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dzīvnieKu RehabiLitāCija
2012. gadā notika remonts zoodārza Karantīnas telpās, 

tāpēc dzīvniekus pieņēmām tikai izņēmuma gadījumos.
Rīgas zoodārza Karantīnā nonāk īpašniekiem ap

nikuši vai neapdomīgi iegādāti mīļdzīvnieki, bezpa
līdzīgā stāvoklī atrasti savvaļas dzīvnieki un konfis
cētie dzīvnieki. 

Mīļdzīvnieku grupā 2012. gadā saņēmām mājas 
sesku, šinšillu, piecus sarkanausu bruņrupučus un 
četrus Vidusāzijas bruņrupučus. Deviņiem Vidus
āzijas bruņrupučiem atradām jaunas mājas. Kopā 
pēdējo piecu gadu laikā esam izvietojuši 22 Vidus
āzijas bruņrupučus.

No savvaļas lielākoties ienāk mazuļi un jauni dzīv
nieki. 2012. gadā saņēmām 13 ežus – vasarā ma
zuļus, ziemā – pieaugušus dzīvniekus, kas par agru 
pamodušies no ziemas miega. Diemžēl lielākā daļa 
mazuļu neizdzīvoja; pieaugušos dzīvniekus pavasarī 
atlaidīsim savvaļā. 2012. gadā izdevās izaudzēt visus 
sešus atnestos pelēko roņu mazuļus, tie aizceļoja uz 
Sjiaņas okeanāriju Ķīnā. Rudenī uz zoodārzu atveda 
novārgušu ziemeļu lūšu mazuli, ko atrada netālu no 
Raunas. Līdz gada beigām lūsēns jau bija atkopies, 
plānojam to nosūtīt uz Helsinku zoodārzu Somijā. 

2012. gadā Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) 
turpināja konfiscēt bez atbilstošiem dokumentiem 
turētos, kā arī nelikumīgi tirgotos pitonus un žņau
dzējčūskas. Ministru Kabineta 1999. gada 6. aprīļa 
noteikumi Nr. 133 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta 
starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas Fo
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Foto: Viesturs PinkaPelēko roņu Halichoerus grypus mazuļi Rīgas lidostā ceļā uz Ķīnu.
Young Grey Seals in Riga Airport, on their way to China.

dzīvnieku un augu sugu īpatņiem” paredz, ka izņemtais 
vai konfiscētais dzīvnieks līdz kompetentu institūciju at
tiecīga lēmuma pieņemšanai tiek turēts Rīgas zoodārzā. 
2012. gadā saņēmām divas parastās žņaudzējčūskas 
un divus tīģerpitonus. Karantīnas telpas pēc remonta ir 
piemērotas, tomēr par mazu, lai varētu izmitināt dau
dzas čūskas. Lai Rīgas zoodārzs varētu pilnībā nodro
šināt funkcijas, ko paredz Latvijas Republikas likumi, 
vienīgā iespēja ir jaunas, pietiekami plašas karantīnas 
telpu ierīkošana Rīgas zoodārzā.
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RāpuĻi
Sarkanausu bruņrupucis Trachemys scripta 5 5 5 5
Vidusāzijas bruņrupucis Testudo horsfieldii 7 4 9 2
Lielā bruņķirzaka Gerrhosaurus major 1 1 –
Varāns Varanus ornatus 1 1 –
Parastā žņaudzējčūska Boa constrictor – 2 2
Tīģerpitons Python molurus 1 2 1 2 –
Kukurūzas zalktis Elaphe (Pantherophis) guttata 1 1 –
putni
Baltais stārķis Ciconia ciconia 1 2 2 1 –
Zivju ērglis Pandion haliaetus 1 1 –
Peļu klijāns Buteo buteo – 1 1 –
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla – 2 2 –
Korella Nymphicus hollandicus 1 1 –
Ausainā pūce Asio otus 1 3 1 2 1
Meža pūce Strix aluco – 1 1 –
Vārna Corvus cornix – 2 2 –
zīdītāji
Ziemeļu baltkrūtainais ezis Erinaceus roumanicus 1 13 6 4 4
Pelēkais zaķis Lepus europaeus – 1 1 –
Čīles šinšilla Chinchilla lanigera 6 1 3 1 3
Akmens cauna Martes foina 2 2 –
Mājas sesks Mustela putorius furo – 1 1 –
Amerikas ūdele Mustela vison 1 1 –
Ziemeļu lūsis Lynx lynx lynx – 1 1
Pelēkais ronis Halichoerus grypus – 6 6 –
Pogainais ronis Phoca hispida – 1 1 –
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Ziemeļu baltkrūtaino ežu Erinaceus roumanicus mazuļi.
Northern White-breasted Hedgehog young from the wild.
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