavia porcellus
Hydrochoerus hydrochaeris
Kerodon rupestris
Dasyprocta azarae
Octodon degus
Erinaceus roumanicus
Carollia perspicillata
Eptesicus nilssonii
Canis aureus
Canis lupus lupus
Chrysocyon brachyurus
Cuon alpinus lepturus
Nyctereutes procyonoides
Vulpes vulpes crucigera
Vulpes zerda
Ursus arctos arctos
Ursus maritimus

Suga
Species

Gelada
Southern Three-banded Armadillo
Southern Tamandua
Siberian Flying Squirrel
Cape Ground Squirrel
Forest Dormouse
Edible Dormouse
Eurasian Beaver
Domestic Chinchilla
Malagasy Giant Rat
Turkish Spiny Mouse
Arabian Spiny Mouse
Eurasian Harvest Mouse
Slender-tailed Cloud Rat
Bushy-tailed Jird
African Brush-tailed Porcupine
Indian Crested Porcupine
Naked Mole-rat
Domestic Guinea Pig
Capybara
Rock Cavy
Azara’s Agouti
Degu
Northern White-breasted Hedgehog
Seba’s Short-tailed Bat
Northern Bat
Golden Jackal
European Grey Wolf
Maned Wolf
Dhole
Raccoon Dog
Red Fox
Fennec Fox
Eurasian Brown Bear
Polar Bear
EEP, CITES II(B)
ESB, CITES II(A), LV:īp.aizs.
VU, EEP/ISB, CITES II(B)

EEP, CITES II(A), LV:ierob.izm.
NT, EEP/ISB, CITES II(B)
EN, EEP, CITES II(B)

LV:īp.aizs.

DD, ESB

ESB

EN, ISB
DD

LV:īp.aizs.
LV:īp.aizs.

EEP, CITES II(B)
NT
ESB
LV:īp.aizs.

Aizsardzība
Conservation

1.1
2.0
2.2
1.1
2.1
1.2
1.0

10.3

0.2
0.0.1
0.0.1
18.0
0.0.1
4.2

4.6.2
3.5.18
1 kolonija
3.1
2.9

0.1
1.1

1 kolonija
–
–
5.2

1.2
4.1
9.6
1.0
1.2
1.1

1.1
1.1
9.11

5.0

Skaits
Status
1.01.20.

0.0.6

0.0.2
0.0.12
++
0.1
5.5

++
+
+
3.1

1.0.1
0.1
1.4

Dzimuši
Births

0.0.1

0.0.10
0.0.15

Atvesti
Other
acquis’n

1.0

1.0

1.2
0.1

0.0.7
++

3.1
0.1

+
++

++

5.3

1.1

1.0.1
0.1

Krituši
Deaths

1.0

2.0

1.1

1.2

4.3

2.3

Aizvesti
Other
dispos’n

1.1
1 kolonija
1 kolonija
0.0.13
5.2
–
1.1
3.5.4
3.5.23
1 kolonija
3.2
6.12
0.1
0.0.1
0.0.2
18.0
0.0.1
4.2
7.3.6
1.1
2.0
2.2
1.1
1.1
1.2
–

–

5.0
1.1
1.1
8.12
0.1
4.1
–
1.0

Skaits
Status
31.12.20.
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Degunlācītis
Kinkažu
Jenots
Āpsis
Eiropas ūdele
Pundurmangusts
Surikats
Manuls
Servals
Ziemeļu lūsis
Āfrikas lauva
Amūras tīģeris
Pelēkais ronis
Klinšu damans
Puatū ēzelis
Pundurēzelis
Prževaļska zirgs
Grevi zebra
Kiangs
Čapmana zebra
Līdzenumu tapīrs
Meža cūka
Apkakles pekars
Nīlzirgs
Divkupru kamielis
Mājas lama
Gvanaka
Alpaka
Vikunja
Alnis
Eiropas staltbriedis
Baltpurna briedis
Ķīnas mundžaks
Pudu
Meža ziemeļbriedis
6.4
1.1
1.0

6.5

EEP/ISB, CITES I(A)

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

Alpaca

Vicuña
Red Deer
White-lipped Deer
Chinese Muntjac
Chilean Pudu
European Forest Reindeer

Vicugna pacos

Vicugna vicugna
Alces alces alces
Cervus elaphus hippelaphus
Cervus albirostris
Muntiacus reevesi
Pudu puda
Rangifer tarandus fennicus
Eurasian Elk

5.3

CITES II(A)

Miniature Donkey
Przewalski’s Wild Horse
Grevy’s Zebra
Eastern Kiang
Chapman’s Zebra
South American Tapir
Wild Boar
Collared Peccary
Hippopotamus
Bactrian Camel
Llama
Guanaco

Equus asinus ‘Miniature’
Equus caballus przewalskii
Equus grevyi
Equus kiang holdereri
Equus quagga chapmani
Tapirus terrestris
Sus scrofa scrofa
Pecari tajacu
Hippopotamus amphibius
Camelus bactrianus
Lama glama
Lama guanicoe
CITES II(B)
VU, ESB, CITES II(B)

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

2.1
1.4

–

0.2
0.3
21.8
0.2
1.3
1.2
0.3

2.2

0.4
3.1
1.2
–
3.24

4.7

0.2
1.1

1.1

1.0
–
1.6

4.5

Poitou Donkey

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

Equus asinus ‘Poitou’

CR, EEP

1.0
1.0
4.2
2.1

Raccoon

Eurasian Badger
European Mink
Dwarf Mongoose
Slender-tailed Meerkat
Pallas’s Cat
Serval
Northern Lynx
African Lion
Amur Tiger
Grey Seal
Rock Hyrax

2.2

1.4

Skaits
Status
1.01.20.

Procyon lotor

Brown-nosed Coati
Kinkajou

Aizsardzība
Conservation

Meles meles
Mustela lutreola novikovi
Helogale parvula
Suricata suricatta
Felis manul
Leptailurus serval
Lynx lynx lynx
Panthera leo
Panthera tigris altaica
Halichoerus grypus
Procavia capensis capensis

Nasua nasua
Potos flavus

Suga
Species

0.1
2.1

1.1

1.1

0.1

2.1

2.2

0.0.6

1.0

Dzimuši
Births

1.0

1.0

0.2

1.1

2.0

Atvesti
Other
acquis’n

1.1
2.1

1.0

1.0

0.1
3.0

0.1

4.2

2.2

0.3.6

2.1

Krituši
Deaths

1.0

1.0

0.1

2.1

0.2

0.1

Aizvesti
Other
dispos’n
1.4
3.1
1.0
1.0
2.1
2.1
4.2
1.0
2.0
1.6
1.1
1.1
1.1
2.6
0.4
3.1
1.2
0.2
3.23
0.2
0.2
0.2
21.8
0.2
1.3
2.2
0.3
5.3
3.4
1.1
1.0
6.6
–
0.1
1.4

Skaits
Status
31.12.20.
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– šķirne: Romanovas

– šķirne: Latvijas tumšgalve

– šķirne: Kamerūnas
Mājas aita

Ovis aries

Capra aegagrus hircus

Anser anser domesticus

Anas platyrhynchos domesticus
Cairina moschata domestica
Gallus gallus domesticus
Meleagris gallopavo
Oryctolagus cuniculus
Myocastor coypus
Equus caballus caballus
Equus caballus caballus
Sus scrofa domesticus
Bos taurus taurus

Mājas pīle
Mājas muskuspīle
Mājas vista
Mājas tītars
Mājas trusis
Nutrija
Mājas zirgs
Ponijs
Mājas cūka
Govs
– šķirne: Latvijas zilā
– šķirne: Hailandes
Mājas kaza

– šķirne: Latvijas vietējā

Baringo Giraffe
Impala
Domestic Yak
Hungarian Steppe Cattle
Mishmi Takin
Turkmenian Markhor
Kirk’s Dik-dik
Bukhara Urial Sheep
Chinese Blue Sheep
Common Eland
VU, EEP, CITES II(B)
NT, EEP, CITES I(A)
ESB
VU, CITES II(B)
ESB

VU, EEP, CITES II(B)

Aizsardzība
Conservation

0.1
–
1.3

1.2

1.14

3.2

4.0

2.8

4.0
3.0

Skaits
Status
1.01.20.

– Latvian Black-headed
– Romanov

Domestic Sheep

– Latvian Local
– African Pygmy

Domestic Goat

– Latvian Blue
– Highland

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

Domestic Goose

0.17
14.34

2.2
3.8

2.1

3.5
1.5
5.11

3.4

1.0

++

++

2.2

0.1

2.2

Dzimuši
Births

7.14

0.2

4.5
1.1
1.3
–

0.0.30

1.3.25
0.0.2

0.0.31

0.0.5
0.0.5

LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKI – FARM ANIMALS

Giraffa camelopardalis rothschildi
Aepyceros melampus
Bos grunniens
Bos taurus taurus ‘Hungarian Steppe’
Budorcas taxicolor taxicolor
Capra falconeri heptneri
Madoqua kirkii
Ovis orientalis bochariensis
Pseudois nayaur szechuanensis
Tragelaphus oryx

Mājas zoss

Rotšilda žirafe
Impala
Mājas jaks
Ungārijas stepju govs
Mišmi takins
Vītņragu kaza
Kērka dikdiks
Buhāras uriāls
Ķīnas zilā aita
Dižantilope

Suga
Species

1.0

4.2

0.3

5.0

Atvesti
Other
acquis’n

8.17

2.0
5.8

0.2
3.1
0.1

4.1

1.0

++

++

0.0.1

0.1
1.1

2.1

2.0

Krituši
Deaths

1.0

1.0

0.1

Aizvesti
Other
dispos’n

5.17

0.17

1.7
3.11

0.0.4
0.0.5
0.0.35
1.3.25
0.0.2
0.0.34
4.5
0.1
1.3
0.1
1.0
7.17
5.5

2.0
8.0
2.8
4.0
3.3
1.13
2.3
0.1
0.3
1.3

Skaits
Status
31.12.20.

AIZSARGĀJAMĀS SUGAS RĪGAS ZOODĀRZA KOLEKCIJĀ 31.12.2020.
PASAULES SARKANĀ GRĀMATA
Pasaules Sarkano grāmatu (IUCN Red List of Threatened
Species) no 1966. gada uztur Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (International Union for
Conservation of Nature). Informācija par apdraudētajām
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 Endangered) – skaita un izplatības vērtējumi liecina, ka sugai
pastāv ārkārtīgi augsta iespējamība izmirt savvaļā.
 EN – nopietni apdraudēta suga (Endangered) – skai-

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

RĪGAS ZOODĀRZA KOLEKCIJĀ:
Savvaļā izmirusi suga (EW)
Bīstami apdraudēta suga (CR)
Nopietni apdraudēta suga (EN)
Jutīga suga (VU)
Daļēji apdraudēta suga (NT)
Nepietiekami izpētīta suga (DD)
KOPĀ

3
15
27
37
20
7
109

Kiangi (Equus kiang holdereri) zoodārza filiālē “Cīruļi”.
Eastern Kiangs at the Zoo’s Affiliate Cīruļi.
Foto: Sergejs Čičagovs
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Grevi zebra (Equus grevyi).
Grevy's Zebra.

Foto: Māris Lielkalns

NEBRĪVES POPULĀCIJU MENEDŽMENTA PROGRAMMAS UN CILTSGRĀMATAS
 ESB – Eiropas ciltsgrāmatā (European Studbook)
tiek apkopota un analizēta informācija par sugas turēšanu 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 koordinators 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 rekomendācijas sugas vairošanā,
t.sk., kuri dzīvnieki iesaistāmi vairošanā, uz kuriem zoodārziem sūtāmi savairotie dzīvnieki u.tml.).
 ISB – starptautiskajā ciltsgrāmatā (International
Studbook) tiek apkopota un analizēta informācija par sugas turēšanu un vairošanu pasaules zoodārzos.

RĪGAS ZOODĀRZA KOLEKCIJĀ:
Apdraudēto sugu Eiropas programma (EEP)
Starptautiskā ciltsgrāmata (ISB)
Eiropas ciltsgrāmata (ESB)
KOPĀ

RĪGAS ZOODĀRZA KOLEKCIJĀ:

50
11
22
75

VAŠINGTONAS KONVENCIJA
1973. gada Vašingtonas konvencija par starptautisko
 CITES I pielikumā iekļautas sugas, kurām draud iztirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu
miršana un kuras tieši vai netieši apdraud starptautiskā
sugām – CITES (Convention on International Trade in Entirdzniecība.
dangered Species of Wild Fauna and Flora) nosaka importa
 CITES II pielikumā iekļautas sugas, kuru pastāvēun eksporta kontroli, lai apdraudēto sugu savvaļas populāšana var kļūt apdraudēta, ja netiks stingri kontrolēta
cijas neciestu no nelegālas un nekontrolētas starptautiskās
šo dzīvnieku un to daļu un izstrādājumu starptautiskā
tirdzniecības. CITES Latvijā ratificēta 1996. gada decembrī.
tirdzniecība.
RĪGAS ZOODĀRZA KOLEKCIJĀ:
Vašingtonas konvencijas pielikumi 26.11.2019. (CITES I, II)
Eiropas Komisijas Regula Nr. 2017/160 (20.01.2017.) – pielikumi (CITES A, B)
KOPĀ

125

AIZSARGĀJAMĀS SUGAS LATVIJĀ
Latvijas īpaši apdraudēto sugu sarakstu nosaka Latvijas
topus. Šīs sugas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, un tām
Republikas Ministru kabineta noteikumi nr. 396 (pieņemti
noteikts īpaši aizsargājamo sugu vai ierobežoti izman
14.11.2000.). Sarakstā iekļautas apdraudētas, izzūdošas un
tojamo īpaši aizsargājamo sugu statuss.
retas sugas, kā arī sugas, kuras apdzīvo specifiskus bioRĪGAS ZOODĀRZA KOLEKCIJĀ:
Īpaši aizsargājamā suga (LV:īp.aizs.)
Ierobežoti izmantojamā īpaši aizsargājamā suga (LV:ierob.izm.)
KOPĀ

22
3
25
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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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