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JubileJas gadā

2012. gada 14. oktobrī Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs svinēs simto 
gadadienu.

Dārzs piedzīvojis gan uzplaukuma gadus, gan karus, dabas stihijas un 
ekonomiskās krīzes, gan to, kā cita citu nomaina dažādas varas. Ir nācies 
notraust gan prieka, gan rūgtu bēdu asaras.

Mums svarīgas ir norises, kas ik gadu zooloģiskajā dārzā atkārtojas no jauna 
un piešķir tam burvību visos gadalaikos. Salā, kupenu apskauti izbaudām 
vakara stundas dārzā, vērojot krāšņos dzīvnieku ziemas kažokus un bez 
steigas iepazīstam tropu dzīvniekus omulīgās iekštelpās. Pavasarī, kad gaiss 
virmo putnu dziesmās, āmuru klaudzoņa aicina sanaglot putnu būrīti zīlītei, 
strazdam vai pūcei. Vasara ir mazuļu laiks, kad vairojas gan dārza iemītnieku, 
gan apmeklētāju pulks. Rudenī, dzimšanas dienu gaidot, dārzs sapošas kļavu 
zeltā un vīnstīgu ugunīgajās lapās, izvērtē padarīto un dāvina apmeklētājiem 
kādu jaunu ekspozīciju.

Zooloģiskais dārzs ir tas pats vecais, bet vienmēr jauns. Tas allaž mainās, 
aug, bet nekad nebūs gatavs. Galvenais ir neapmaldīties modernajā pasaulē, 
saglabāt dārza savdabību un dvēseli. Dārzs mums visiem ir viens, bet katrs 
to izjūtam un mīlam pa savam. Lai mums kopīgi izdodas radīt jubilejas gada 
noskaņu! Lai dzīvniekiem piemēroti apstākļi, lai apmeklētājiem prieks, lai 
pašiem gandarījums par paveikto!.

    Rolands greiziņš
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza

 valdes priekšsēdētājs

Foto: Māris Lielkalns

Foto: Māris Lielkalns
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Rīgas zoodārzs dibināts 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). Dalība šajā 
organizācijā tās locekļiem uzliek pienākumu uzturēt 
augstus standartus gan dzīvnieku labturībā, gan 
visās citās zoodārza darbības jomās. 

No 1993. gada Rīgas zoodārzs iekļaujas Starp
tautiskajā Sugu uzskaites sistēmā – ISIS (International 
Species Information System). 

1993. gadā izveidota Rīgas zoodārza filiāle “Cī
ruļi” Liepājas rajona Kalvenes pagastā (pašreizējā 
teritorija – 132 ha). Ārpilsētas bāze tika veidota ar 
mērķi kalpot par Rīgas zoodārza reto sugu dzīvnieku 
grupu novietni un atveseļošanas vietu, kas bija 
neatliekami nepieciešama zoodārza ierobežotās 
pil sētas teritorijas dēļ. Turpinoties teritorijas lab
iekārtošanai un infrastruktūras radīšanai, ārpilsētas 
bāze kļuvusi arī par nozīmīgu tūrisma objektu 
Kurzemes zonā.

Rīgas zoodārza līdzšinējais svarīgākais ieguldījums 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā ir no Latvijas 
faunas izzudušās Eiropas kokvardes populācijas 
sekmīgā atjaunošana Kurzemē, 1988.–1992. gadā 
veicot laboratorijā vairotu kokvaržu reintrodukciju.

apmeklētāji

Apmeklētāju skaits 2011. gadā – 268 905.
Ieņēmumi no ieejas biļetēm – 865 080 Ls.

Jaunas ekspozīcijas, būvdarbi

2011. gadā atklātas četras jaunas ekspozīcijas:
Zebru pagaidu ekspozīcija Bantengu mājā
Paradīzes dzērvju ekspozīcija
Lūšu ekspozīcija
“Cīruļos” – gvanaku aploks
Veikta divu ekspozīciju pārbūve:
 Tapīru mītnes jumta nomaiņa

RĪgas NaCiONālais ZOOlOĢisKais dāRZs 2011. gadā
 Latvijas pūču kompleksa rekonstrukcija
Zoodārza teritorijas labiekārtošana:
 Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana    

 (asfaltēšana, bruģa likšana, apstādījumi)
 Piebrauktuve un ieejas mezgls Terārijā
Iebrauktuve uz autostāvvietu 
Zoodārza galvenās ieejas rekonstrukcija   

 (jumta nomaiņa, fasādes remonts)

dzīvnieku kolekcija

2011. gada beigās dzīvnieku kolekcijā ir 
421 suga.

Gada laikā kolekcija papildināta ar 26 jaunām 
sugām.

Vairojās 138 sugas, piedzima vai izšķīlās kopā 
2421 mazulis.

Sīkāk par dzīvnieku kolekciju – 15. lpp.
Pilns zoodārza dzīvnieku sugu saraksts un 

vairošanas rezultāti – 34. lpp.

Pētījumi

2011. gada beigās Rīgas zoodārzs piedalās 32 
apdraudēto sugu Eiropas programmās (EEP), kuru 
ietvaros notiek koordinēta reto un apdraudēto sugu 
vairošana nebrīvē, arī vairošanas metožu izstrāde, jo 
visām šīm sugām EEP ietvaros izstrādā vadlīnijas 
turēšanai un vairošanai nebrīvē. 2011. gadā mūsu 
zoodārzā vairojās desmit EEP sugas.

Starptautisko vairošanas programmu un cilts grā
matu saraksts – 53. lpp.

dzīvnieku rehabilitācija

Zoodārza Karantīnā tika uzņemti un rehabilitēti 
gan nelaimē nokļuvuši savvaļas dzīvnieki (2011. ga
dā – 44), gan dažādu iemeslu dēļ iedzīvotāju atvesti 
eksotisko sugu dzīvnieki (42). 

Sīkāk par dzīvnieku rehabilitāciju zoodārzā – 31. lpp.
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Jaunā pagaidu mītne zebrām. 
Temporary Zebra exhibit.
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bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas projekti 
un pētījumi dabā

2011. gadā Rīgas zoodārzs piekto gadu piedalījās 
Teiču un Krustkalnu rezervāta un Vācijas Savvaļas 
dzīvnieku aizsardzības fonda sadarbības projektā 
mazā ērgļa savvaļas populācijas papildināšanā Vācijā. 
Zoodārza Ornitoloģijas nodaļā šogad tika izaudzēti 
15 ērglēni, kurus pēc tam nosūtīja uz Vāciju.

Abinieku nodaļa turpināja smilšu krupju savvaļas 
populācijas papildināšanu, nebrīvē vairotus gadu 
vecus krupjus izlaižot Garākalna liegumā Bēnē 
(Dobeles raj.). 2010.–2011. gadā savvaļā atlaisti kopā 
197 krupīši. Turpmākajos gados plānots projekta 
rezultātu monitorings.

Abinieku nodaļas darbinieki sāka zaļā krupja 
savvaļas populācijas monitoringu Rīgas apkārtnē 
(Latvija ir uz šīs sugas izplatības areāla ziemeļu 
robežas, Igaunijā suga jau izzudusi). 2011. gadā 
atrastas trīs jaunas atradnes.

Guntis Graubics (Ornitoloģijas nodaļa) turpināja 
pūču migrācijas pētījumus, kurus veic jau no 
1985. ga da. 2011. gadā pūču pavasara un rudens 
migrācijas pētījumus veica Salacgrīvā. Izmantojot 
Gunta Grau  bi  ca pētījumu materiālus, 2011. gadā 
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studente 
Nikola Krasovska aizstāvēja bakalaura darbu par 
ausainās pūces spārna garumu un masu rudens 
migrācijas laikā.

Arkādijs Poppels (Terārijs) turpināja viendienīšu 
pētījumus dabā, rezultāti pastāvīgi tiek prezentēti 
konferencēs. 2011. gadā – Latvijas Universitātes 
69. zinātniskajā konferencē un starptautiskajā 
konferencē “Saldūdens ekosistēmu bioindikatoru 
monitorings” Pēterburgā.

Aleksandrs Napolovs un Ilona Roma (Insektārijs) 
veica entomofaunas inventarizācijas ekspedīciju 
Turcijas dienvidaustrumos (13.05.–10.06.2011.). Eks
pedīcijas materiāli tiek apstrādāti un tiks publicēti. 
Balstoties uz 2010. gada Grieķijas ekspedīcijas 
(18.05.–1.06.2010.) materiāliem, zinātniskajos izde
vumos 2011. gadā publicēti divi raksti.

studentu prakses

2011. gadā zoodārzā organizējām mācību prakses 
studentiem no Nīderlandes (Simona Stofberga 
un Damjans Livestro no Bārneveldas koledžas, 
2.04.–15.05.) un Lielbritānijas (Marija Matvejeva no 
Plimutas universitātes, 18.05.–20.06.). Trīs studenti 
no Lielbritānijas, Vācijas un Zviedrijas izgāja indi
viduālu praksi Abinieku nodaļā.

Vides izglītība

2011. gadā zoodārzā novadītas 93 ekskursijas un 
28 nodarbības, darbojās interešu izglītības pulciņš. 
Vasaras sezonā ik dienas apmeklētājiem piedāvāta 
dzīvnieku publiskās barošanas programma 10 ob
jektos, iepazīstinot ar dzīvnieku bioloģiju un uzve
dību. Izstrādātas un nodarbībās un pasākumos 
izmantotas 20 jaunas darba lapas un spēles.

2011. gadā zoodārzā organizēti vairāk kā 20 da
žādu pasākumu, to skaitā plaša vides izglītības 
programma piedāvāta Tropu mēneša, Putnu dienu, 
Svītraino dienu u.c. pasākumu ietvaros.

Izbraukumi ar lekcijām un pieradinātu dzīvnieku 
demonstrācijām ārpus zoodārza – 52.

Sīkāk par vides izglītības darbu un zoodārzā 
organizētajiem pasākumiem – 6. lpp.
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FiNaNsu PāRsKats

RNZd ieņēmumi un izdevumi 2011. gadā

Latvijas pūču komplekss pēc rekonstrukcijas.
Latvian Owl Exhibit after reconstruction.
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ieņēmumi kopā (ls) 1 873 730

LR Vides ministrija      163 158
Rīgas dome      669 263
RNZD pašu ieņēmumi   1 001 899

 No tā ieejas biļetes 865 080
Dažādi ziedojumi un dāvinājumi        39 410

izdevumi kopā (ls) 1 815 617
Atalgojums un sociālie maksājumi      903 710
Komandējumi un darbinieku apmācība           7 363
Pakalpojumu apmaksa      228 900
Materiāli, energoresursi, ūdens, inventārs, barība      466 370

 No tā dzīvnieku barības iegāde 193 828
Grāmatas un žurnāli              907
Biedru naudas (EAZA, ISIS)          4 004
Kapitālie izdevumi      204 363

 No tiem rekonstrukcijas un renovācijas darbi:
 Teritorijas labiekārtošana                49 551
 Latvijas pūču un apogu kompleksa  rekonstrukcija               21 174
 Centrālās ieejas rekonstrukcija               18 886
 Tapīru mītnes rekonstrukcija (jumts)                 9 747
 Paradīzes dzērvju voljers                 5 371
 Zebru mīnes izveidošana Bantengu mājā                 5 149
 Lūšu ekspozīcija                 3 970
 Barības dzīvnieku audzētava                 3 655
 Tropu abinieku audzētava                 2 429
 “Cīruļos” palīgaploks ar novietni               15 678

           Turpinās darbs:
        Dienesta caurlaide
        Balto pūču ekspozīcija
        Teritorijas labiekārtošana
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ZOOdāRZa atbalstĪtāJi uN sadaRbĪbas PaRtNeRi

Paradīzes dzērvju voljers.
The new Stanley Crane enclosure.

Lūšu ekspozīcija.
The new Lynx exhibit.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

277 403 278 225 270 184 281 723
310 416

365 014
342 975

252 845 254 192
268 905

apmeklētāju skaits 2002.–2011. gadā
Attendance, 2002–2011

apmeklētāju skaits 2002.–2011. gadā
Attendance, 2002–2011

 Uzziņu dienests 1188
 Rasma Aistrauts
 “BIGBANK”
 SIA “DT Mobile”
 “Eastcon AG LV”
 SIA “Frostiart Baltic”
 SIA “Gaita”
 SIA “Gandrs”
 Eva Kižlo
 SIA “Labo logu aģentūra”
 SIA “Lattelecom BPO”
 Latvijas Biznesa koledža
 SIA “Latvijas Mobilais telefons”
 Latvijas Multiplās sklerozes asociācija
 “Live Rīga”
 SIA “MasterFoods Latvia”
 SIA “Narvesen Baltija”
 Pasaules Dabas fonds
 SIA “Preiss Būve”
 AS “Preses Apvienība”
 Rīgas brīvostas pārvalde
 Rīgas tūrisma attīstības birojs
 SIA “Rīgas meži”
 AS “Rīgas piena kombināts”
 SIA “Saulkalne S”
 “Schleich”
 “Skrivanek”
 AS “Tallink Latvija”
 SIA “Veiters korporācija”
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saiKNe aR sabiedRĪbu
Viens no Rīgas zoodārza pamatuzdevumiem ir vi

des izglītības un saziņas darbs. To veicam, gan vadot 
ekskursijas un mācību nodarbības, gan organizējot iz
glītojošus pasākumus zoodārzā un izbraukumos, gan 
nodrošinot interešu izglītības pulciņa darbu. Pilnvei
dojam zoodārza informatīvo noformējumu, sagatavo
jot izglītojošos stendus, sugu plāksnītes un norādes, 
kā arī izstrādājam iespieddarbu maketus. Pastāvīgi 
 papildinām datu un informācijas bāzi par zoodārza 
dzīvniekiem. Tuvojoties zoodārza simtgadei, pastipri
nātu vērību veltām vēstures ma teriālu apkopošanai. 

Apmeklētāju piesaistīšanā, jo īpaši šajos eko no
miskajos apstākļos, svarīga loma ir sadarbībai, in
formācijas pieejamību un publicitāti veicinošiem 
pasā kumiem. Ņemot vērā to, ka reklāmai zoodārzs 
var atvēlēt salīdzinoši nelielus līdzekļus, daudz 
uzma nī  bas veltām sadarbībai ar plašsaziņas līdzek
ļiem. Līdzdarbojamies zoodārza darbības filozofiju 
atbalstošos reklāmas pasākumos un izstrādājam 
reklāmu maketus. Iesaistām sadarbības partnerus 
tradicionālo pasākumu organizēšanā. Sadarboja
mies ar tūrisma informācijas centriem, “Live Rīga”, 
palielinot Rīgas zoodārza atpazīstamību ārvalstīs.

Vides izglītības un saziņas darbs kopumā nodrošina 
zoodārza publicitāti un uztur pastāvīgu sabiedrības 
interesi. Apmeklētāju piesaiste visās gada sezonās 
gan palīdz līdzekļu ieguvē zoodārza pamatuzdevumu 
veikšanai, gan nodrošina plašu auditoriju vides izglītī
bas aktivitātēm.

izglītības darbs zoodārzā

2011. gadā novadījām 93 ekskursijas un 28 no
darbības. Nodarbību, ekskursiju un pasākumu kva
litatīvai norisei sagatavojām 20 jaunas darba lapas 
un spēles. Sadarbībā ar Rīgas Dabaszinību skolu 
turpinājās pulciņa “Zoodārza Takuzinis” darbība. 
Sagatavotas un novadītas 36 nodarbības, iekļaujot 
zoodārza dzīvnieku vides pilnveidošanu un dzīv
nieku novērošanu. Sadarbības ietvaros sagatavotas 
un novadītas divas nodarbību dienas Dabaszinību 
skolas nometnes bērniem. Ar pieradināto dzīvnieku 
grupu viesojāmies 52 auditorijās skolās, pirmskolas 
iestādēs un izglītojošos pasākumos.

Vides izglītības darbā neatņemama ikdienas sa
stāvdaļa ir konsultācijas dažādās ar savvaļas dzīvnie
kiem saistītās situācijās. Šāda konsultatīva problēmu 
risināšana palīdz novērst daudzu savvaļas dzīvnieku 
nepamatotu nonākšanu nebrīvē vai pat bojā eju. 
Atsevišķos gadījumos zoodārza darbinieki izbrauca 
veikt situācijas novērtēšanu. Regulāri sniedzām 
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Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas organizēts pasākums zoodārzā.
An education event organized by the Children Clinical University Hospital.
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Svītrainās dienas.
Striped Days at the zoo.

“Pūces skola” Putnu dienu ietvaros.
The ‘Owl School’ within the Bird Day.



7

informāciju par savvaļas dzīvnieku labturības nodro
šināšanas iespējām mājas apstākļos. 

Ar mērķi izglītot apmeklētājus un samazināt dzīv
nieku patvarīgu barošanu, jau septiņas vasaras sezo
nas apmeklētājiem piedāvājam dzīvnieku publiskās 
barošanas programmu. 2011. gada vasarā tajā bija 
iekļauti 10 objekti (flamingu, kazuāru, nīlzirgu, meža 
cūku, pelikānu un jūraskraukļu, kaķu lemuru, suri
katu, žirafu, ziemeļbriežu, roņu ekspozīcijas), kuros 
varēja ne tikai vērot dzīvnieku barošanu, bet arī no
klausīties izsmeļošu informāciju par to uzvedību, dzī
ves veidu un likteņiem zoodārzā. Īpašu apmeklētāju 
uzmanību joprojām piesaistīja savā ziņā unikālais 
pelēko roņu Puikas un Ezes priekšnesums ar vairāk 
kā 30 komandu izpildi (ieskaitot gleznošanu un bas
ketbola spēli).

Pasākumi un sadarbības partneri

2011. gadā īstenojām vairāk kā 20 dažādu pasāku
mu. Daudzi no tiem Rīgas zoodārzā jau kļuvuši par 
tradīciju un tiek realizēti, pateicoties uzticamiem un 
atsaucīgiem sadarbības partneriem. 
Gada sākumā turpinājām pasākumu “Ziemas 
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Naktis” kopā ar Uzziņu dienestu 1188. Ziemas Nak
tīs vēl arī turpināja mirdzēt skulptūru grupa “Tīģera 
zvaigznājs”, kas tapa 2010. gada nogalē sadarbībā ar 
tēlnieku Kārli Alaini.
6. janvārī, pateicoties “Trodeks”, vērām izremon

tētās Nīlzirgu mītnes durvis un svinējām vārda doša
nas svētkus nīlzirgam Funtikam, kas 22 gadu vecumā 
oficiāli pārtapa par Funti.
Februārī jau devīto gadu organizējām Tropu 

mēnesi. Ar SIA “Latvijas Mobilais telefons” OKartes at
balstu pasākumi norisinājās Tropu mājā un Akvārijā. 
Nedēļu nogalēs apmeklētāji radošajās darbnīcās un 
izziņas maršrutos varēja ar lupas palīdzību pētīt sīk
dzīvniekus, pārbaudīt drosmi, turot rokās tūkstoškāji, 
ķirzaku vai citu “kustoni”, piedalīties bruņrupuču un 
krokodilu barošanā, vērot noslēpumaino nakts dzīv
nieku gaitas un pētīt to maņas. Savukārt darba dienās 
veidojām tematiskas ekskursijas skolēnu grupām. 
7. februārī rīkojām vārda došanas svētkus pun

durkrokodiliem, kuri šobrīd mitinās Tropu mājas 
baseinā. Divi pundurkrokodilēni vārdus ieguva jau 
7. februārī – prāvāko un niknāko dzīvnieku kopēja 
Sanita Govoruhina nosauca par Ivanu Bargo, bet par 
mazākās krokodilenītes Sirsniņas krusttēvu kļuva 
“LMT” prezidents Juris Binde. Apmeklētāju iesnieg

Tropu māja.
Tropical House.
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to vārdu priekšlikumu konkursam noslēdzoties, pie 
vārdiem tika arī pārējie trīs krokodi lēni –  Kleo, Ron
do un Repto.
 7.–13. martā sadarbībā ar biznesa augstskolas 

“Turība” Studējošo pašpārvaldi notika “Studentu ne
dēļa zoodārzā”, kuras ietvaros aicinājām studentus 
apmeklēt zoodārzu par samazinātu ieejas maksu. 
 25. martā–25. aprīlī Latvijas abinieku un rāpuļu 

zālē bija preses fotogrāfa Ojāra Lūša fotogrāfiju izstā
de “Mazie brāļi”.
 Martā atbalstījām Latvijas Dabas muzeja rīkoto 

fotokonkursu “Mans putns”.
 Putnu dienās 2. un 3. aprīlī apmeklētāji apgu

va prasmi gatavot pareizas konstrukcijas mājvietas 
putniem. Kopumā tika izgatavoti 250 būrīši zīlītēm, 
zvirbuļiem un mušķērājiem, 150 būrīši strazdiem. 
25 būri, eksperta Andra Avotiņa uzraudzībā darinā
ti Gada putnam 2011 – meža pūcēm, aizceļoja uz 
Teiču dabas rezervātu. Pasākuma ietvaros zoodārza 
Mācību klasē darbojās “Pūces skola”, kurā apmeklētā
ji varēja uzzināt par visu 13 Latvijā sastopamo pūču 
dzīves veidu un paradumiem, mikroskopā pētīt pūču 
spalvas un atrijas, iepazīties ar galvaskausu uzbūvi 
un risināt interesantus uzdevumus. 
 5. aprīlī–2. maijā notika “Whiskas” akcija “Atbalsti 

manu lielo brāli!”. Ikviens “Rimi” veikalu tīkla klients, 
iegādājoties “Whiskas” produktus, 5% no pirkuma 
summas ziedoja tīģeriem Rīgas zoodārzā un varēja 
laimēt ģimenes biļeti uz zoodārzu.
 27. aprīlī zoodārzā notika pavasara talka kopā ar 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem.
 28. aprīlī prezentējām jaunās Āfrikas savannas 

ekspozīcijas ieceri, kā arī “Narvesen” un Preses Ap
vienības organizēto akciju “Atbalsti Āfrikas savannas 
dzīvniekus Rīgas zooloģiskajā dārzā”. 
 15. un 16. maijā notika tradicionālās Dzīvnieku 

ģimeņu dienas. Apmeklētāji iepazina dzīvnieku ģi
menes noslēpumus, dodoties īpašā ģimeņu mīklu 
maršrutā. Tika piedāvāta īpaša dzīvnieku publiskās 
barošanas demonstrāciju programma 12 vietās (fla
mingi, kazuāri, huzārpērtiķi, iguānas un bruņrupuči, 
papagaiļi, degunlācīši, kaķu lemuri, surikati, žirafes, 
ziemeļbrieži, roņi). Radošajā darbnīcā pie kaķu le
muriem katrs apmeklētājs varēja piedāvāt savus 
izvēlētos vārdus martā dzimušajiem lemurēniem – 
dvīņiem. 
 27. maijā mediji tika iepazīstināti ar jaunajām 

Rīgas zoodārza zebrām. Abu jauno zebru meiteņu 
Mērijas un Vakavakas transportēšanai no Reines 
zoodārza Vācijā un viņu pagaidu mītnes labiekārto
šanai izmantojām “Narvesen” un Preses Apvienības 
organizētajā akcijā “Atbalsti Āfrikas savannas dzīvnie
kus Rīgas zooloģiskajā dārzā” iegūtos līdzekļus. 
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Tropu mēneša atklāšana ar SIA “LMT” prezidenta Jura Bindes piedalīšanos. 
“LMT” kļūst par piecu pundurkrokodilu mazuļu krustvecākiem.
The opening of the Month of Tropics, together with Juris Binde, President of 
SIA LMT, the new zoo parents of five baby Dwarf Crocodiles.
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SIA “LMT” talka zoodārzā.
The work day of SIA LMT at the zoo.
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 Maijā sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi 
izgatavojām un izvietojām informatīvo stendu gru
pu “Putnu vērošanas vietas Latvijā” ar norādēm, kur 
Latvijā meklējamas ērtākās un sugām bagātākās 
putnu vērošanas vietas. 
 5. jūnijā notika biedrības “Zaļā josta” organizētā 

Pasaules vides diena. Ikviens interesents varēja uz
zināt par iespējām, kā saudzēt vidi, izmēģināt savas 
spējas netradicionālā atkritumu šķirošanā, piedalīties 
EKO spēlēs un konkursos, kā arī izcīnīt zaļas balvas. 
 21. jūlijā noritēja Galapagu bruņrupuču 

 svēršanas pasākums spēkavīra Raimonda Bergma
ņa virsvadībā. Šoreiz svarīgajā rupuču svēršanas mi
sijā palīdzēja Latvijas (un arī Baltijas) stiprākā spēka
dāma Jolanta Logina.
 17. augustā notika rehabilitētās ronenītes Agni

jas izlaišana jūrā. Novārgušo pelēko ronēnu aprīļa sā
kumā jūras krastā netālu no Mazirbes atrada Slīteres 
rezervāta darbinieki. Zoodārzā ronēns tika izaudzi
nāts un uzbarots līdz 46 kg svaram un ar Rojas ostas 
kuģīša “Lasis” komandas gādību izlaists jūrā pusceļā 
starp Roju un Roņu salu. 
 22.–28. augustā kopā ar Uzziņu dienestu 1188 

organizējām Svītrainās dienas. Apmeklētāji iepazinās 
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ar svītru un rakstu nozīmi dzīvnieku pasaulē. Ikkat
ram interesentam bija iespēja doties izpētīt Svītraino 
dienu maršrutu, apciemot svītrainos dzīvniekus un 
uzzināt, kā svītras viņiem palīdz izdzīvot, kā arī inte
resanti pavadīt laiku darbnīcā “Svītras un krāsas”.
27. augustā zoodārzā notika Bērnu klīniskās 

universitātes slimnīcas organizēts pasākums, kura 
ietvaros ikkatrs vecāks varēja noskaidrot, cik garš ir 
izaudzis bērns, un novērtēt, vai bērna augums atbilst 
viņa vecumam.
 Augustā, septembrī un oktobrī atbalstījām Lat

vijas Multiplās sklerozes asociācijas projektu “Hame
leonu rotaļas”. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
bija iespēja izmantot pastaigu braucamrīkus – ratiņ
krēslu, elektriskos ratus vai elektrisko skuteri ar bla
kusvāģi ratiņkrēslam. 
10. septembrī notika talka kopā ar SIA “Latvijas 

Mobilais telefons” darbiniekiem, kuri palīdzēja labie
kārtot un uzpost zoodārzu. Abu uzņēmumu kopīgā 
talka simbolizēja un apliecināja ilgstošas sadarbības 
un draudzības nozīmi. Talkas ietvaros tika izveidota 
un labiekārtota plaša lapene, kas turpmāk priecēs 
ikvienu zoodārza apmeklētāju un kalpos par piemē
rotu vietu ģimenes piknikam. 

Informācijas stendi par putnu vērošanas vietām Latvijā, izveidoti sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi.
Informative stands on bird-watching spots in Latvia, produced in collaboration with the Board of the Freeport of Riga.
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 7. oktobrī mazumtirdzniecības tīkla “Maxima” 
organizētajā Latvijas Ķirbju čempionāta fināla pasā
kumā 10 raženākās Latvijas “dižogas” svērt un mērīt 
palīdzēja spēkavīrs Raimonds Bergmanis un Dainis 
Zāģeris. 
 13. oktobrī, ievadot Rīgas zoodārza 100. se

zonu, atklājām pirmajam zoodārza iemītniekam – 
meža cūkai Trīnei veltītu skulptūru (tēlniece Gaida 
Grundberga). Atklātas tika arī divas jaunas ekspo
zīcijas – divdaļīga lūšu ekspozīcija, kuru papildina 
informatīvi izglītojošs stends “Ziemeļu lūsis”, kā arī 
paradīzes dzērvju voljers. 
 15. un 16. oktobrī Rīgas zoodārza 99. dzimša

nas dienas ietvaros notika Dzīvnieku dienas. Pasāku
ma laikā apmeklētāji Žirafu mājā izzināja dzīvnieku 
pielāgošanās noslēpumus. Īpaši ciemos gaidījām 
cilvēkus, kuru vārdā vai uzvārdā atpazīstams kāda 
dzīvnieka nosaukums. Pierādot sava vārda saistību 
ar dzīvnieku pasauli, 1107 apmeklētāji dāvanā saņē
ma ievērojamas ieejas biļešu atlaides. 
 21. septembrī–31.oktobrī Rīgas zoodārza Zoo

zīļuks aicināja skolas iesaistīties ozolzīļu vākšanas ak
cijā. Kampaņas laikā tika savākts 5781 kg zīļu. 
 24. novembrī pateicāmies “Narvesen” un Pre

ses Apvienības kolektīvam un visiem tā uzticama
jiem klientiem, kuri šovasar aktīvi un azartiski pie
dalījās akcijā “Atbalsti Āfrikas savannas dzīvniekus 
Rīgas zooloģiskajā dārzā”. Tās laikā tika saziedoti 
15 008,59 Ls. Iegūtos līdzekļus paredzēts ieguldīt 
zebru un degunragputnu turēšanas apstākļu uzla
bošanā. 
 14. decembrī notika Amūras tīģeru Vasjas un 

Katrīnas pirmdzimtā – tīģerēna Klifa Granta pirmā 
pastaiga lielajā aplokā. Sākot ar 15. decembri ik die
nu plkst. 13.00–14.00 tīģerēna pastaigu varēja vērot 
arī zoodārza apmeklētāji. Pateicoties SIA “Lattele
com” atbalstam, Klifa Granta gaitām varēja sekot arī 
tiešraidēs internetā.
 No 15. decembra jau trešo reizi organi zē j ām 

Ziemas Naktis, dāvājot apmeklētājiem iespēju 
nesteidzīgi vērot dzīvnieku darbošanos krēslas 
stundās. 

Reklāma

2011. gadā vairāk kā 25 organizācijas izvēlējās 
Rīgas zoodārzu par pasākuma vai produkta pre
zentācijas vietu. Šo sadarbību rezultātā nodrošinā
jām zoodārza publicitāti arī tiešās reklāmas veidā, 
sagatavojot ap 40 reklāmas maketu un materiālu 
(piemēram, bukletos “Welcome Guide”, apgāda “Ju
mava” izdotajās skolēnu dienasgrāmatās). Sadarbībā 
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SIA “Lattelecom” nodrošināja iespēju tiešraidē internetā sekot zoodārza 
tīģerēna Klifa Granta gaitām.
SIA Lattelecom provided a possibility to observe the tiger young online in 
the web.
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Svītrainās dienas.
Striped Days at the zoo.
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“Narvesen” un Preses Apvienības organizētās akcijas “Atbalsti Āfrikas savannas 
dzīvniekus Rīgas zooloģiskajā dārzā” gaitā tika savākti līdzekļi projekta īstenošanai.
Narvesen news agents store chain organized a campaign ‘Support the African Savannah 
Animals in the Riga Zoo’.



ar Uzziņu dienestu 1188 interneta portālos tika plaši 
reklamēti pasākumi zoodārzā – janvārī Ziemas nak
tis un augustā Svītrainās dienas. “Narvesen” un “Pre
ses apvienības” organizētās akcijas “Atbalsti Āfrikas 
savannas dzīvniekus Rīgas zooloģiskajā dārzā” laikā 
no maija līdz oktobrim informācija par ekspozīcijas 
“Āfrikas Savanna” ideju tika izvietota uz plakātiem 
“Narvesen” kioskos visā Latvijā. Maijā plaša reklāma 
tika ievietota tūrisma izdevumā “Eesti Postimees” 
Igaunijā. Reklāmas bukleti “Rīgas zooloģiskais dārzs, 
kur arī mazi dzīvnieki izskatās lieliski” septiņās valo
dās tika izplatīti Rīgas pilsētas tūrisma informācijas 
centrā Melngalvju namā, kā arī uz “Tallink” prāmjiem. 
Reklāma Rīgas kartēs “Enjoy Riga” un “Enjoy Jurmala” 
tika izvietota lidostā “Rīga”, “airBaltic” taksometros un 
viesnīcās.

Rīgas zoodārza izglītības un sabiedrisko attiecību 
veidošanas darba pieredzi prezentējām arī ārpus 
zoodārza, t.sk. VITILA un Rīgas tūrisma koordinācijas 
un informācijas centra rīkotajos semināros. Turpinās 
sadarbība ar Rīgas tūrisma attīstības biroju un iesais
tīšanās “Live Rīga” partneru programmā.

11
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sadarbība ar 
plašsaziņas līdzekļiem 

Zoodārza apmeklētība un vides izglītības iespē
jas atkarīgas no publicitātes, tāpēc darbam ar žur
nālistiem un plašsaziņas līdzekļiem ikdienā veltījām 
daudz laika un uzmanības. 

2011. gadā uz vairāk kā 200 plašsaziņas līdzek
ļu adresēm nosūtījām 30 preses relīzes (neskaitot 
atkārtotās un papildinātās) par pasākumiem, jau
numiem un notikumiem. Katram pasākumam vai 
preses konferencei gatavojām informācijas kopsa
vilkumus, video un foto materiālus, tā atvieglojot 
žurnālistiem darbu un cenšoties panākt precīzu 
notikumu izklāstu publikācijās un sižetos. Televīzi
jas ziņu dienestiem regulāri piedāvājām aktuālus 
videomateriālus. 

Kopumā 2011. gadā Rīgas zoodārza notikumi 
plašsaziņas līdzekļos (prese, radio, televīzija, inter
neta vide) atspoguļoti vairāk kā 2000 ziņās (neskai
tot interneta portālus un sociālos medijus). Populā
rāko ziņu topā iekļuva stāsti par zebru atgriešanos 

Rīgas zoodārza ārpilsētas bāze “Cīruļi”.
Riga Zoo’s affiliate ‘Cīruļi’.
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Galapagu bruņrupuču svēršana ar spēkadāmas Jolantas Loginas un 
spēkavīra Raimonda Bergmaņa piedalīšanos.
Weightlifters Jolanta Logina and Raimonds Bergmanis at the annual 
Indefatigable Island Tortaise weighing event.
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Skolu ozolzīļu vākšanas kampaņa “Zoozīļuks”.
The acorns for zoo animals were collected by schoolchildren within ‘Zoozīļuks’ 
campaign.
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zoodārzā, nīlzirgu “ģimenes lietām” un ekspozīcijas 
“Āfrikas Savanna” būvniecības ieceri. 

Joprojām turpinām sadarbību ar ilggadējiem in
formatīvajiem partneriem. Zoodārza atbalsta bied
rības priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka jau 19 gadus 
vada Latvijas Televīzijas raidījumu “Dabas grāmata”. 
Daija Līdaka veidoja sižetus LTV1 raidījumam “Kas 
te? Es te!”. Māris Lielkalns gatavoja tēmas TV5 raidī
jumam “Mans mīļais draugs”. 

Regulāra sadarbība turpinās ar vairākiem preses 
izdevumiem. Daiga Leimane gatavoja publikācijas 
žurnālam “Zīlīte”, kā arī kopā ar Elvīru Hrščenoviču 
gatavoja materiālus žurnālam “Dārzā” un kalendā
ram “Daba un vēsture” par vēstures notikumiem 
zoodārzā. Māris Lielkalns gatavoja rakstus preses 
izdevumam “Latvijas Avīze”, žurnāliem “Marta” un 
“Spicīte”. Veiksmīga un ilgstoša sadarbība atzīmē
jama ar žurnālistiem Valdi Aleksandrovu (žurnāli 
“Ieva”, “Astes”, “MMD”), žurnāla “Vides Vēstis” redak
tori Anitru Toomu un televīzijas žurnālisti Judīti 
Čunku (LTV “Panorāma”), kā arī raidījumu “Greizie 
rati” , “900 sekundes” un “Labrīt, Latvija!” u.c. veido
tājiem.

Tikai pateicoties žurnālistu atsaucībai un ieinte
resētībai, sabiedrība uzzina par Rīgas zoodārza jau
numiem, par priecīgiem un bēdīgiem notikumiem, 
par labvēļiem un atbalstītājiem, par rekordiem, 
jaunpienācējiem un projām braucējiem. Tāpēc 
sirsnīgi pateicamies par zoodārza ziņu izplatīšanu 
ziņu aģentūrām BNS un LETA. Paldies biežākajiem 
viesiem no televīzijām “Pirmais Baltijas kanāls”, LTV1 
un LTV7, LTV “Panorāma”, LNT “900 sekundes”, TV3 
ziņu dienestam “Bez Tabu” un LNT “Tautas balss”, 
“Latvijas Ziņu kanāls”, TV5, TV kanālam “Pro100”, 
Latvijas Radio, Radio SWH, “Kristīgais Radio”, preses 
izdevumiem “Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai”, “Diena”, 
“Latvijas Avīze”, “Mājas Viesis”, “Rīgas Balss”, “Vakara 
Ziņas”, “Mūsmājas”, “Вести Сегодня”, “Телеграф”, 
“7 секретов”, “Час”, “Суббота” un daudziem citiem 
zoodārza draugiem. Liels prieks un paldies par zoo
ziņu un aktualitāšu atspoguļojumu reģionālajiem 
medijiem. 

Sadarbībā ar žurnālistiem un sabiedrību svarīgu 
darba daļu sastāda zoodārza interneta lapas sistemā
tiska uzturēšana, ziņu atjaunošana un papildinā šana. 
2011. gadā interneta vietne www.rigazoo.lv   apmek
lēta 244 439 reizes, unikāli apmeklē tāji – 176 050. 
Kopumā apskatītas 1 300 858 lapas – vienas vizītes 
laikā vidēji 5,33 lapas, apskatei veltot vidēji 3 mi
nūtes un 2 sekundes laika. Īpaši priecājamies par 
tiem 30% apmeklētāju, kas interneta vietnē iegrie
zušies atkārtoti. Par zoodārzu interesējušies cil vēki 
no 111 valstīm, to skaitā vienīgais apmeklētājs 
no Jemenas apskatījis deviņas lapas, tam veltot 

Pirmās Rīgas zoodārza iemītnieces meža cūkas Trīnes skulptūras 
uzstādīšana. Autore - tēlniece Gaida Grundberga.
Installing of the sculpture of Riga Zoo’s first inhabitant, Trīne the Wild Boar, 
together with the author, Gaida Grundberga.
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37 minūtes. Lielākā interese bijusi no Latvijas (ap
mēram 80% apmeklētāju), Igaunijas, Lietuvas, Krie
vijas, Somijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, 
Vācijas, ASV, Īrijas u.c. 

informatīvais un izglītojošais 
noformējums

2011. gadā turpinājām zoodārza informatīvo no
formēšanu. Sagatavojām vairāk kā 110 dažāda vei
da un satura datorgrafikas maketus – nodrošinājām 
pasākumu informatīvo noformējumu; atjaunojām 
un mainījām sugu plāksnītes; turpinājām darbu pie 
ekspozīciju noformējuma (piemēram, 15 stendu 
sērija ārpilsētas bāzē “Cīruļi”, septiņi stendi par in
teresantiem faktiem Akvārijā, septiņu stendu sērija 
“Tropu meža augu pielāgojumi”, 35 stendu sērija 
“Dzīvnieki Latvijas ģerboņos”); sagatavojām jaunu 
noformējumu pie kasēm; izvietojām jaunumu, ser
visa un citas informatīvās plāksnītes; izstrādājām 
maketus zoodārza plānam, abonementu ieejas 
biļetēm, ielūgumiem, vizītkartēm, pateicībām un 
sertifikātiem; izstrādājām reklāmas bukletu latvie
šu valodā “Rīgas zooloģiskais dārzs, kur arī mazi 
dzīvnieki izskatās lieliski”; sagatavojām zoodārza 
kalendāru 2012. gadam. 

Lai veiktu iepriekš minēto, ļoti svarīgs ir it kā 
neredzamais, bet nepārtrauktais darbs vācot, sis
tematizējot, analizējot un pilnveidojot zoodārza 
videotēkas, foto arhīva, informatīvo un metodisko 
materiālu, kā arī vēsturisko datu bāzi. 

Šogad īpašu uzmanību un rūpību turpinājām 
veltīt darbam pie zoodārza vēstures – apkopojām 
un arhivējām vēsturiskos preses izdevumus, turpi
nājām vēsturisko fotogrāfiju skenēšanu, meklējām 
vēsturiskas ziņas arhīvos, bibliotēkās, muzejos, an
tikvariātos un kolekcionāru saietos, intervējām biju
šos zoodārza darbiniekus un viņu radiniekus. Sadar
bībā ar žurnālistu un zoodārza draugu Daini Īvānu 
turpinām darbu pie zoodārza simtgades grāmatas. 
Sadarbībā ar AS “Latvijas Zaļais punkts” izstrādājām 
un papildinājām stendu sēriju “Vēsturiskās vietas 
zooloģiskajā dārzā” (stendi “Lūšu namiņš”, “Tīģeru 
māja”, “Kafijas paviljons”). Oktobrī Latvijas abinie
ku un rāpuļu ekspozīcijas zālē izveidojām Rīgas 
zoodārza plakātu izstādi, kā arī administrācijas ēkā 
uzsākām veidot zoodārza dibinātāju un direktoru 
portretu galeriju. Gada nogalē sagatavojām un iz
devām kalendāru 2012. gadam “Rīgas Zooloģiskais 
dārzs pirms simts gadiem”, kurā apkopoti zoodārza 
pirmo zinātnisko vadītāju F. E. Štolla un K. H. Grevē 
stāsti par dzīvniekiem. 

Jaunā teritorijas karte Rīgas zoodārza ārpilsētas bāzē “Cīruļi”.
The new map at Riga Zoo’s affiliate ‘Cīruļi’.



The activities of the Department of Education 
and Information include guided tours at the zoo 
(93 tours were conducted in 2011), thematic 
classes for schoolchildren at the Education Centre 
of the zoo (28), lectures with live animals in schools 
etc. (52), and many other tasks associated with zoo 
education function and public relations. 30 press 
releases were sent to the mass media in 2011.

During summer season keeper talks were 
continued at the zoo already for the seventh 
year. Those included feeding demonstrations of 
flamingoes, cassowaries, hippopotamuses, wild 
boars, pelicans and cormorants, lemurs, meerkats, 
giraffes and reindeer, as well as the show of trained 
seals.

In 2011, many public events were conducted at 
the zoo.
 1 December 2010 – 31 January 2011 – Winter 

Nights at the Zoo, with collaboration of Inquiry 
Service 1188. Zoo was open to the public during 
evening hours, with admission fee discounts. Light 
decorations were installed everywhere at the zoo. 
Those included ‘Tiger Constellation’, created by the 
sculptor Kārlis Alainis.
 6 January – the reopening of renovated 

Hippopotamus House to the public. The renovation 
was done with the support of Trodeks. This also 
was the official new name giving event to Funtiks, 
the Hippopotamus, after it was revealed that 
this animal is in fact female, not male as thought 
previously. Thus the new name, Funte.
 7 February–6 March – zoo’s ninth Month 

of Tropics. With support of O!Karte (SIA Latvijas 
Mobilais telefons), educational events took place in 
Tropical House and Aquarium. On 7 February the 
Month of Tropics was opened with releasing of five 
Dwarf Crocodile young in the big pool within the 
Central Hall of Tropical House.
 7–13 March – Student Week at the Zoo with 

admission fee discounts for university students, in 
collaboration with Students Council of School of 
Business Administration Turība.
 25 March–25 April – ‘Little Brothers’, animal 

photo exposition by Ojārs Lūsis, held at zoo’s 
Aquarium hall.
 2–3 April – the Bird Day with nest box 

construction workshops. With the help of zoo staff, 
visitors made 250 nest boxes for tits, sparrows and 
flycatchers, 150 nest boxes for starlings and 25 nest 
boxes for owls.
 5 April–2 May – ‘Support My Big Brother’, 

Whiskas loyalty campaign on behalf of Riga Zoo 
tigers, conducted by Rimi retail chain. Buying 
Whiskas cat foods in Rimi stores, 5% of payment 

eduCatiON aNd PubliC RelatiONs
was a donation to the zoo. Participants also took 
part in a lottery to win one of 100 free family tickets 
to the zoo.
 1 May–15 October – ‘Support the African 

Savannah Animals in the Riga Zoo’, a loyalty 
campaign organized by Narvesen news agents store 
chain. The campaign raised 15,008 LVL that will be 
used on behalf of zoo’s zebras and hornbills. 
 15–16 May – the traditional Family Day at the 

zoo.
 27 May – welcoming zebras to the zoo, the 

first appearance of newcomers to the public. The 
temporary home for two female zebras from Rheine 
Zoo was arranged within zoo’s Banteng House.
 5 June – World Environment Day events at the 

zoo, organized by Zaļā josta.
 21 July – weighing of Indefatigable Island 

Tortoises, together with the famous Latvian 
weightlifter Raimonds Bergmanis already for the 
11th year. This year event was joined by Jolanta 
Logina, the strongest woman in Latvia and Baltic.
 17 August – release of a rehabilitated grey 

seal pup, Agnija, into the Riga Gulf. The weakened 
seal young was found on the sea shore near 
Mazirbe by the rangers of Slītere National Park in 
the beginning of April. After rehabilitation in Riga 
Zoo and reaching the weight of 46 kg, the young 
seal was released into sea from the Roja harbour 
ship ‘Lasis’, halfway from Roja to Estonian Ruhnu 
Island. 
 22–28 August – Striped Days, in collaboration 

with Inquiry Service 1188.
13 October – opening of Riga Zoo’s 100th year. 

A sculpture of zoo’s first inhabitant, Trīne the Wild 
Boar, was presented to the public. The new exhibits 
of Lynxes and Stanley Cranes were opened.
 15–16 October – Animal Days as the zoo’s 

99th anniversary’s event for the public. Admission 
fee discounts were given for visitors having animal 
names in their name or surname. 1107 visitors with 
‘animal names’ attended the zoo during these two 
days.
 7 October – the final of the Annual Pumpkin 

Championship of Latvia, organized by Maxima retail 
chain, with participation of weightlifter Raimonds 
Bergmanis and Dainis Zāģeris.
 14 December – the first public appearance of 

Klifs Grants, Siberian Tiger young. From this day on, 
Klifs Grants was seen to the public in 1300–1400 hrs 
in Tiger Enclosure. SIA Lattelecom also provided 
a possibility to observe Klifs Grants online in the 
web.
 15 December 2011 – 29 January 2012 – Winter 

Nights at the Zoo already for the third time.
14
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dZĪVNieKu KOleKCiJa

dzīvnieku kolekcija 2011. gadā   –  animal collection in 2011 
Kolekcija 31.12.2011.

Status as to 31.12.2011.
Vairošanās 2011. gadā

Breeding in 2011
sugas

Species
dzīvnieki

Individuals
sugas

Species
Mazuļi
Young

Bezmugurkaulnieki / Invertebrates 68 51
Zivis / Fish 65 705 19 975
Abinieki / Amphibians 62 1432 21 1178
Rāpuļi / Reptiles 61 217 7 65
Putni / Birds 79 351 11 61
Zīdītāji / Mammals 86 549 29 142
Kopā / Total 421 3254 138 2421

2011. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā 
ir 421 sugas 3254 dzīvnieki (pirms gada tie bija 
408 sugu 3017 indivīdi). 

93 kolekcijā esošās sugas iekļautas Pasaules 
Sarkanajā grāmatā, trīs ir savvaļā izmirušas (EW), 
astoņas bīstami apdraudētas (CR), 17 – apdraudētas 
(EN). Ir svarīgi uzturēt reto un apdraudēto dzīv
nieku nebrīves populācijas. Tas nav viegli, bet 
daudzkārt sarežģītāk ir aizsargāt dzīvniekus viņu 
dabiskajā vidē. Rīgas zoodārza speciālistu labie 
darbi dzīvnieku aizsardzībā saistās ar Latvijas un 
Eiropas apdraudēto dzīvnieku sugu populāciju 
papildināšanu un izpēti. 

Abinieku nodaļas speciālisti turpināja sekmīgi 
sākto darbu Latvijas īpaši aizsargājamo abinieku 
(smilšu krupja Bufo calamita) vairošanas metodiku 
izstrādāšanā. Lai papildinātu savvaļas populāciju, 
2010. un 2011. gadā 197 zoodārzā izaudzētus 
smilšu krupjus izlaida Garākalna liegumā Bēnē. 
Abinieku nodaļas darbinieki aizsākuši zaļā krupja 
Bufo viridis savvaļas populāciju apsekošanu Rīgas 
apkārtnē un konstatējuši trīs atradnes.

2011. gadā tika pabeigts Dr.biol. Uģa Bergmaņa 
(pārstāvēja Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu) 
un Vācijas Savvaļas dzīvnieku aizsardzības fonda 
sadarbības projekts mazā ērgļa Aquila pomarina 
populācijas papildināšanā Vācijā. Projektā piedalījās 
arī zoodārza Ornitoloģijas nodaļas darbinieki. Piecu 
gadu laikā tika izaudzēti un uz Vāciju nosūtīti 46 
mazie ērgļi.

Zoodārza kolekcijā 2011. gadā mazuļi dzima 
un šķīlās 138 sugu dzīvniekiem, kopējais mazuļu 
skaits 2421 (2010. gadā tās bija 133 sugas, 1557 
jaunie dzīvnieki). Lai saglabātu veselīgas un 
ilgtspējīgas reto dzīvnieku nebrīves populācijas, 
tiek organizētas reto un apdraudēto dzīvnieku 
vairošanas programmas (Eiropā – EEP), kā arī 
uzturētas Eiropas un Starptautiskās ciltsgrāmatas 
(ESB un ISB). Šajās programmās piedalās arī Rīgas 
zoodārzs. 2011. gada beigās mūsu kolekcijā bija 
32 EEP, 33 ESB un 12 ISB sugas.

Šī gada Eiropas sensācija bija pirmās olas mūsu 
gaviālkrodiliem Tomistoma schlegelii. Kaut arī 
tās bija neapaugļotas, speciālistu interese bija 
liela. 2011. gadā Eiropā deviņos zoodārzos un 
specializētās kolekcijās kopā bija tikai 38 ga
viālkrokodili. Eiropā tie vairojas ļoti reti, pēdējo 
reizi 2010. gadā divi mazuļi izšķīlās Fuengirolas 
zoodārzā Spānijā.

Pirmās olas, diemžēl arī neapaugļotas, bija ūdens 
bruņrupučiem kallaguriem. Šai sugai nav izveidota 
nebrīves vairošanas programma, bet Pasaules 
Sarkanajā grāmatā Callagur borneoensis iekļauts kā 
bīstami apdraudēts (CR). Rīgas zoodārzā ir lielākā 
grupa Eiropā – 2004. gadā divi tēviņi un trīs mātītes 
tika atsūtīti no Toronto zoodārza Kanādā. 

Gan gaviālkrokodili, gan kallaguri vēl ir jauni.
Pirmo reizi mazuļi izšķīlās abiem melno grifu 

Aegypius monachus pāriem – gan Rīgā, gan zoodārza 
ārpilsētas bāzē “Cīruļi”. Rīgā cālis nodzīvoja 52, bet 
“Cīruļos” – 100 dienas. 2011. gadā melnā grifa EEP 
kopā ir 34 pāri, 28 pāriem bija olas, līdz 30 dienu 
vecumam attīstījās seši mazuļi, no tiem tikai četri 
bija vecāku pašu audzēti, un divi no šiem četriem 
bija mūsējie. Šajā sezonā iegūtā pieredze ir ļoti 
svarīga gan putniem, gan darbiniekiem. Ceram, ka 
2012. gada vairošanās sezona būs veiksmīgāka.

Ļoti gaidīti bija Amūras tīģeru Panthera tigris 
altaica Katrīnas un Vasjas pirmie mazuļi. Abi vecāki 
ir ģenētiski visai vērtīgi Eiropas nebrīves populācijā. 
Katrīna “rangu tabulā” ir 3. labākā (EEP programmā 
kopā ir 86 mātītes), bet Vasja – 6. labākais no 63 
programmas tēviņiem. 30. jūlijā piedzima trīs 
tīģerēni, diemžēl izdzīvoja tikai viens. Katrīna vēl ir 
jauna un mācās rūpēties par pēcnācējiem.

Mazāk dramatisks bija gads citiem retumiem – Fili
pīnu mākoņžurkām Phloeomys pallidus. 2011. gadā 
saņēmām jaunu mātīti no Prāgas zoodārza un iz
veidojām pāri ar 2010. gadā Rīgā dzimušo tēviņu. 
Šo pāri eksponējam Tropu mājā. Mūsu apmeklētā
jiem ir unikāla iespēja redzēt šos Filipīnu salu endē
mus, jo 12 Eiropas zoodārzos un kolekcijās kopā ir 
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tikai 54 dzīvnieki. Piecos zoodārzos tie vairojās, arī 
Rīgas zoodārzā. Mūsu “vecajam” pārim 2011. gadā 
piedzima viens mazulis, mātīte.

Nagaino nodaļā gads sākās ar traģisku uguns
grēku, tomēr sekojošie notikumi atjaunoja līdz
svaru – Mišmi takinu Budorcas taxicolor taxicolor 
grupu papildināja divi mazuļi un pieaugusi mātīte, 
ko atvedām no Helsinku zoodārza, vītņragu kazām 
Capra falconeri heptneri piedzima astoņi kazlēni, 
divi jēri piedzima Buhāras uriāliem Ovis vignei bo
chariensis, no Berlīnes zoodārza atvedām vēl divas 
baltpurna briežu Przewalskium albirostris mātītes. 
Kā katru gadu, mazuļi dzima arī meža ziemeļbrie
žiem Rangifer tarandus fennicus, bet trīs pagājušā 
gadā dzimušos meža ziemeļbriežus aizvedām uz 
Maskavas zoodārzu.

Transporti uz Krievijas zoodārziem bija sarežģī
tākās dzīvnieku pārvietošanas pēdējo gadu laikā. 
Veicām visdažādākās darbības ar dokumentiem – 
noformējām, saskaņojām, pārrakstījām un, kad bija 
nepieciešams, ar kurjerpastu pārsūtījām pakas ar 
līgumiem, izziņām, veterinārajiem un muitas sertifi
kātiem. Rezultāti – divus kaķu lemurus Lemur catta, 
sešus Jemenas hameleonus Chamaeleo calyptratus 
un trīs lielās bruņkirzakas Gerrosaurus major aizsū
tījām uz Pēterburgu, divas pelēkās vainagdzērves 
Balearica regulorum gibbericeps aizceļoja uz Pen
zas zoodārzu, bet divas pelēkās vainagdzērves, trīs 
meža ziemeļbriežus, vienu līdzenumu tapīru Tapirus 
terrestris, divus Senegālas galago Galago senegalen
sis, vienu tvērējastes žurkķenguru Bettongia penicil
lata ogilbyi, vienu kaķu lemuru un vienu zildzelteno 
aru Ara ararauna aizvedām uz Maskavas zoodārzu. 
No Maskavas zoodārza atvedām neradniecīgas Se
negālas galago mātītes, kā arī jaunas sugas – meln
kakla dzērves Grus nigricollis, moko Kerodon rupes
tris, pundurplanētājkuskusus Acrobates pygamaeus 
un dzeltenos stepes lemingus Eolagurus luteus. 
2012. gadā plānojam nosūtīt dzīvniekus uz Ņižņij
novgorodas un Rostovas zoodārziem.

2011. gadā uz citām kolekcijām aizvedām 67 sugu 
1511 dzīvniekus, saņēmām 63 sugu 181 dzīvnieku. 
Sadarbojāmies ar vairāk kā 50 dažādām kolekcijām, 
lielākā daļa no tām bija EAZA dalīborganizācijas da
žādās Eiropas valstīs.

Dēšanas vieta kallaguriem Callagur borneoensis.
Laying site for Painted Malaysian River Turtles.

Dēšanas vieta gaviālkrokodiliem Tomistoma schlegelii.
Laying site for Tomistomas.

Gaviālkrokodilu Tomistoma schlegelii ola.
An Tomistoma egg.
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bezmugurkaulnieki
Rīgas zoodārzā 2011. gada beigās bija 68 bez 

mugurkaulnieku sugas, no tiem 50 sugu saus
zemes bezmugurkaulnieki Insektārijā, astoņu 
sugu gliemji Abinieku nodaļā un 10 koraļļu, ak
tīniju u.c. ūdens bezmugurkaulnieku sugu Ak
vārijā. 2011. gadā vairojās 51 suga.

Insektārijs no Tallinas zoodārza saņēma jau
nu zarkukaiņu sugu – Achrioptera fallax. Šī Ma
dagaskaras suga ir ļoti krāšņa, nebrīvē pirmo rei
zi savairota 2008. gadā un pagaidām kolekcijās 
ļoti reta. Ceram šos neparastos zarkukaiņus pēc 
savairošanas rādīt apmeklētājiem Tropu mājas 
ekspozīcijā.

Šogad sākām eksponēt daudz jaunu sugu – cir
ceņus Meloimorpha japonicus, siseņus Erianthus 
versicolor un Proscopia luceomaculata, sienāžus 
Stilpnochlora couloniana, rožvaboles Pachnoda 
trimaculata, prusakus Therea olegrandjeani un 
T. petiveriana.

Otro gadu Latvijas abinieku un rāpuļu eks
po zīcijas zālē apmeklētājiem rādām kamenes 
Bombus terrestris. 2010. gadā kameņu ligzdas 
ekspozīciju aprobējām, 2011. gadā tā bija aplū
kojama visu sezonu – no jūnija sākuma līdz ok
tob rim. Sākām veidot arī puķu dobi ar kameņu 
iecienītiem savvaļas nektāraugiem. Ar laiku ce
ram ekspozīciju papildināt ar izglītojošiem sten
diem.

Insektārijs turpina dalību kritiski apdraudētā 
Fregates dižmelnuļa Polposipus herculeanus 
EEP.  2011. gadā mūsu dižmelnuļu populācija sa
mazinājās. Otrās paaudzes vaboles aizgāja bojā 
no vecuma, trešās paaudzes vaboles turpinām 
rādīt Tropu mājas ekspozīcijā, savukārt ceturtās 
paaudzes vaboles vairojas Insektārija telpās. Piek
to paaudzi, kas bija stipri inficēta ar ērcēm, nācās 
likvidēt.

Abinieku nodaļa turpina EEP ietvaros vairot 
trī s savvaļā izmirušas gliemežu partulu su gas –     
 Partula suturalis strigosa, P. tristis un P. varia, kā arī 
uztur ekspozīciju, kurā bez partulām P. varia eks
ponēti arī Austrumāfrikas ahātgliemeži Achatina 
fulica un sārtie vilkgliemeži Euglandina rosea.

2011. gadā Insektārijs zoodārza dzīvnieku baro
šanai izsniedza 141 kg kukaiņu. Barībai vairojam 
siseņus (Locusta migratoria), vairāku sugu prusa
kus (Gromphadorrhina portentosa, Blaptica dubia, 
Shelfordella tartara un Blaberus giganteus) un cir
ceņus (Acheta domestica). Izbarošanai izsniedzam 
arī savairoto ekspozīcijas kukaiņu pārpalikumu 
(Peru melnuļu Zophobas morio kāpurus, vairāku 
sugu rožvaboļu kāpurus, zarkukaiņus). Šogad no 
ērcēm cieta dažas prusaku un rožvaboļu popu
lācijas, bet līdz rudenim invāziju izdevās sekmīgi 
apkarot.
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Rožvaboles Pachnoda trimaculata.
Pachnoda trimaculata.
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Sisenis Proscopia luceomaculata.
Proscopia luceomaculata.
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Sienāzis Stilpnochlora couloniana.
Stilpnochlora couloniana.
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Zivis

2011. gada beigās Akvārijā bija 65 zivju sugas. 
Gada laikā vairojās 19 sugas – Naterera piraijas 
Pygocentrus nattereri, Japānas koijas Cyprinus carpio, 
sarainie ancistrsami Hemiancistrus dolichopterus, 
Madagaskaras bedocijas Bedotia geayi, sarkanie 
glosolepji Glossolepis incisus, sarkanie šķēpnesēji 
Xiphophorus helleri, melnsvītrotās cihlasomas 
Cichlasoma nigrofasciatum, sarkanie hromji 
Hemichromis lifalili, spurlapes Pterophyllum scalare 
un daudzas citas.

2011. gadā saldūdens akvāriji papildinājās ar sešām 
jaunām sugām, to skaitā Čopras danio Danio choprae, 
Orinoko samu Phractocephalus hemiliopterus, tirkīza 
akaru Aequidens rivulatus, sarkanajiem diskusiem 
Symphysodon aequifasciatus. Zivis labi pārcietušas 
ceļu un tagad iejutušās jaunajās mājās. Sarkanie 
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diskusi jau vienreiz nonārstoja, bet zivis ir vēl pārāk 
jaunas, un mazuļus neizdevās iegūt. Diskusiem tika 
izveidota jauna ekspozīcija, noformēta sarkanos 
toņos, lai labāk izceltu zivju spilgto krāsu.

Lai zivīm nodrošinātu daudzveidīgu barību, 
audzējam enhitrejas (sīkus posmtārpus nelielu zivju 
barošanai), artēmiju (sīkus vēžveidīgos zivju mazuļu 
barošanai), circeņus (kukaiņēdājām zivīm). Nākotnē 
plānojam zivīm audzēt arī Kalifornijas sliekas, kas ir 
vērtīga barība cihlīdām.

Sarkano diskusu Symphysodon aequifasciatus tēviņš.
Male Blue Discus.

Klauna akmeņgrauzis Botia macracanthus.
Clown Loach.

Spurlapju Pterophyllum scalare mazuļi.
Juvenile Freshwater Angelfishes.
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abinieki

Abinieku nodaļā gada beigās bija 62 abinieku 
sugas – visas vietējās sugas un bagātīga tropu abi
nieku kolekcija. Zoodārza abinieku saimē 2011 bija 
Jurģu un viesu gads.

Gada sākumā liela daļa kolekcijas dzīvnieku pār
cēlās uz jaunu audzēšanas telpu zoodārza bijušajā 
Virtuvē. Daudzu zoodārza darbinieku idejas un palī
dzība iekārtošanas darbos ļāva ievērojami atvieglot 
ikdienas kopšanas darbu.

Abinieki ir ārkārtīgi jutīgi pret jebkādām pārmai
ņām vidē. Pēc pārcelšanās vairākas sugas, sevišķi 
mantellas un sūnu kārpvardes, iznērsa ievērojami 
mazāk ikru nekā iepriekšējos gados, turklāt pilnībā 
pārtrauca vairoties, tiklīdz telpā tika ieslēgta cen
trālapkure (agrāk apsildei izmantojām elektroierī
ces). Šādas uzvedības izmaiņas iemeslus pagaidām 
varam tikai minēt, jo ne temperatūra, ne gaisa mit
rums terārijos netika īpaši mainījies.

Neskatoties uz to, mazuļi izauguši 19 tropu abi
nieku sugām. Vairāk kā 500 dzīvnieku nosūtījām 
citām kolekcijām. Savukārt mūsu kolekciju papildi
nāja astoņas jaunas sugas. Īpaši jāpiemin ar Varša
vas zoodārza kolēģu gādību pie mums nonākušais 
sarkano tomātvaržu Dyscophus antongilii pāris. 
Sarkanās tomātvardes savvaļā sastopamas tikai 
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Sarkanā tomātvarde Dyscophus antongilii.
Tomato Frog.

Madagaskarā, kur veic stingrus sugas aizsardzī bas 
pasākumus, šīs vardes aizliegts izvest no valsts. 
Savukārt EAZA īpaši iesaka veidot sugas nebrīves 
populācijas zoodārzos. Diemžēl pēdējos gados sar
kano tomātvaržu skaits kolekcijās ir samazinājies, 
galvenokārt tuvradniecības dēļ. Rīgā nonākušais 
varžu pāris ir konfiscēts Polijā kā nelegāli ievests. 
Rīgas zoodārzam tas tika nodots, ņemot vērā mūsu 
pieredzi tuvu radniecīgas sugas – Dyscophus guine
ti – vairošanā – arī 2011. gada beigās nodaļā aug 
vairāk kā 100 tomātvaržu mazuļu.

Laboratorijas apstākļos turpinām smilšu krupju 
Bufo calamita vairošanu. Jau 2010. gadā nonārsto
ja otrās nebrīvē audzētās paaudzes krupji, diemžēl 
gandrīz visi mazuļi tūdaļ pēc metamorfozes gāja 
bojā. Šogad bija divi ļoti veiksmīgi otrās paaudzes 
un trīs pirmās nebrīves paaudzes nārsti. Līdz zie
mošanai veiksmīgi izauguši attiecīgi 84 (F3) un 109 
(F2) krupīši.

Sezonas laikā regulāri vairojās arī sarkanvēdera 
ugunskrupji Bombina bombina.

Šogad Abinieku nodaļā stažējās kolēģi no Lielbri
tānijas, Zviedrijas un Vācijas. Šīs prakses 12 nedēļu 
garumā bija laba iespēja apspriesties ar kolēģiem 
par visdažādākajiem jautājumiem, izmantojot 
mūsu abinieku kolekciju kā modeli.
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Rāpuļi

2011. gada beigās zoodārza kolekcijā bija 61 rā
puļu suga, t.sk. 54 eksotisko rāpuļu sugas Terārijā 
un visas septiņas vietējo rāpuļu sugas Abinieku no
daļā, kas vasaras sezonā skatāmas Latvijas abinieku 
un rāpuļu ekspozīcijā.

Terārijā turpināja vairoties Jemenas hameleoni 
Chamaeleo calyptratus, lielās bruņķirzakas Gerrho
saurus major, leopardu gekoni Eublepharis macula
rius, Madagaskaras dienas gekoni Phelsuma mada
gascariensis un zaļsekstes baziliski Basilicus plumi
frons. Izaugušajiem jaunajiem rāpuļiem atradām 
jaunas dzīves vietas. Trīs lielo bruņķirzaku mazuļi 
devās uz Pēterburgas zoodārzu Krievijā, viens – uz 
Latgales zoodārzu Daugavpilī. 

Sāka vairoties arī bārdainās agāmas Pogona vit
ticeps, ko 2010. gadā saņēmām no Polijas – vienam 
pārim izšķīlās četri mazuļi. Sāka dēt arī otrs pāris, 
olas atrodas inkubatorā. 

Pārsteigums bija gaviālkrokodilu Tomistoma 
schlegelii dēšana, jo, atbilstoši informācijai literatū
rā, mūsu dzīvnieki tam vēl ir par jaunu. Olas izrādī
jās neapaugļotas.

Abinieku nodaļas uzturētajā Latvijas abinieku un 
rāpuļu ekspozīcijā purva bruņurupuču Emys orbi
cularis mātīte izdēja divas olas, diemžēl neapaugļo
tas. Parastajiem zalkšiem Natrix natrix šogad bija 
pieci pēcnācēji, kuri, ja veiksmīgi pārziemos, tiks 
izlaisti dabā.

Terārija kolekcija papildinājās ar jaunām su 
gām – no Pēterburgas zoodārza saņēmām divu pa
sugu pienčūskas – Lampropeltis triangulum camp
belli un L. t. sinaloae, no Latgales zoodārza – parasto 
žņaudzējčūsku Boa constrictor. Savukārt Āzijas brū
no bruņurupuču Manouria emys mātīti nosūtījām 
uz Tregomēras zoodārzu Francijā.

Ogoves pundurkrokodilus Osteolaemus tet
raspis 2011. gadā pārvietojām uz baseinu Tropu 
mājas ekspozīcijā. Šeit daudz plašākā mītnē kroko
dilēni labi iedzīvojās, ņipri peldēja, labi ēda, sadzī
voja ar zivīm baseinā. Visi krokodilēni labprāt ņem 
barību arī no pincetes, kas ir svarīgi, lai varētu tos 
nodrošināt ar vitamīnu un minerālvielu piedevām. 
Krokodilu mazuļi, kurus 2009. gada nogalē saņē
mām nepilnus 100 g smagus, 2011. gada beigās 
svēra jau 2,91–4,57 kg.

Lai pilnvērtīgi barotu gan mazuļus, gan pieau
gušos rāpuļus, turpinām audzēt miltu melnuļu un 
vaska kožu kāpurus, rožvaboles, četras prusaku un 
trīs circeņu sugas. Lai dzīvās barības vienmēr pie
tiktu, esam palielinājuši audzēšanas apjomus. Šādi 
varam katram dzīvniekam sarūpēt vajadzīgā izmē
ra kukaiņus. 
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Jemenas hameleonu Chamaeleo calyptratus mazulis.
Veiled Chameleon young.
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Leopardu gekonu Eublepharis macularius mazulis.
Young Leopard Gecko.
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Putni

2011. gada beigās zoodārza kolekcijā bija 79 put
nu sugas, gada gaitā 11 sugām šķīlās mazuļi.

Gads sākās diezgan skumji – pēc lapsas siro
jumiem mūsu jūraskraukļu Phalacrocorax carbo 
sinensis grupa samazinājās līdz pieciem putniem. 
Tos pārcēlām ziemot drošībā Pelikānu mājā. Marta 
beigās jūraskraukļi jau aktīvi riestoja, pārojās, pat 
uzbūvēja vienu ligzdu un, lai gan ligzdošana palika 
bez sekmēm, ar savu klātbūtni un uzvedību stimu
lēja sārto pelikānu Pelecanus onocrotalus riesta ak
tivitātes. 1. aprīlī pelikānu kolonijā parādījās pirmā 
vērā ņemamā ligzda. 11. aprīlī visiem pāriem bija 
pa ligzdai, bet perēšana bija nemierīga – pelikāni 
cits citam zaga ligzdas materiālu un olas. Visu pe
rēšanas periodu perētas tika kopā piecas olas, kas 
diemžēl izrādījās neapaugļotas. Kad rudenī abu 
sugu putnus atkal ievietoja iekštelpās, pelikāniem 
jau 21. novembrī bija uzbūvētas divas ligzdas, 
23. novembrī – izdēta pirmā ola. Decembrī katram 
pārim bija ligzda, kopumā perēja piecas olas, kas 
atkal bija neapaugļotas, lai gan pelikāni bija novē
roti pārojamies gan gada sākumā un pavasarī, gan 
gada nogalē. Šī gada pozitīvā pieredze – pelikāni 
un jūraskraukļi ziemā jātur kopā, jo abas sugas sti
mulē viena otru ligzdošanai.

bārdaino grifu Gypaetus barbatus voljerā 5. jan
vārī pirmo reizi dzirdējām svilpjošas skaņas, kas 
varēja liecināt par iespējamu pārošanos. 22. janvā
rī sākās ligzdas būve, 27. janvārī mātīte sāka gulēt 
ligzdā, tēviņš labprāt nesa uz ligzdu voljerā ielikto 
aitas vilnu. 31. janvāra novērojumi jau vedināja 
uz domām, ka ligzdā ir ola, jo no attāluma varēja 
redzēt, ka mātīte veic olas apgrozīšanai līdzīgas 
kustības. Novērojumi apstiprinājās – ola bija izdē
ta! Abi grifi perēja pārmaiņus, mātīte ciešāk, tēviņš 
nervozāk. 9. februārī putni ligzdā vairs neuzturē
jās, un no attāluma saskatījām, ka ola ir saplīsusi. 
Kaut arī ligzdošanas sekmes šoreiz izpalika, noti
kusī dēšana dod cerības uz veiksmi citu sezonu. Tā 
kā bārdainajiem grifiem riests sākas diezgan agri, 
jau 21. decembrī veco ligzdu atjauninājām ar svai
giem zariem; tās pašas dienas beigās putni ligzdu 
pārbaudīja. Pašās gada beigās atkal tika dzirdētas 
bārdaino grifu svilpjošās vokalizācijas.

Mūsu papagaiļu saimē 2011 bija “demogrāfiskā 
sprādziena” gads. dzeltencekula kakadu Cacatua 
galerita pārim 2. un 3. februārī no ligzdas kastes iz
līda divi cālīši. Otrs perējums šim pārim bija rudens 
pusē, un 15. oktobrī no būra izlīda trešais  cālītis. Visi 
trīs jaunie kakadu veiksmīgi izauga. Decembra vidū 
kakadu mātīte jau bija izveidojusi trešo dējumu.

Pirmo reizi ekspozīcijā savairojās zildzeltenās 
aras Ara ararauna. Jūlijā pāris sāka pastiprināti 

Sekretārputnu Sagittarius serpentarius mātīte.
Female Secretary Bird.

Melnkakla dzērvju Grus nigricollis mātīte.
Female Black-necked Crane.
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interesēties par ligzdas kasti, un no 11. jūlija kāds 
no putniem tajā pastāvīgi uzturējās. No 5. augusta 
aru tēviņš bija ļoti agresīvs pret voljerā ienākušu 
kopēju, kas liecināja par iespējamu cāļu esamību 
ligzdas kastē. 3. novembrī no kastes izlīda pirmais 
zildzelteno aru mazulis. 5. decembrī bija dzirdama 
otra cāļa čiepstēšana, bet, tā kā vecāki vēl baroja 
savu pirmdzimto, ligzdas kastes pārbaude varēja 
radīt nopietnus traucējumus, un otra cāļa liktenis 
palika nenoskaidrots.

Arī pie baltajiem kakadu Cacatua alba 9. augus
tā izdzirdējām cāļa čiepstēšanu, bet tas neizdzīvoja 
(gāja bojā 20. oktobrī).

Analizējot šī gada notikumus papagaiļu saimē, 
gribas atzīmēt, ka ievērojami uzlabojusies augļu 
barības bāze. Kopumā gada laikā papagaiļi savā ik
dienas uzturā saņēmuši 25 dažādu veidu augļus. Ie
spējams, tieši augļu dažādība veicināja ligzdošanas 
sekmes minētajām sugām.

Pāvu aploka Kāpzemes degunragputnu Bucor
vus leadbeateri pāris pirmās riestošanas pazīmes un 
interesi par mucā izveidoto ligzdu sāka izrādīt jau 
februāra sākumā. Kaut gan putnu aploku vēl bagā
tīgi klāja sniegs, ik rītus, kad degunragputnus izlai
dām no nakts mītnes, tēviņš uzreiz nesa uz mucu 
ligzdas materiālu – sausas lapas. 26. martā atradām 
olas čaumalas. 1. aprīlī ligzdas mucā tika izdēta nā
košā ola, mātīte uzreiz sāka perēt un tēviņš viņu re
gulāri baroja. Diemžēl 13. maijā putni dējumu (divas 
olas) no mucas izmeta. Olas izrādījās neapaugļotas. 
Lai arī ligzdošana nebija sekmīga, pozitīvi bija tas, 
ka putni atzina mucā izveidoto ligzdu un centīgi pe
rēja visu perēšanas periodu. Nākamajā ligzdošanas 
sezonā gaidīsim labākus rezultātus!

Melno grifu Aegypius monachus pavasara stāsts 
aizsākās 17. februārī, kad novērojām pārošanos. 
21. februārī grifu voljerā uzstādījām paaugstinātu 
ligzdas platformu, pāris dienas vēlāk – arī otru ligz
du uz zemes. Mātīte neizvēlējās ne vienu, ne otru, 
bet izveidoja pati savu ligzdu, kur 21. martā izdēja 

olu. Ligzdu sargāja un olu perēja abi putni. 12. mai
jā pienāca ilgi gaidītais notikums – izšķīlās melnais 
grifēns. Jau no pirmajām dienām mazais grifēns 
nesēdēja ligzdā, bet pārvietojās pa visu voljeru, un 
vecāki viņam pielāgojās – kur bija grifēns, tur vi
ņam apkārt veidoja zaru ligzdu un sildīja. Pāris savu 
pirmdzimto baroja un sargāja, mazulis labi auga, 
pūku tērpu pamazām nomainīja segspalvas un sāka 
augt arī lidspalvas, bet aizdomas radīja tas, ka gri
fēns necēlās kājās. Atklājās, ka tomēr bija radušies 
nopietni attīstības traucējumi, un 2. jūlijā mazulis 
52 dienu vecumā aizgāja bojā. Secinājumi pēc šīs 
ligzdošanas sezonas – turpmāk grifiem ar dēli noro
bežot ligzdas vietu, lai mazulis atrastos norobežotā, 
pilnībā ar zariem klātā laukumā; mainīt barošanas 
režīmu, dienas gaitā sadalot vairākas barošanas rei
zes. Visu pārējo vecāki izdarīs paši!

28. aprīlī Ornitoloģijas nodaļas putnu saime pa
pildinājās ar jaunu sugu – no Maskavas zoodārza at
veda melnkakla dzērvju Grus nigricollis pāri. Tomēr 
putni nesatika savā starpā jau kopš pirmajām die
nām, un dzimuma pārbaude pēc DNS apstiprināja 
aizdomas – abas dzērves izrādījās mātītes.

21. maijā saņēmām vēl vienu jaunu sugu (mūsu 
zoodārzā pēdējoreiz bijusi pirms 30 gadiem) – no 
Leipcigas zoodārza Vācijā tika atvesti četri brūnie 
ibisi Plegadis falcinellus (2;2), kas veiksmīgi iekļāvās 
pārējo ibisu kompānijā. 

21. maijā no Nīderlandes saņēmām vēl vienu pa-
radīzes dzērvju Anthropoides paradisea tēviņu jau
na pāra veidošanai (vecajam pārim jau gadiem ilgi 
bija neapaugļotas olas). 26. maijā pirmo reizi laidām 
kopā jauno tēviņu ar mātīti. Kā pirmā abu putnu tik
šanās, tā arī visas pārējās reizes beidzās ar neveiks
mi – mātīte tēviņu nepieņēma, knāba un dzenāja, 
līdz ar to abi putni visu vasaru dzīvoja šķirti. Rudenī 
tika uzbūvēts jauns voljers, abas dzērves uz to pār
vietojām 11. oktobrī. Sākums bija cerīgs, jaunajā te
ritorijā tēviņš jutās pārliecinātāks par sevi, bet pēc 
pāris dienām atkal sāka paniski baidīties no mātītes, 
un putni bija jāatdala. 11. novembrī salikām kopā 
veco tēviņu ar mātīti. Abi putni, neskatoties uz pus
gada atšķirtību, ļoti labi sapratās. Jaunā paradīzes 
dzērves tēviņa nākotne ir neskaidra, jo tas nav sa
vietojams kopā ar citiem putniem un komfortabli 
jūtas tikai vientulībā.

26. maijā Japānas dzērvēm Grus japonensis atkal 
izšķīlās divi mazuļi. Viens no dzērvēniem 24. jūlijā 
aizgāja bojā no traumas, otrs sekmīgi izauga. 5. jū
lijā sāka perēt pelēkās vainagdzērves Balearica re
gulorum gibbericeps. No trim olām 31. jūlijā izšķīlās 
trīs vainagdzērvēni (2;1).

13. oktobrī no Krakovas zoodārza Polijā tika at
vestas divas balto karošknābju Platalea alba mā
tītes, lai uzlabotu grupas ģenētisko stāvokli. Pašlaik 
pāru sastāvā ir izveidojies neliels juceklis, jo pāri vēl 
nav noformējušies.

Melno grifu Aegypius monachus mazulis sešu nedēļu vecumā.
Cinereous Vulture chick at age of six weeks.

Fo
to

:   
Līg

a M
at

so
ne



23

Čapmana zebras Equus burchellii chapmanni jaunajā mītnē.
Chapman’s Zebras at the new temporary exhibit.
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Zemes kuskusu Phalanger gymnotis pāris.
A Ground Cuscus pair.

Zīdītāji

2011. gads sākās traģiski. 7. janvārī ugunsgrēks 
nopostīja Zebru māju, dūmos bojā gāja trīs zebras, 
trīs strausi un dižantilope. Nelaimes iemesls – elek
triskais sildītājs. Nagaiņu nodaļas darbiniekiem no
tikusī nelaime sāpēja arī tāpēc, ka, ja viss būtu bijis 
labi, pavasarī būtu bijis gaidāms zebru kumeliņš.

21. maijā no Reines zoodārza Vācijā atvedām 
divas jaunas Čapmana zebras Equus burchellii 
chapmanni, ko iekārtojām pielāgotajā jaunajā 
mītnē Bantengu mājā.

2011. gada beigās mūsu zoodārza kolekcijā bija 
86 sugu zīdītāji. Gada gaitā 29 sugām dzima ma
zuļi.

Tropu mājas Nakts ekspozīciju papildinājām ar 
divām jaunām sugām – no Maskavas zoodārza sa
ņēmām lielu pundurplanētājkuskusu Acrobates 
pygmaeus grupu (10;10) un moko Kerodon rupestris 
(2;2). Veicot sarežģītas dzīvnieku maiņas ar Maska
vas un Prāgas zoodārzu, Nakts ekspozīcijā izveido
jām jaunu senegālas galago Galago senegalensis 
grupu (1;2). No Krakovas zoodārza Polijā saņēmām 
zemes kuskusu Phalanger gymnotis mātīti un atkal 
izveidojām pāri.

Ļoti aktīvajām parastajām vāverēm Sciurus vul
garis ekspozīcijā pievienojām ziemeļu baltkrū-
tainos ežus Erinaceus roumanicus. Vienkāršā eks
pozīcija piesaista uzmanību, pie tās kavējas daudz 
apmeklētāju.

Kaķu lemuriem Lemur catta piedzima dvīņi, un 
pirmoreiz abi mazuļi (0;2) arī izdzīvoja. 

Aprīlī kārtējais pieaugums bija Ziemeļbrazīli-
jas kalitriksu Callithrix jacchus grupā, bet diemžēl 
10 dienas pēc dzemdībām māte veselības problē
mu dēļ nevarēja turpināt rūpēties par mazuli. Tālāko 
mazuļa audzināšanu uzņēmās Zīdītāju nodaļas dar
binieki. Atšķirot no mātes, mazulis Luī bija novārdzis 
un svēra tikai 32 gramus. Pirmajās trijās nedēļās 
mazuli barojām ik pa 2–2,5 stundām. Apmēram pēc 
mēneša jauno kalitriksu varējām ievietot atpakaļ 
grupā.

Piecu kalitriksu grupa visu vasaru pavadīja atklā
tajā ekspozīcijā pie Ķenguru mājas. Mūsu zoodārzā 
tas bija pirmais sekmīgais mēģinājums sīko primātu 
mitināšanā ekspozīcijā bez norobežojumiem.   

Gada sākumā huzārpērtiķu Erythrocebus patas 
grupu papildināja trīs rotaļīgi mazuļi. Visu vasaru tie 
iepriecināja zoodārza darbiniekus un viesus. Huzār
pērtiķu saime pieauga līdz desmit dzīvniekiem.

Filipīnu mākoņžurku Phloeomys pallidus pārim 
arī šogad bija pieaugums, un jaundzimušais mazulis 
izrādījās mātīte. 2010. gadā dzimušajam mākoņžur
ku tēviņam Tropu mājas Nakts ekspozīcijā pievieno
jām mātīti, kuru 7. jūnijā saņēmām no Prāgas zoo
dārza Čehijā.

Līdz ar jauna surikatu Suricata suricatta tēviņa 
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Filipīnu mākoņžurku Phloeomys pallidus mātīte ar 2 mēnešus vecu mazuli.
Female Slender-tailed Cloud Rat with young at 2 months of age.

Ziemeļbrazīlijas kalitriksi Callithrix jacchus atklātajā ekspozīcijā. 3 mēnešus 
vecais, mākslīgi audzētais mazulis Luī sekmīgi atgriezies grupā.
Free ranging Common Marmoset group with a young at age of 3 months.

Kaķu lemuru Lemur catta mātīte ar mazuļiem.
Female Ring-tailed Lemur with twins.

iekļaušanu grupā, visu 2010. gadu mātīšu vidū 
notika attiecību noskaidrošana un skandāli, līdz 
2011. gada sākumā dominējošā mātīte dzemdēja 
divus mazuļus. Tomēr dažas no mātītēm nespēja 
samierināties ar savu otršķirīgo stāvokli grupā un 
turpināja radīt “nelegālus” pēcnācējus, kurus, kā 
surikatu grupās raksturīgi, tūlīt pēc piedzimšanas 
likvidēja dominējošā mātīte. Gada beigās mātītēm 
tomēr izdevās “vienoties”, jo novembrī ģimeni pa
pildināja zemāka ranga mātītes mazuļi, kuru dzīvī
ba netika apdraudēta.

Pēcnācējus sagaidījām amūras tīģeriem Panthe
ra tigris altaica. Jaunais tēviņš Vasja attaisnoja mūsu 
cerības, un jūlija beigās Katrīna dzemdēja trīs tīģe
rēnus. Bet, jaunajai mātītei dzemdējot un audzinot 
savus pirmos mazuļus, ne viss notika gludi. Izdzīvoja 
tikai viens no tīģerēniem (Klifs Grants), kuru izbaro
jām mākslīgi.

Izveidojām jaunu krēpjvilku Chrysocyon brachyu
rus pāri, tēviņu 9. martā saņēmām no Busolengo 
zoodārza Itālijā.

Klinšu damanu Procavia capensis capensis grupa 
pieauga līdz 14 dzīvniekiem, kas ir rekordskaitlis, 
kopš turam šo sugu mūsu zoodārzā.

Nagaiņu nodaļā jaunajam kapibaru Hydrochaeris 
hydrochaeris pārim 4. jūnijā piedzima mazulis (1;0). 
Publikai bija iespēja vērot, kā mamma mēģina ma
zuli pierunāt pirmo reizi iekāpt baseinā. 

Jaunas mājas atradām mūsu zoodārzā dzimuša
jām jaunajām līdzenumu tapīru Tapirus terrestris 
mātītēm. 3. martā uz Debrecenas zoodārzu Ungārijā 
nosūtījām Londu (dz. 2008), 18. aprīlī uz Maskavas 
zoodārzu – Olīvi (dz. 2010).

Daudz pārmaiņu bija alpaku Lama pacos saimē. 
Jaunajam alpaku pārim Kanēlim un Knēdelei 18. jūli
jā piedzima meitiņa Kamene. 11. martā no Brno zoo
dārza Čehijā atvedām divas jaunas alpaku mātītes, 
13. oktobrī – vēl trešo no Mehelenas zoodārza Beļģi
jā. Ceram tās apvienot grupā ar jauno, Rīgā dzimušo 
tēviņu Tomu.
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13. oktobrī kolekciju papildināja divas baltpurna 
briežu Przewalskium albirostris mātītes no Berlīnes 
zoodārza Vācijā.

15. jūnijā piedzima dambriežu Dama dama mazu
lis. Šiem mazuļiem ir ļoti izteikts slēpšanās instinkts. 
Tikai vērojot mātes izturēšanos un “izķemmējot” ap
lokā katru metru, izdevās mazuli atrast.

18. aprīlī uz Maskavas zoodārzu aizceļoja trīs Rīgā 
dzimuši meža ziemeļbrieži Rangifer tarandus fen
nicus – Kālis, Rantans un Ludis. Maijā sāka nākt pa
saulē nākošie mazuļi. Atšķirībā no iepriekšējiem ga
diem, šoreiz ziemeļbriedēni dzima ar lieliem inter
vāliem – 14. maijā Kajai piedzima Kalme, 19. maijā 
Laimei piedzima Lords, un tikai 26. maijā Ranua 
piedzima pēdējais mazulis – Rēzija.
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Jauna ziemeļu lūšu Lynx lynx lynx mātīte jaunajā ekspozīcijā.
A young female Lynx at the new exhibit.
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Parastā vāvere Sciurus vulgaris.
Eurasian Red Squirrel.

Amūras tīģeru Panthera tigris altaica mazulis Klifs Grants divu un četrarpus 
mēnešu vecumā.
Siberian Tiger young at 2 and 4.5 months of age.

5. oktobrī uz Berlīnes zoodārzu aizvedām divas 
bantengu Bos javanicus govis – Dalmu un Smuidru 
Doru.

23. februārī no Helsinku zoodārza tika atvesta Miš-
mi takinu Budorcas taxicolor taxicolor mātīte – Zara. 
Mazulis, kuru gaidījām jau martā, piedzima 26. jūni
jā un diemžēl pēc 10 dienām gāja bojā. Sekmīgi vai
rojās grupas vecās mātītes – 8. martā Kleo piedzima 
Kamille, bet 6. maijā Kirai piedzima Krists.

Kā ik gadu, maija beigās un jūnija sākumā dzima 
mazuļi vītņragu kazu Capra falconeri heptneri un 
buhāras uriālu Ovis vignei bochariensis grupās. Pa
visam šogad piedzima astoņi vītņragu kazu un divi 
uriālu mazuļi. Visražīgākais bija 26. maijs – šajā dienā 
Nagaiņu nodaļā piedzima seši mazuļi. 
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aNiMal COlleCtiON

At the end of 2011, there were 421 animal species 
with 3254 specimens in Riga Zoo. 138 species bred, 
2421 young were born or hatched in 2011.

During the year, 1511 specimens of 67 species 
were sent to other zoos and animal collections, 
and 181 animal of 63 species arrived to our zoo. 
We cooperated with more than 50 zoological 
institutions, mostly EAZA members.

invertebrates

At the end of 2011, there were 68 invertebrate 
species in Riga Zoo’s collection. 51 species bred in 
2011.

A new stick insect species, Achrioptera fallax, 
was received from Tallinn Zoo. The species was first 
bred in captivity only in 2008, it is still rare in insect 
collections.

In 2011 several insect species were exhibited to 
the public in Tropical House for the first time. Those 
included crickets Meloimorpha japonicus, locusts 
Erianthus versicolor and Proscopia luceomaculata, 
grasshoppers Stilpnochlora couloniana, flower 
beetles Pachnoda trimaculata, and cockroaches 
Therea olegrandjeani and T. petiveriana.

After the first year of probation, the new 
Bumblebee Bombus terrestris exhibit was seen to 
the public during all the summer season, in June–
October. This year we started to establish a special 
wild nectar plants bed for bumblebees, too. For the 
next years it is planned to add information panels 
as well.

In 2011 our population of Fregate Island Palm 
Beetles Polposipus herculeanus (EEP) decreased. 
The last beetles of the 2nd generation died, the 3rd 
generation beetles are exhibited in Tropical House, 
and the 4th generation are bred in Insectarium 
offexhibit premises. We had to eliminate the 5th 
generation as it was infected with parasitic mites 
heavily.

Within Partula EEP, we continue to work with 
P. suturalis strigosa, P. tristis and P. varia.

Insectarium Department continued the food 
insect production. Other zoo animal departments 
were supplied with 141 kg of locusts, cockroaches, 
crickets and other live food insects.

Fish

At the end of 2011, there were 65 species in Riga 
Zoo’s fish collection. 19 species bred in 2011. Those 

included Common Piranhas Pygocentrus nattereri, 
Japanese Koi Cyprinus carpio, Suckermouth 
Catfishes Hemiancistrus dolichopterus, Madagascar 
Rainbowfishes Bedotia geayi, Red Rainbowfishes 
Glossolepis incisus, Swordtails Xiphophorus helleri, 
Zebra Cichlids Cichlasoma nigrofasciatum, Jewel 
Cichlids Hemichromis lifalili, Freshwater Angelfishes 
Pterophyllum scalare.

New acquired fish species included Danio 
Danio choprae, Redtail Catfishes Phractocephalus 
hemiliopterus, Green Terror Cichlids Aequidens 
rivulatus, Blue Discuses Symphysodon aequifasciatus, 
and others.

amphibians

At the end of 2011, there were 62 species of 
amphibians in Riga Zoo’s collection. 21 species bred, 
1178 young were raised.

In the beginning of the year a great part of 
amphibians were moved to the new premises. That 
was good news, but due to the stress, several species, 
especially Golden Mantellas Mantella aurantiaca and 
Tonkin Bugeyed Frogs Theloderma corticale ceased 
their breeding activity, and their egg amount was 
lower than the previous seasons.

Notwithstanding this, 19 tropical amphibian 
species produced young. Over than 500 specimens 
were sent to other animal collections. Besides this, 
eight new species were added to our collection. 
Those included Eastern Olive Toads Bufo garmani, 
Tomato Frogs Dyscophus antongilii, Malayan Horned 
Frogs Megophrys nasuta, Thao Whipping Frogs 
Rhacophorus feae, Fileeared Tree Frogs R. otilophus, 
Pied Wart Frogs Theloderma asperum, Spiny Wart 
Frogs T. horridum and Malaya Bugeyed Frogs 
T. leprosum.

We continued breeding of Natterjack Toads Bufo 
calamita in the laboratory. Already in 2010 the 
toads of the 2nd generation started spawning, but 
almost all young perished just after metamorphosis. 
In 2011 there were two highly successful spawns 
of the 2nd generation, and three spawns of the 
1st generation. 84 (F3) and 109 (F2) respectively 
survived until hibernation time.

Reptiles

At the end of 2011, there were 61 species in Riga 
Zoo’s reptile collection. Seven species bred in 2011, 
including Inland Bearded Dragons Pogona vitticeps 
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(4 young hatched), Veiled Chameleons Chamaeleo 
calyptratus (31), Great Plated Lizards Gerrhosaurus 
major (3), Leopard Geckos Eublepharis macularius 
(18), Madagascar Giant Day Geckos Phelsuma 
madagascariensis (2), Green Crested Basilisks 
Basiliscus plumifrons (2) and Grass Snakes Natrix 
natrix (5).

As a surprise, our Tomistomas Tomistoma schlegelii 
started laying. Our animals are still quite young, 
and the eggs proved to be infertile. Eggs, though 
infertile, were produced by several tortoise species 
including Southern Leopard Tortoises Geochelone 
pardalis pardalis, Siebenrock’s Snakenecked Turtles 
Chelodina siebenrocki, European Pond Turtles Emys 
orbicularis.

New addition to our reptile collection included 
two milksnake subspecies Lampropeltis triangulum 
campbelli and L. t. sinaloae from St Petersburg Zoo and 
a Boa Constrictor Boa constrictor from Daugavpils 
Zoo, Latvia. Our lonely female Asian Brown Tortoise 
Manouria emys was sent to Tregomeur Zoo, France.

Dwarf Crocodiles Osteolaemus tetraspis were 
moved to the exhibit within the Central Hall of 
Tropical House. At the end of 2009 when we received 
them from Plzen Zoo, those young crocodiles barely 
reached 100 g in weight. Now, after two years they 
were gained noticeably in weight, the biggest of 
the five reaching already 4.57 kg.

birds

At the end of 2011, there were 79 bird species 
in Riga Zoo’s collection. 11 species bred in 2011, 
61 young hatched.

The nesting activities of Eastern White Pelicans 
Pelecanus onocrotalus were stimulated noticeably by 
the presence of the group of East Great Cormorants 
Phalacrocorax carbo sinensis. Pelicans nested twice 
this year, during April–May and, later in the autumn, 
in November–December. All three pairs had nests, 
five eggs in total were brooded in spring, and five 
other in autumn. Unfortunately all of the eggs 
proved to be infertile, despite that copulations took 
place both in spring and autumn.

The first breeding season of our now mature 
Bearded Vulture Gypaetus barbatus pair started with 
a possible copulation on 5 January. Nest building 
followed, and an egg was laid. After a week of 
incubating, egg was broken. Still, this was the very 
first nesting of our now mature pair, and there is much 
hope for the next breeding seasons. The nesting 
activity renewed just at the end of December.

The year of 2011 was prolific for our large parrots. 
Two Sulphurcrested Cockatoo Cacatua galerita 
chicks left the nest hole on February, another one – 
in October. All three young grew up successfully, and 
already in the middle of December the female had 
her next clutch.

Our Blueandyellow Macaw Ara ararauna pair 
bred successfully only in offexhibit facility till now. 
In August 2011 the first young was produced within 
exhibit, too. In August another chick hatched to 
White Cockatoos Cacatua alba but did not survive.

The second nesting of our African Ground Hornbill 
Bucorvus leadbeateri pair did not bring a success, as 
the eggs proved to be infertile again. Nevertheless, 
the good sign was that the pair accepted readily the 
nest barrel and incubated the clutch for the whole 
incubation period.

Cinereous Vultures Aegypius monachus laid 
the egg on 21 March, and both parents shared 
the incubating. On 12 May the young hatched. 
Unfortunately the chick survived only 52 days. This 
was the first Cinereous Vulture young hatched in 
Riga Zoo. In 2011 another young hatched in zoo’s 
affiliate ‘Cīruļi’, also for the first time, and survived 
100 days.

On 28 April a pair of Blacknecked Cranes Grus 
nigricollis arrived from Moscow Zoo, a new species 
for our animal collection. Though, both birds never 
showed any friendliness toward each other, and 
our doubts turned out to be true – DNA analyses 
revealed that they were two females.

Another new species was Glossy Ibis Plegadis 
falcinellus (last kept in our zoo some 30 years ago). 
Two pairs were received from Leipzig Zoo.

On 21 May we received a male Stanley Crane 
Anthropoides paradisea from the Netherlands. Our 
previous pair laid only infertile eggs for a succession 
of years, and it was decided to create a pair with a 
new male. On 26 May the new pair was put together 
for the first time. There was no good result, as female 
attacked the male. The last try was given on autumn 
when a new enclosure was built. On 11 October 
both birds were moved to the new territory, and it 
was hoped that such a situation will not encourage 
the female’s aggression. It proved to be true only for 
the couple of first days, then the male started to flee 
from female again, and it was clear that possibility 
to establish a pair bond is nil. On 11 November the 
female was put together with the old, pinioned 
male, and both birds were happy together again.

Manchurian Cranes Grus japonensis produced 
another two chicks. Unfortunately one of them 
died due to trauma. The other young grew up 
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successfully. On 31 July three East African Crowned 
Crane Balearica regulorum gibbericeps young 
hatched (2;1). 

On 13 October two female African Spoonbills 
Platalea alba were brought from Krakow Zoo, to 
complement the breeding group with unrelated 
specimens.

Mammals

2011 begun with a tragic incident. On night to 
7 January fire completely destroyed Zebra House. 
All its inhabitants perished in the smoke, including 
three Zebras, an Eland and three Ostriches.

The temporary Zebra facility was created within 
Banteng House. On 21 May two female Chapman’s 
Zebras Equus burchellii chapmanni were received 
from Rheine Zoo. 

At the end of 2011, there were 86 species in 
Riga Zoo’s mammal collection. 29 species bred, 
142 young were born.

New species were added to the Nocturnal Exhibit 
at Tropical House, including Pigmy Gliding Possums 
Acrobates pygmaeus and Rock Cavies Kerodon 
rupestris. After rather complex animal exchanges 
with Prague Zoo and Moscow Zoo, a new Senegal 
Bushbaby Galago senegalensis group (1;2) was 
created. A Ground Cuscus Phalanger gymnotis pair 
was created again, with a female received from 
Krakow Zoo.

Northern Whitebreasted Hedgehogs Erinaceus 
roumanicus were added to the Eurasian Red Squirrel 
Sciurus vulgaris exhibit. As a result, the exhibit with 
small but very active native animals broke all records 
of attracting visitor interest and attention.

Ringtailed Lemurs Lemur catta produced twins 
(0;2), both siblings survived for the first time. Patas 
Monkeys Erythrocebus patas raised three young.

Mammal Department staff had to took on primate 
young handrearing again, when female Common 
Marmoset Callithrix jacchus health deteriorated 
10 days after giving birth to a young. The young was 
handfed for around a month, then returned to the 
group successfully.

The group of five Common Marmosets was 
introduced to an openair exhibit. After unsuccessful 
try with a group of Goeldi’s Monkeys Callimico goeldii 
during 2008–2010, this was the first successful free 
ranging exhibit of primates in our zoo.

Slendertailed Cloud Rats Phloeomys pallidus 
produced another young (0;1). The second Cloud 
Rat pair was created within Nocturnal Exhibit, 
joining a young male from previous year with a 
female received from Prague Zoo. 

After adding a new male to Slendertailed 
Meerkat Suricata suricatta group in 2010, females 
kept quarreling. In the beginning of 2011 the 
dominating female gave birth to two young, and 
the quarrels within the group ceased. Nevertheless, 
some of subdominant females kept producing 
young that were always eliminated by dominating 
female. At the end of the year, the offspring of one 
subdominant female did not suffer the same fate, 
and the ‘illegal’ young survived. 

Siberian Tigers Panthera tigris altaica bred too. 
The young female from Moscow Zoo, Katrīna, gave 
birth to three young, sired by Vasja, a male from 
Banham Zoo. Unfortunately the young female was 
not ready to care for their young, and only one of 
them, a young male named Klifs Grants, survived, 
but only through handrearing.

A new Maned Wolf Chrysocyon brachyurus pair 
was created with a male received from Bussolengo 
Zoo, Verona.

Rock Hyraxes Procavia capensis capensis bred, 
too. As a result our Hyrax group now consists of 
14 specimens, a record number since we have this 
species in our collection.

A new pair of Capybaras Hydrochaeris hydrochaeris 
produced a young on 4 June. 

New homes were found for our young South 
American Tapir Tapirus terrestris females. Londa 
(2008) was sent to Debrecen Zoo, Olīve (2010) – to 
Moscow Zoo.

Several young females were added to our Alpaca 
Lama pacos group. On 11 March two Alpacas arrived 
from Brno Zoo, on 13 October – another one from 
Planckendael. Our mature Alpaca pair produced a 
female young on 18 July.

On 13 October another two female Whitelipped 
Deer Przewalskium albirostris from Berlin were 
added to our group.

On 18 April three Rigaborn male European Forest 
Reindeer Rangifer tarandus fennicus from previous 
years were sent to Moscow Zoo. In May another 
three calves were born.

Two female Bantengs Bos javanicus were moved 
to Berlin Zoo.

On 23 February a Mishmi Takin Budorcas 
taxicolor taxicolor female arrived from Helsinki 
Zoo. Unfortunately her calf, born on 26 June, had 
development problems and survived only for 
10 days, despite the handrearing attempt. The 
older females of the group produced two viable 
calves (1;1) on 8 March and 6 May respectively.

Turkomen Markhors Capra falconeri heptneri and 
Tajikstan Urial Sheep Ovis vignei bochariensis bred 
well too. During May–June eight Markhors and two 
Urial Sheep were born. 
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āRPilsētas bāZe “CĪRuļi”
2011. gadā “Cīruļos” viesojās 14 524 apmeklētāji. 

Tas iezīmēja apmeklētības pieaugumu par 14% pēc 
lielā krituma 2010. gadā.

Lielu uzmanību veltījām darbam pie “Cīruļu” vizuālā 
noformējuma. Atjaunojām vecās ekspozīcijas, mainī
jām koka stabu žogus, demontējām avarējušās mel
no stārķu aviārija būvkonstrukcijas. Strūklakas dīķim 
tika atjaunota norobežojošā mala. Uz pašgatavotiem 
stendiem sadarbībā ar Rīgas zoodārza Izglītības un 
informācijas nodaļu tika izvietotas četras servisa zī
mes un deviņi sugu aprakstu stendi. Pateicoties tam, 
arī “Cīruļu” apmeklētājiem tagad ir iespēja iegūt inte
resantu informāciju par šeit mītošajiem dzīvniekiem. 
Vēl apmeklētāju ērtībām izgatavojām galdus ar jum
tiem atpūtas brīžiem. Veicot ugunsdrošības pasāku
mus, rupjās lopbarības šķūnis un fermas centrālā ēka 
tika aprīkoti ar zibensaizsardzības sistēmu. Lietainās 
vasaras dēļ neizdevās savākt labas kvalitātes rupjo 
lopbarību (sienu).

Lai uzlabotu darbu ar dzīvniekiem, izbūvējām div
daļīgu aploku 3,8 ha platībā. Tajā izvietotas gvanakas 
un Prževaļska zirgs. Priecēja lūšu pāra, Latvijas zilo un 
Hailandes govju, Latvijas tumšgalves un Romanovas 
aitu pēcnācēji. Vaislas dzīvniekiem izietas vaislinieku 
sertifikācijas, govīm un aitām veikts pārraudzības 

Melnie grifi Aegypius monachus ar divarpus mēnešus vecu mazuli.
Cinereous Vultures with a young at age of 2.5 months.
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Mājas lamu Lama glama mātīte.
Female Llama.
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Riga Zoo’s Affiliate “Cīruļi” (area 132 ha) is situated in 
Kalvene, Liepāja District, at southwestern part of Latvia. 
Besides wild animal collection, representing mostly 
native fauna, we also work with various livestock breeds 
including Latvian Blue Cattle, Romanov Sheep and 
Latvian Darkheaded Sheep here. The attendance of ‘Cīruļi’ 
was 14,524 in 2011.

2011 was a good breeding year. Notable births 
included Lynx (0;1), Latvian Blue Cattle (2;3), Highland 
Cattle (0;3), Romanov Sheep (41;37), Latvian Darkheaded 
Sheep (25;18). However, the most interesting breeding 
episode was the hatching of Cinereous Vulture chick. This 
was the first time when a vulture young hatches within 
‘Cīruļi’ Raptor Breeding Complex. The chick survived for 
100 days.

A new additional paddock (3.8 ha) was built, for 
Guanacoes and Przewalski’s Wild Horse. 

aFFiliate ”CĪRuļi”

darbs. Oktobra vidū sešas dienas ilgā kiangu šķirošanas 
pasākumā lielajā aplokā tika atdalītas piecas konkrētas 
ķēves maiņai uz Poliju.

16. jūnijā ar Latvijas tumšgalves un Romanovas šķirņu 
krustojuma jēriem piedalījāmies Latvijas Aitu audzētāju 
asociācijas rīkotajā starptautiskajā aitu vērtēšanas pasā
kumā “Aitu dienas 2011”, kas notika Rūjienas novada Jeru 
pagasta “Klimpās”. Savukārt 2.−4. septembrī Kuldīgas no
vada Vārmes pagasta “Lielsaktās” gaļas liellopu audzētāju 
organizācijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatī
vās sabied rības “ABC projekts” rīkotajā pasākumā “Govju 
dienas 2011” “Cīruļu” Latvijas zilās šķirnes govs Palsa iegu
va skatītāju simpātiju balvu.

Pundurcūka.
Pygmy Pig.
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Aļņi Alces alces.
Moose.

Hailandes govis.
Highland Cattle.
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dzīvnieku rehabilitācija 2011. gadā – Rehabilitation in 2011

dZĪVNieKu RehabilitāCiJa

Suga
Species

Karantīnā
Within 

Quarantine
01.01.11.

Atvesti
Received

Krituši
Deaths

Atlaisti 
dabā

Released 
into wild

Aizvesti
Disposition

Karantīnā
Within 

Quarantine
31.12.11.

Kolekcijā
Within zoo’s 

collection

Rāpuļi
Vošitas zāģmuguras 
bruņrupucis 
Graptemys ouachitensis

– 2 – 2

Bruņrupucis Trachemys 
(Pseudemys) concinna – 1 1 –

Bruņrupucis Trachemys 
(Pseudemys) concinna 
hieroglyphica

– 3 3 –

Sarkanausu bruņrupucis 
Trachemys scripta scripta – 2 2 –

Sarkanausu bruņrupucis 
Trachemys scripta troostii – 1 1 –

Sarkanausu bruņrupucis 
Trachemys scripta 9 9 4 3 5 6

Vidusāzijas bruņrupucis 
Testudo horsfieldii 8 8 1 8 7 –

Lielā bruņķirzaka 
Gerrhosaurus major – 1 1 –

Varāns Varanus ornatus – 1 1 –

Zoodārza Karantīnā nonākušie mājas mīluļi 
raksturo mājas istabas dzīvnieku modi. Kad modes 
tendences mainās, daļa cilvēku saprot, cik liels 
apgrūtinājums viņiem ir dzīvnieks. Sešas šinšillas, 
divi mājas seski un divas pundurcūkas ir zoodārzā 
nonākušie 2011. gada pagājušās mājas mīluļu 
modes pārstāvji.

Savā ziņā arī zoodārzā izveidotā Bruņrupuču 
patversme parāda sabiedrības attieksmi un zinā
šanas par dzīvniekiem. Daudzi zooveikali tirgo 
ūdens bruņrupuču mazuļus un nesniedz pircējiem 
patiesu informāciju par pieaugušu bruņrupuču 
patiesajiem izmēriem. Tāpēc izauguši bruņrupuči 
nereti kļūst par apgrūtinājumu, un to saimnieki 
labākajā gadījumā tos atnes uz zoodārzu, sliktā
kajā – izlaiž kādā ūdenstilpē, lai dzīvo, kā māk. Lai 
pasargātu Latvijas dabu no svešu dzīvnieku sugu 
invāzijas, zoodārzs pieņem ūdens bruņrupučus. 
2011. gadā zoodārza Bruņrupuču patversmē 
saņēmām 18 ūdens bruņrupučus, vairāki no tiem 
izrādījās Pseudemys ģints pārstāvji (1 P. concinna, 
3 P. concinna hieroglyphica), atradās divi Vošitas 
zāģmuguras bruņrupuči Graptemys ouachitensis, un 
tagad patvesmē mīt arī visas trīs Trachemys scripta 
pasugas – T. s. scripta, T. s. elegans un T. s. troostii, 
kā arī krietns skaits starppasugu krustojumu. 
Gan Trachemys, gan Pseudemys, gan Graptemys ir 
Ziemeļamerikas faunai raksturīgas ūdens bruņ
rupuču ģintis.

Astoņiem sarkanausu un astoņiem sauszemes 
Vidusāzijas buņrupučiem Testudo horsfieldii atra
dām jaunas mājas. Bruņrupuču gribētājiem bija 
jāpierāda, ka viņi spēs ilgstoši rūpēties par dzīv

niekiem un nodrošināt tos ar piemērotiem turēšanas 
apstākļiem.

Kā katru gadu, Rīgas zoodārzs pieņēma bez
palīdzīgā stāvoklī atrastus savvaļas dzīvniekus. 
2011. gadā atnestajiem plēsēju mazuļiem – rudajai 
lapsai, meža un akmens caunām, Amerikas ūdelei, 
ziemeļu lūsim un pelēkajam ronim mājvietas jau 
ir atrastas. Jaunās caunas pieņēma Līgatnes dabas 
takas un Alaveski savvaļas dzīvnieku parks Igaunijā, 
pelēko roni pēc rehabilitācijas atlaidām savvaļā, 
rudā lapsa un ziemeļu lūsis paliks Rīgas zoodārzā. 
2010. gadā savvaļā atrastie lūšu mazuļi aizceļoja uz 
Tallinas zoodārzu Igaunijā un Hailendas savvaļas 
dzīvnieku parku Lielbritānijā. 

Sarežģītāk ir rehabilitēt plēsīgos putnus, jo tie cil
vēku rokās parasti nonāk gadījumos, kad ir pavisam 
bezspēcīgi. Arī zivju ērgli Pandion haliaetus un mazo 
ērgli Aquila pomarina saņēmām novārgušus un ar 
traumām. Kaut arī veselības stāvoklis ir uzlabojies 
un putni jūtas labi, savvaļā tie izdzīvot nevarēs.

Karantīnas telpu šaurības dēļ, baltos stārķus 
Ciconia ciconia pieņemam ļoti ierobežotā skaitā, 
2011. gadā – tikai trīs, divus atlaidām dabā jau 
2011. gada rudenī.

Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 
(9.12.1999.)  3. pantu, čūskveidīgos dzīvniekus 
aizliegts iegādāties un turēt nebrīvē. Tas atļauts 
tikai reģistrētām dzīvnieku kolekcijām. 2011. gadā 
saņēmām Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) 
konfiscētu albīnu tīģerpitonu Python molurus, 
kā arī kukurūzas zalkti Elaphe gutatta, ko Valsts 
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) 
darbinieki noķēra kādā dzīvoklī Rīgā. 
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Tīģerpitons Python molurus – 1 1 –
Kukurūzas zalktis Elaphe 
(Pantherophis) guttata – 1 1 –

PutNi
Zivju gārnis Ardea cinerea 1 1 – –
Baltais stārķis Ciconia ciconia 4 3 2 1 4
Ziemeļu gulbis 
Cygnus cygnus – 1 1 – –

Meža pīle 
Anas platyrhynchos – 1 1 – –

Zivju ērglis Pandion haliaetus – 1 – 1
Vistu vanags 
Accipiter gentilis – 1 1 – –

Mazais ērglis 
Aquila pomarina – 2 – 2

Peļu klijāns Buteo buteo – 5 1 2 – 2
Niedru lija Circus aeruginosus 1 – 1
Bezdelīgu piekūns 
Falco subbuteo – 1 – 1

Sudrabkaija Larus argentatus – 3 3 – –
Mājas balodis Columba livia – 1 1 – –
Zildzeltenā ara Ara ararauna – 1 – 1
Korella 
Nymphicus hollandicus 1 1 1 1 –

Pundurpapagailis 
Melopsittacus undulatus 1 1 – –

Ausainā pūce Asio otus 1 1 1 1
Meža pūce Strix aluco 1 2 – 3
Urālpūce Strix uralensis 1 – 1
Vārna Corvus cornix – 1 1 – –
Žagata Pica pica pica – 1 1 – –

ZĪdĪtāJi
Ziemeļu baltkrūtainais ezis 
Erinaceus roumanicus 1 8 1 1 1 6

Divkrāsainais sikspārnis 
Vespertilio murinus – 1 1 – –

Parastā vāvere 
Sciurus vulgaris – 1 1 – –

Čīles šinšilla 
Chinchilla lanigera – 6 6 –

Degu Octodon degus 2 2 – –
Mājas trusis 
Oryctolagus cuniculus 3 3 –

Jenotsuns 
Nyctereutes procyonoides – 1 1 – –

Rudā lapsa 
Vulpes vulpes vulpes – 1 – 1

Akmens cauna Martes foina – 2 2 –
Meža cauna Martes martes – 1 1 – –
Mājas sesks 
Mustela putorius furo 2 2 1 3 – –

Amerikas ūdele 
Mustela vision – 1 1 –

Ūdrs Lutra lutra 2 1 1 – –
Ziemeļu lūsis Lynx lynx lynx – 1 – 1
Pelēkais ronis 
Halichoerus grypus – 1 1 – –

Mājas cūka (dekoratīvā 
pundurforma) Sus scrofa – 2 – 2

Alnis Alces alces – 1 1 – –
Stirna Capreolus capreolus – 1 1 – –
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Valde: Rolands Greiziņš, Edgars Vītols, Uldis 
Želubovskis.

Vadošie speciālisti: Elīna Gulbe, Anita Kļava, 
Guna Vītola.

tehniskie darbinieki: Sandra Blūmentāle, Uldis 
Pastnieks, Erita Ronesala, Astrīda Zariņa.

grāmatvedība: Aelita Ivdra, Veneranda Čaunāne, 
Tatjana Gruša, Ināra Hoņavko, Laila Karsuma, Inta 
Kanišauska, Ilze Meļņika, Agrita Slīpā.

izglītības un informācijas nodaļa: Laura Līdaka, 
Andrejs Briņģis, Dace Graubica, Elvīra Hrščenoviča, 
Daiga Leimane, Māris Lielkalns, Jeļena Ļihača, Ieva 
Rune, Jeļena Tereško.

Zīdītāju nodaļa: Tatjana Ivasenko, Guntis 
Andersons, Veneta Berķe, Andrejs Birkulis, Gunta 
Bite, Kristiāna Dzene, Jana Elnione, Alma Heniņa, 
Valija Jirgensone, Natālija Kazakova, Agita Kruča, 
Aivis Miezis, Aļona Mihailova, Sergejs Tereško, Anete 
Trauberga.

Nagaino dzīvnieku nodaļa: Anna Mackeviča, 
Kristaps Garselis, Jānis Gulbis, Andis Kapacis, Natālija 
Kostirja, Kristaps Legzdiņš, Tamāra Mišuto, Solvita 
Sīle, Kārlis Sīlis, Aļona Simoņenko, Ineta Slišāne.

Ornitoloģijas nodaļa: Līga Matsone, Guntis 
Graubics, Ivonna Heidere, Kristīne Jačmenkina, 
Elita MiezeKirina, Anastasija Nikolajeva, Aleksejs 
Nikolajevs, Natālija Okaņ, Sintija Putniņa, Antra 
Sieriņa.

terārija nodaļa: Arkādijs Poppels, Sanita 
Govoruhina, Māris Grunskis, Sandra Heiberga, Ēriks 
Heibergs, Aleksandrs Rudņevs, Diāna Tīfenberga.

abinieku nodaļa: Ilze Dunce, Ginta Jansone, 
Lelde Ozoliņa, Ilona Pavlauska, Anete Poļaka.

insektārijs: Ilona Roma, Aleksandrs Napolovs, 
Svetlana Serjogina, Darja Visocka, Tatjana Žurav
ļova.

ārpilsētas bāze “Cīruļi”: Arnis Bergmanis, Uģis 
Bergmanis, Aigars Gulbis, Edijs Ikše, Ausma Mickāne, 
Aldrona Petrauska, Vilma Reinfelde, Imants Roģis, 
Baiba Šēnvalde, Gatis Tomsons, Lauris Tomsons, 
Zaiga Trukše, Leons Vaseris.

Veterinārais dienests: Benita Drapče, Inga Birne.
dzīvnieku barības sadales nodaļa: Anita Jēriņa, 

Arvis Grosmanis, Aigars Kručs, Irina Moskaļik, Austra 
Plūksna, Antonida Vasiļenko.

dārza un parka nodaļa: Pēteris Petrovs, Olga 
Antipjeva, Juris Celmiņš, Ilona Eistreiķe, Valdis Eis
treiķis, Jurijs Ganzjuks, Rita Goršanova, Ilze Ķirsone, 
Gaļina Kručeka, Ēriks Rečs, Vadims Rots, Inese 
Tetere.

autotransporta nodaļa: Eduards Stumpe, 
Ādolfs Greiškāns, Aivars Šaiters, Kārlis Plūksna, Vilnis 
Vilcāns.

Remontu un celtniecības grupa: Sergejs 
Kočergins, Ivars Brants, Kaspars Burvis, Raimonds 
Grošteins, Vladimirs Jakubovskis, Vladimirs Jandavs, 
Raimonds Jankavs, Eduards Kelpšs, Laimonis Kovals, 
Jānis Lazdāns, Pēteris Liepiņš, Paulis Lipšāns, Dairis 
Romanovs, Raimonds Roze, Artūrs Slavinskis, 
Normunds Šults, Ļevs Tastevens, Vilnis Trifanovs.

enerģētiķu nodaļa: Haralds Grīvāns, Jānis Innuss, 
Guntis Rands, Jūlijs Smilga.

apsardzes nodaļa: Maija Drožina, Jānis Ķelle, 
Aivars Mālnieks, Guntis Miezis, Uldis Ozols, 
Normunds Poļaks, Ligita Roze, Andrejs Starčenko, 
Artis Stiv rinieks, Tamāra Šalajeva, Olga Šiļko.

daRbiNieKi 2011. gada beigās

Rīgas zoodārza 2011. gada cilvēki – 
Antra Sieriņa (Ornitoloģijas nodaļa) 

un Natālija Kostirja (Nagaiņu nodaļa) 
kopā ar zoodārza valdes priekšsēdētāju 

Rolandu Greiziņu.
Riga Zoo’s People of the Year.
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suga skaits dzimuši atvesti Krituši aizvesti skaits
species status births Other deaths Other status

1.01.11. acquis’n dispos’n 31.12.11.

Koraļļi Anthozoa
Mīkstie koraļļi Alcyonaria

Coelogorgia sp. Gorgonian 1 1
Pinnigorgia sp. Sea Fan 2 2

Sinularia sp. Leathery Soft 
Coral 3 3

Sarcophyton sp. Leathery Soft 
Coral 8 8

Litophyton sp. Nephthea 4 4
Cietie koraļļi Scleractinia

Fungia sp. Mushroom 
Coral 6 6

Aktīnijas Zoantharia
Entamacea 
quadricolor

Bladdertipped 
Anemone 5 5

Discosoma sp. Umbrella 
False Coral 31 31

Zoanthus sp. Mat Anemone 14 14

Gliemeži Gastropoda
Ampullariidae

Ampulārija Pomacea 
canaliculata Apple Snail ++ ++ ++ ++

Thiaridae

Melānija Melanoides 
tuberculatus

Redrim Cork
screw Snail ++ ++ ++ ++

Achatinidae
Austrumāfrikas 
ahātgliemezis

Achatina 
fulica

African Giant 
Land Snail 26 6 20

Spiraxidae
Sārtais 
vilkgliemezis

Euglandina 
rosea

Rosy Wolf 
Snail 59 8 29 10 28

Partulidae
Slaidjoslu 
partula

Partula suturalis 
strigosa Partula Snail 206 63 174 95

Mainīgā partula Partula varia Partula Snail 353 194 175 372
Rajatejas partula Partula tristis Partula Snail 83 66 68 81

Enidae
Seišelu 
torņgliemezis

Pachnodus
fregatensis Enid Snail 111 35 44 102

Zirnekļveidīgie Arachnida
Skorpioni Scorpiones
Slaidais 
skorpions

Centruroides 
gracilis

Slender 
Scorpion 60 + + 60

Klinšu skorpions Hadogenes sp. Flat Rock 
Scorpion 2 2 

Karaliskais 
skorpions Pandinus imperator Emperor 

Scorpion 7 2 5

Putnuzirnekļi Mygalomorphae

Baltsprogu 
putnuzirneklis

Brachypelma 
albopilosa

Curly Hair 
Birdeating 
Spider

1 1

dZĪVNieKu KOleKCiJa 2011. gadā

Zarndobumaiņi – Cnidaria – Cnidarians

gliemji – Molusca – Molluscs

Posmkāji – arthropoda – arthropods
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Čīles sārtais 
putnuzirneklis

Grammostola 
spatulata

Chilean Rose 
Birdeating 
Spider

2 2

Grammostola 
pulchra

Brasilian 
Salmon Pink 
Birdeating 
Spider

3 3

Lašsārtais 
putnuzirneklis

Lasiodora 
parahybana

Brasilian 
Salmon Pink 
Birdeating 
Spider

4 4

Kukaiņi Insecta
Prusaki Blattaria
Mozaīku 
prusaks

Archimandrita 
tesselata

Cave 
Cockroach ++ + + ++

Milzu prusaks Blaberus 
giganteus

Giant 
Cockroach ++ ++ ++ ++

Blaptica dubia +++ +++ +++ +++

Madagaskaras 
šņācējprusaks

Gromphadorhina 
portentosa

Madagascar 
Hissing 
Cockroach

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

Lucihormetica 
verrucosa ++ ++ ++ ++

Panesthia 
angustipennis + + + +

Princisia 
vanwerebecki + ++ + ++

Shelfordella tartara +++ +++ +++ +++
Therea 
olegrandjeani ++ +++ ++ +++

Therea petiveriana Domino 
Cockroach ++ +++ ++ +++

Taisnspārņi Orthoptera
Mājas circenis Acheta domestica House Cricket +++ +++ +++ +++

Apioscelis bulbosa 20 40 40 20
Erianthus versicolor + ++ ++ +
Gryllodes 
supplicans + + + +

Divpunktu 
circenis Gryllus bimaculatus Two Spotted 

Cricket + + + +

Klejotājsisenis Locusta migratoria Asiatic Locust +++ +++ +++ +++
Meloimorpha 
japonicus + + + +

Āfrikas alu 
circenis

Phaeophilacris 
bredoides

African Cave 
Cricket ++ ++ ++ ++

Proscopia 
luceomaculata        +       ++       +         ++

Stilpnochlora 
couloniana + + + +

Sarkanzilais 
sisenis

Tropidacris 
violaceus

Sunset 
Grasshopper ++ ++ ++ 5 ++

Zarkukaiņi Phasmatoptera
Achrioptera fallax – + 10 +
Cuniculina sp. ++ ++ ++ ++
Diapherodes 
gigantea + + + +

Piešu 
zarkukainis

Eurycantha 
calcarata

Giant Spiny 
Stick Insect ++ ++ ++ ++

Tiāras 
zarkukainis

Extatosoma 
tiaratum

Macleay’s 
Spectre ++ ++ ++ ++

suga skaits dzimuši atvesti Krituši aizvesti skaits
species status births Other deaths Other status

1.01.11. acquis’n dispos’n 31.12.11.
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Heteropteryx 
dilatata Jungle Nymph + ++ ++ +

Peruphasma 
schultei ++ ++ ++ ++

Periphetes 
forcipatus + + + +

Milzu 
zarkukainis

Phobaeticus 
serratipes

Giant Stick 
Insect ++ ++ ++ ++

Lapu kukainis Phyllium siccifolium + + + +
Blaktis Hemiptera
Divpunktu 
laupītājblakts

Platymeris 
biguttata Assassin Bug ++ ++ ++ ++

Divpunktu 
laupītājblakts 
“Mombo”

Platymeris 
biguttata
‘Mombo’

Assassin Bug 
‘Mombo’ ++ ++ ++ ++

Plēvspārņi Hymenoptera

Lapgriežskudra Atta 
cephalotes

Leafcutter 
Ant 1 saime 1 saime

Kamene Bombus terrestris Large Earth 
Bumblebee – 2 saimes 2 saimes –

Vaboles Coleoptera

Polifēma 
rožvabole

Chelorrhina 
polyphemus 
confluens

Polyphemus 
Flower Beetle + ++ ++ +

Laiardi 
rožvabole

Dicronorhina 
derbyana layardi +++ +++ +++ +++

Smita rožvabole Eudicella smithii Jadeheaded 
Buffalo Beetle +++ +++ ++ +++

Zeltmalu 
rožvabole

Pachnoda margi
nata peregrina

African Rose 
Chafer +++ +++ +++ +++

Pachnoda 
trimaculata + +++ ++ ++

Fregates 
dižmelnulis

Polposipus 
herculeanus

Fregate Island 
Palm Beetle 145 40 72 113

Smaragdesthes 
africana oertzeni + + + +

Smaragdesthes 
africana 
smaragdina

++ + ++ +

Peru melnulis Zophobas morio Giant 
Mealworm ++ ++ ++ ++

Tūkstoškāji Diplopoda
Chilognatha
Telodeinopus aoutii +++ +++ +++ +++

Vēžveidīgie Crustacea
Desmikājvēži Decapoda
Sarkanais man
grovju krabis Gecarcinus ruricola Blue Land 

Crab 1 1

Rajveidīgās Rajiformes
Potamotrygonidae

Pāvacu raja Potamotrygon 
motoro

Orangespot 
Freshwater 
Stingray

2.2 2.2

Polypteriformes
Polypteridae

Niedrzivs Erpetoichthys 
calabaricus Reed Fish 2 2

Zivis – Pisces – Fish

suga skaits dzimuši atvesti Krituši aizvesti skaits
species status births Other deaths Other status

1.01.11. acquis’n dispos’n 31.12.11.

apzīmējumi: 1.2.3  1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
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Osteoglossiformes
Pantodontidae

Saldūdens 
tauriņzivs

Pantodon 
buchholzi

African 
Freshwater 
Butterflyfish

1 1 –

Ziloņzivtiņa Gnathonemus 
petersii Elephantfish 1 1

Characiformes
Characidae

Minortetra Hyphessobrycon 
callistus Jewel Tetra 4 3 1

Naterera piraija Pygocentrus 
nattereri

Common 
Piranha 10 15 1 13 11

Melnspuru paku Colossoma 
macropomum Tambaqui 2 2

Karpveidīgās Cypriniformes
Balitoridae

Slaunais 
akmeņgrauzis

Nemacheilus 
triangularis

Hillstream 
Loach 2 2

Cobitidae

Marmora bocija Botia lohachata Reticulate 
Loach 1 1

Klauna 
akmeņgrauzis

Botia 
macracanthus Clown Loach 4 4

Kūla 
akmeņgrauzis

Pangio kuhlii 
sumatranus Coolie Loach 3 3

Cyprinidae
Zelta karūsa Carassius auratus Goldfish 27 227 41 146 67
Japānas koija Cyprinus carpio Japanese Koi 118 135 126 13 114
Čopras danio Danio choprea Danio – 4 4

Sumatras barbe Puntius tetrazona Sumatran 
Tiger Barb 20 5 15

Līnis Tinca tinca Tench 1 1 –
Samveidīgās Siluriformes

Bagridae
Sarkanastes 
sams Mystus nemurus Asian Redtail 

Catfish 1 1

Siluridae
Indijas 
stiklasams Kryptopterus minor Glass Catfish 1 1

Pangasiidae
Haizivju 
pangasisams 

Pangasius 
hypophthalmus Shark Catfish 1 1 –

Clariidae

Lodātājsams Clarias sp. Walking 
Catfish 5 5

Pimelodidae

Orinoko sams Phractocephalus 
hemiliopterus Redtail Catfish – 1 1

Loricariidae
Sarainais 
ancistrsams

Hemiancistrus 
dolichopterus

Suckermouth 
Catfish 22 10 1 31

Punktainais 
burusams

Pterygoplichthys 
gibbiceps

Spotted Sailfin 
Suckermouth 
Catfish

1 1

Starainais 
burusams

Pterygoplichthys 
multiradiatus

Manyray 
Sailfin Sucker
mouth Catfish

2 2

suga skaits dzimuši atvesti Krituši aizvesti skaits
species status births Other deaths Other status

1.01.11. acquis’n dispos’n 31.12.11.
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Aterīnveidīgās Atheriniformes
Bedotiidae

Madagaskaras 
bedocija Bedotia geayi Madagascar 

Rainbowfish 22 5 2 25

Melanotaeniidae
Sarkanais 
glosolepis Glossolepis incisus Red 

Rainbowfish 12 20 8 14 10

Trīssvītru 
varavīksnes zivs

Melanotaenia 
trifasciata

Banded 
Rainbowfish 7 9 9 7

Karpzob
veidīgās

Cyprinodonti
formes
Aplocheliidae

Svītrainā 
līdaciņa

Aplocheilus 
lineatus

Striped 
Brighteye 3 1 1 3

Poeciliidae

Gupija Poecilia reticulata Guppy 
Millions Fish 35 130 45 30 90

Molinēzija Poecilia sphenops Blackfish 
Molly – 85 4 24 65

Sarkanais 
šķēpnesējs Xiphophorus helleri Swordtail 27 85 2 85 25

Asarveidīgās Perciformes
Apogonidae

Bangai 
kardinālzivs

Pterapogon 
kauderni

Banggai 
Cardinalfish 10 9 1

Toxodidae

Spļāvējzivs Toxotes jaculatrix Banded 
Archerfish 4 4

Monodactylidae
Svītrainā 
bezdelīgzivs

Monodactylus 
sebae

African 
Silverfish 1 1

Scatophagidae
Parastā 
arguszivs

Scatophagus argus 
atromaculatus Spotted Scat 1 1

Cichlidae

Zilā akara Aequidens 
coeruleopunctatus

Bluepoint Flag 
Cichlid 4 40 35 3 6

Portualegri 
akara

Aequidens 
portalegrensis Port Acara 1 1

Tirkīza akara Aequidens rivulatus Green Terror 
Cichlid – 1 1

Mida cihlīda Amphilophus 
citrinellus Midas Cichlid 1 1

Māņacs 
astronots

Astronotus 
ocellatus Tiger Oscar 4 1 3

Teksasas 
cihlasoma

Cichlasoma 
cyanoguttatum Texas Cichlid – 8 4 5 7

Melnsvītrotā 
cihlasoma

Cichlasoma 
nigrofasciatum Zebra Cichlid 16 34 28 5 17

Sahika 
cihlasoma Cichlasoma sajica Tbar Convict 

Cichlid 17 4 13

Maroni akara Cleithracara 
maronii

Keyhole 
Cichlid 1 1

Brazīlijas 
geofāgs

Geophagus 
brasiliensis

Brasilian 
Highhat 1 1

Njereres hromis Haplochromis 
nyererei

Lake Victoria 
Cichlid 6 4 2

Sarkanais 
hromis Hemichromis lifalili Jewel Cichlid 7 8 3 12

Rīgana 
julidohromis

Julidochromis 
regani

Regan’s Dwarf 
African Cichlid 12 12

suga skaits dzimuši atvesti Krituši aizvesti skaits
species status births Other deaths Other status

1.01.11. acquis’n dispos’n 31.12.11.



3939

Citronhromis Labidochromis 
caeruleus

Bluestreak 
Hap Cichlid 14 18 17 15

Čipokas hromis Melanochromis 
chipokae

Chipokee 
Mbuna Cichlid 17 12 11 18

Dzeltenais 
neolamprologs

Neolamprologus 
leleupi Lemon Cichlid 2 2

Acteku hromis Parachromis 
managuensis

Guapote Tiger 
Cichlid 2 1 1

Papagaiļhromis Pelvicachromis 
taeniatus

Striped 
African Dwarf 
Cichlid

2 2

Freiberga cihlīda Pseudotropheus 
freibergi 3 3

Zebru cihlīda Pseudotropheus 
zebra

Cobalt Blue 
Zebra Cichlid 50 33 30 35 18

Spurlape Pterophyllum 
scalare

Freshwater 
Angelfish 38 100 16 91 31

Sarkanais 
diskuss

Symphysodon 
aequifasciatus Blue Discus – 5 5

Uaru Uaru 
amphiacanthoides Waroo 65 16 42 7

Scaridae

Papagaiļcihlīda Scarus psittacus Common 
Parrotfish 2 1 1

Pomacentridae

Sarkanā 
aktīnijzivs

Amphiprion 
ephippium

Red 
Saddleback 
Anemonefish

1 1

Sarkanmelnā 
aktīnijzivs

Amphiprion 
melanopus

Fire 
Anemonefish 2 2

Klauna 
aktīnijzivs

Amphiprion 
ocellaris

Clown 
Anemonefish 2 1 1

Neona 
koraļļasaris

Neoglyphidodon 
oxyodon

Bluestreak 
Damselfish 1 1

Acanthuridae

Zilā ķirurgzivs Paracanthurus 
hepatus Blue Surgeon 2 2

Gobiidae

Garneļgrundulis Ctenogobiops 
crocineus

Silverspot 
Shrimpgoby 1 1 –

Dūņu lēcējzivs Periophthalmus 
papilio Mudskipper 3 2 1

Belontiidae
Parastais 
makropods

Macropodus 
opercularis

Red 
Paradisefish 6       1 5

Zilais gurams
Trichogaster 
trichopterus var. 
silber

Blue Gourami 7 1 6 

Osphronemidae

Lielais gurams Osphronemus 
goramy Giant Gourami 1 1

suga skaits dzimuši atvesti Krituši aizvesti skaits
species status births Other deaths Other status

1.01.11. acquis’n dispos’n 31.12.11.

Bezkāju abinieki Gymnophiona
Typhlonectidae

Ūdens cecīlija Typhlonectes 
natans

Aquatic 
Caecilian 21 3 11 4 9

Astainie abinieki Caudata
Salamandridae

Zagrosas tritons Neurergus kaiseri Kaiser's 
Spotted Newt 42 8 10 20 20

abinieki – amphibia – amphibians
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Guansi 
kārptritons

Paramesotriton 
guangxiensis

Guangxi 
Warty Newt 2 2

Spānijas 
ribtritons Pleurodeles waltl Iberian 

Ribbed Newt 23 3 20

Lielais tritons Triturus cristatus Crested Newt 8 8

Mazais tritons
Triturus vulgaris
(Ommatotriton 
vittatus)

Smooth Newt 14 5 9

Mandarīnu 
tritons

Tylototriton 
shanjing Emperor Newt 16 6 10

Bezastainie 
abinieki Anura

Bufonidae

Parastais krupis Bufo bufo European 
Common Toad 4 1 3

Smilšu krupis Bufo (Epidalea) 
calamita

Natterjack 
Toad 172 70 57 185

Bruņgalvas 
krupis

Bufo 
(Ingerophrynus)
galeatus

Gamboja Toad 17 217 27 138 69

Olīvkrāsas krupis
Bufo 
(Amietophrynus) 
garmani

Eastern Olive 
Toad – 14 14

Jūras krupis Bufo (Rhinella)
marinus

Giant Marine 
Toad 8 8

Zaļais krupis Bufo (Pseude
pidalea) viridis

European 
Green Toad 5 5

Koku krupis Pedostibes hosii Climbing Toad 8 5 3
Dendrobatidae

Lāsmainais 
dendrobats

Dendrobates 
auratus

Greenand
black Poison
arrow Frog

27 10 17

Zilais 
dendrobats

Dendrobates 
azureus

Blue Poison
arrow Frog 18 5 13

Raibais 
dendrobats

Dendrobates 
leucomelas

Yellow
banded 
Poisonarrow 
Frog

35 33 40 28

Krāsainais
(dzeltensvītru) 
dendrobats

Dendrobates 
tinctorius

Dyeing 
Poisonarrow 
Frog

35 23 4 54

Zeltainā 
indesvarde

Phyllobates 
terribilis

Golden 
Poisonarrow 
Frog

41 17 10 14

Svītrainā 
indesvarde Phyllobates vittatus

Golfodulcean 
Poison Dart 
Frog

17 37 13 20 21

Discoglossidae
Sarkanvēdera 
ugunskrupis Bombina bombina European Fire

bellied Toad 63 15 28 50

Hylidae
Sarkanacu 
kokvarde

Agalychnis 
callidryas

Redeyed Tree 
Frog 74 115 21 150 18

Eiropas 
kokvarde Hyla arborea European Tree 

Frog 8 6 2

Rudā Amerikas 
kokvarde Hyla rubracyla Daudin’s Tree 

Frog 1 1 –

Smaragda 
litorija Pelodryas caerulea

Emerald
green Tree 
Frog

54 94 4 48 96

Piparu kokvarde Trachycephalus 
nigromaculatus

Pepper Tree 
Frog 21 77 3 56 39

Krupjgalvas 
kokvarde

Trachycephalus 
resinifictrix

Mission 
Goldeneyed 
Tree Frog

62 11 73
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Hyperolidae

Plankumainā 
rāpotājvarde Kassina maculata Spotted 

Running Frog 7 5 2

Leptodactylidae
Rakstainā 
ragvarde Ceratophrys ornata Ornate 

Horned Frog 7 5 1 11

Mantellidae
Zeltainā 
mantella

Mantella 
aurantiaca

Madagascar 
Golden Frog 49 134 12 142 29

Brūnā mantella Mantella betsileo Betsileo 
Mantella 6       2 4

Koku mantella Mantella laevigata Arboreal 
Mantella 1 3 4

Gleznā mantella Mantella 
madagascariensis

Malagasy 
Mantella 3 3

Zaļā mantella Mantella viridis Green 
Mantella 3 1 2

Microhylidae
Sarkanā 
tomātvarde

Dyscophus
antongilii Tomato Frog – 2 2

Sārtā 
tomātvarde Dyscophus guineti Sambava 

Tomato Frog 25 47 6 14 52

Marmora 
lietusvarde

Scaphiophryne 
marmorata

Marbled Rain 
Frog 10 1 9

Pelobatidae
Malajas 
ragvarde Megophrys nasuta Malayan 

Horned Frog – 6 1 5

Brūnais 
varžukrupis Pelobates fuscus Garlic Toad 8 8

Pipidae

Tropu piešvarde Silurana tropicalis Tropical 
Clawed Frog 21 11 10

Gludā piešvarde Xenopus laevis Smooth 
Clawed Frog 6 3 3

Kenijas 
piešvarde

Xenopus laevis 
borealis

Kenya Smooth 
Clawed Frog 13 19 4 10 18

Ranidae

Milzu racējvarde Pyxicephalus 
adspersus

African 
Bullfrog 8 1 7

Purva varde Rana arvalis Moor Frog 2 1 1

Zaļā varde Rana (Pehophylax)
esculenta Green Frog 1 1

Dīķa varde Rana (Pehophylax)
lessonae Pool Frog 5 4 1

Ezera varde Rana (Pehophylax)
ridibunda Marsh Frog 8 8

Parastā varde Rana temporaria European 
Common Frog 1 2 3

Rhacophoridae

Raupjā kokvarde Kurixalus 
odontotarsus

Serratelegged 
Small Tree Frog 10 205       75 140

Milzu 
putotājvarde

Polypedates 
(Rhacophorus) 
dennysi

Denny’s Tree 
Frog 17 1 16

Baltkakla 
putotājvarde

Polypedates 
leucomystax

Java Whipping 
Frog 103 14 5 84

Annamas 
planētājvarde

Rhacophorus 
annamensis

Annam Flying 
Frog 5 1 4

Raupjā airvarde Rhacophorus 
appendiculatus

Rougharmed 
Tree Frog 21 21

Milzu 
planētājvarde Rhacophorus feae Thao 

Whipping Frog _ 2 2



Ausainā 
kokvarde

Rhacophorus
otilophus

Fileeared 
Tree Frog – 12 12

Javas 
planētājvarde

Rhacophorus 
reinwardtii

Reinwardt’s 
Flying Frog 39 4 16 27

Raupjā 
kārpvarde

Theloderma 
asperum Pied Wart Frog – 4 4

Divkrāsu 
kārpvarde Theloderma bicolor Chapa Bug

eyed Frog 14 8 11 11

Sūnu kārpvarde Theloderma 
corticale

Tonkin Bug
eyed Frog 38 46 5 79

Gordona 
kārpvarde

Theloderma 
gordoni

Gordon's Bug
eyed Frog 19 7 12

Adatainā 
kārpvarde

Theloderma 
horridum

Spiny Wart 
Frog – 4 4

Malajas 
kārpvarde

Theloderma
leprosum

Malaya Bug
eyed Frog – 3 3

Dobumu 
kārpvarde

Theloderma 
stellatum

Taylor’s Bug
eyed Frog 32 7 11 28

Bruņrupuči Testudines
Chelidae

Zībenroka 
čūskkakla 
bruņrupucis

Chelodina 
siebenrocki

Siebenrock's 
Snakenecked 
Turtle

1.3 1.3

Matamata Chelus fimbriatus Matamata 1.2 1.2
Pelomedusidae

Austrumāfrikas 
melnais 
bruņrupucis

Pelusios subniger East African 
Black Terrapin 0.0.1 0.0.1

Carettochelyidae
Jaungvinejas 
bruņrupucis

Carettochelys 
insculpta Fly River Turtle 1.1 1.1

Chelydridae
Kaimanu 
bruņrupucis

Chelydra 
serpentina

Snapping 
Turtle 1.0 1.0

Emydidae

Kallagurs Callagur 
borneoensis

Painted Malay
sian RiverTurtle 2.3 2.3

Malajas slēdzēj
bruņrupucis Cuora amboinensis Malayan Box 

Turtle 0.0.1 0.0.1

Malajas lapu 
bruņrupucis Cyclemys dentata Asian Leaf 

Turtle 0.0.10 0.0.10

Purva 
bruņrupucis Emys orbicularis European 

Pond Turtle 1.1 1.1

Vošitas 
zāģmu guras 
bruņrupucis

Graptemus 
ouachitensis

Ouachita Map 
Turtle – 0.2 0.2

Sarkanausu 
bruņrupucis Trachemys scripta Redeared 

Slider 0.0.32 0.0.5 0.0.5 0.0.32

Testudinidae

Sarkankāju 
bruņrupucis

Geochelone 
carbonaria

South 
American Red
footed Tortoise

0.0.4 0.0.4

Galapagu 
bruņrupucis

Geochelone nigra 
nigrita

Indefatigable 
Island Tortoise 0.2 0 .2

Leopardu 
bruņrupucis

Geochelone 
pardalis pardalis

Southern 
Leopard 
Tortoise

2.2 1.0 1.2

Elastīgais 
bruņrupucis

Malacochersus 
tornieri

African 
Pancake 
Tortoise

1.0 1.0

42 apzīmējumi: 1.2.3  1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
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Āzijas brūnais 
bruņrupucis Manouria emys Asian Brown 

Tortoise 0.1 0.1 –

Vidusjūras 
bruņrupucis Testudo graeca Spurthighed 

Tortoise 1.2 1.2

Hermana 
bruņrupucis Testudo hermanni Hermann's 

Tortoise 1.0 1.0

Vidusāzijas 
bruņrupucis Testudo horsfieldii Central Asian 

Tortoise 1.1 1.1

Ēģiptes 
bruņrupucis Testudo kleinmanni Egyptian 

Tortoise 2.0 1.0 1.0

Krokodili Crocodylia
Crocodylidae

Gaviālkrokodils Tomistoma 
schlegelii Tomistoma 1.2 1.2

Ogoves pun
durkrokodils

Osteolaemus 
tetraspis

Dwarf 
Crocodile 0.0.5 0.0.5

Zvīņrāpuļi Squamata
Agamidae

Apkakles agāma Chlamydosaurus 
kingii Frilled Lizard 1.2 1.1 0.1

Āzijas 
ūdensagāma

Physignathus 
cocincinus

Asian Water 
Dragon 2.1.6 2.1.6

Bārdainā agāma Pogona vitticeps
Inland 
Bearded 
Dragon

2.2 0.0.4 2.2.4

Anguidae
Glodene Anguis fragilis Slow Worm 0.0.7 0.0.6 0.0.1

Chamaeleonidae
Jemenas 
hameleons

Chamaeleo 
calyptratus

Veiled 
Chameleon 4.20.3 0.0.31 1.0 0.06 3.4.28 2.16

Cordylidae
Lielā 
bruņķirzaka

Gerrhosaurus 
major

Great Plated 
Lizard 2.3 0.0.3 0.1.3 2.2

Gekkonidae
Leopardu 
gekons

Eublepharis 
macularius

Leopard 
Gecko 1.1 0.0.18 0.0.16 1.1.2

Toki Gekko gecko Tokay Gecko 1.2 1.2
Svītrainais 
gekons Gekko vittatus Whitetailed 

Gecko 2.0 2.0

Āfrikas jostastes 
gekons

Hemitheconyx 
caudicinctus

African Fat
tailed Gecko 0.2 0.1 0.1

Madagaskaras 
dienas gekons

Phelsuma 
madagascariensis

Madagascar 
Giant Day 
Gecko

1.2.4 0.0.2 1.2.6

Ausainais 
dižgekons

Rhacodactylus 
auriculatus

New 
Caledonia 
Bumpy Gecko

0.1 0.1

Scinku gekons Teratoscincus 
scincus

Frogeyed 
Sand Gecko 1.3 1.3

Iguanidae
Zaļsekstes 
bazilisks

Basiliscus 
plumifrons

Green Crested 
Basilisk 4.2.6 0.0.2 0.0.8 4.2

Zaļā iguāna Iguana iguana Green Iguana 3.1.16 0.0.1 1.0.10 2.1.5
Degunradžu 
iguāna Cyclura cornuta Rhinoceros 

Iguana 2.0 2.0

Lacertidae
Sila ķirzaka Lacerta agilis Sand Lizard 0.0.2 0.02 –

Pļavas ķirzaka Lacerta vivipara Viviparous 
Lizard 0.0.1 0.0.1

Scincidae
Tvērējastes 
scinks Corucia zebrata Prehensile

tailed Skink 2.1 2.1



Zilmēles scinks Tiliqua scincoides Bluetongued 
Skink 3.1 3.1

Slaidais 
ķiverscinks

Tribolonotus 
gracilis

Crocodile 
Skink 1.0 1.0

Varanidae
Mangrovju 
varāns Varanus indicus Mangrove 

Monitor 1.1 1.1

Boidae
Madagaskaras 
ze  mes 
žņaudzēj čūska

Acrantophis 
madagascariensis

Madagascar 
Ground Boa 1.0.2 1.0.2

Parastā 
žņaudzēj čūska Boa constrictor Boa 

Constrictor – 0.0.1 0.0.1

Kubas 
žņaudzējčūska Epicrates angulifer Cuban Boa 1.1 1.1

Pythonidae

Zaļais kokpitons Morelia viridis Green Tree 
Python 2.1 2.1

Tīģerpitons Python molurus Rock Python 0.0.1 0.0.1
Karaliskais 
pitons Python regius Royal Python 2.0 2.0

Tīklotais pitons Python reticulatus Reticulated 
Python 0.1 0.1

Colubridae
Gludenā čūska Coronella austriaca Smooth Snake 0.1 0.1
Mandarīnu 
zalktis

Elaphe (Eupre
piophis) mandarina

Mandarin 
Ratsnake 2.1 2.1

Taizemes 
bambusu zalktis

Elaphe 
porphyracea 
laticincta

Red Mountain 
Racer 0.1 0.1

Taizemes 
bambusu zalktis

Elaphe 
(Oreocryptophis) 
porphyracea coxi

Thai Bamboo 
Ratsnake 1.1 0.1 1.0

Malajas 
bambusu zalktis

Elaphe (Oreo 
cry ptophis) 
porphyracea 
laticincta

Red Mountain 
racer 0.1 0.1

Četrsvītru zalktis Elaphe 
quatuorlineata

Fourlined 
Ratsnake 1.1 0.1 1.0

Sarkanastes 
zalktis

Gonyosoma 
oxycephala

Redtailed 
Ratsnake 0.1 0.1 –

Brazīlijas 
ūdenszalktis

Hydrodynastes 
gigas

False Water 
Cobra 1.0 1.0

Goinas 
karaļčūska

Lampropeltis 
getula goina

Common 
Kingsnake 0.1 0.1

Kempbela 
pienčūska

Lampropeltis 
triangulum 
campbelli

Pueblan 
Milksnake – 1.1 1.1

Sinaloa 
pienčūska

Lampropeltis 
triangulum

Sinaloan
Milksnake 0.1 1.0 1.1

Parastais zalktis Natrix natrix Grass Snake 1.1.10 0.0.5 0.0.5 0.0.5 1.1.5
Bulanžē
degunčūska

Rhynchophis 
boulengeri

Rhinoceros 
Snake 2.0 2.0

Viperidae

Parastā odze Vipera berus Common 
Adder 0.2 0.2

Strausveidīgie Struthioniformes
Struthionidae

Strauss Struthio camelus Ostrich 1.2 1.2 –

44 apzīmējumi: 1.2.3  1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
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Nanduveidīgie Rheiformes

Rheidae

Darvina nandu Pterocnemia 
pennata Darwin's Rhea 1.1 1.1

Kazuārveidīgie Casuariiformes
Casuariidae

Sekstainais 
kazuārs Casuarius casuarius

Double
wattled 
Cassowary

0.1 0.1

Pelikānveidīgie Pelecaniformes
Pelecanidae

Sārtais pelikāns Pelecanus 
onocrotalus

Eastern White 
Pelican 3.3 3.3

Phalacrocoracidae

Jūraskrauklis Phalacrocorax 
carbo sinensis

East Great 
Cormorant 1.0.21 0.0.16 1.0.5

Stārķveidīgie Ciconiiformes
Ciconiidae

Baltais stārķis Ciconia ciconia White Stork 0.0.6 0.0.4 0.0.8 0.0.2
Melnais stārķis Ciconia nigra Black Stork 1.1 1.1

Threskiornithidae

Hadada ibiss Hagedashia 
hagedash Hadada Ibis 1.0 1.0

Brūnais ibiss Plegadis falcinellus Glossy Ibis – 2.2 2.2
Baltais 
karošknābis Platalea alba African 

Spoonbill 7.4.1 0.2 3.2 4.4.1

Phoenicopteridae

Sārtais flamings Phoenicopterus 
roseus

Greater 
Flamingo 15.14 15.14

Sarkanais 
flamings

Phoenicopterus 
ruber 

American 
Flamingo 6.3.1 6.3.1

Zosveidīgie Anseriformes
Anatidae

Baltpieres zoss Anser albifrons Whitefronted 
Goose 1.1 1.1

Meža zoss Anser anser Western 
Greylag Goose 1.1 1.1

Baltvaigu zoss Branta leucopsis Barnacle 
Goose 1.1 1.1

Sarkankakla zoss Branta ruficollis Redbreasted 
Goose 1.0 1.0

Melnkakla 
gulbis

Cygnus 
melanocoryphus

Blacknecked 
Swan 1.1 0.1 1.0

Mandarīnpīle Aix galericulata Mandarin 
Duck 27.13 10.15 0.3 8.9 29.16

Garkaklis Anas acuta Northern 
Pintail 0.2 0.2

Lielā pūkpīle
Somateria 
mollissima 
mollissima

European 
Eider 3.5 1.2.6 4.3.1 0.0.5 0.4

Rudā dižpīle Tadorna ferruginea Ruddy 
Shelduck 3.7 0.0.1 0.0.1 2.2 1.5

Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna Common 
Shelduck 1.0 1.0

Piekūnveidīgie Falconiformes
Cathartidae

Tītaru grifs Cathartes aura 
ruficollis Turkey Vulture 2.2 2.2

Andu kondors Vultur gryphus Andean 
Condor 1.1 1.1
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Accipitridae

Vistu vanags Accipiter gentilis Northern 
Goshawk 0.0.1 0.0.1

Melnais grifs Aegypius 
monachus

Cinereous 
Vulture 2.2 1.0.1 1.0.1 2.2

Klinšu ērglis Aquila chrysaetos European 
Golden Eagle 0.1 0.1

Mazais ērglis Aquila pomarina Lesser 
Spotted Eagle 2.2 1.2 3.4

Peļu klijāns Buteo buteo Common 
Buzzard 0.0.3 0.0.2 0.0.5

Niedru lija Circus aeruginosus Marsh Harrier 1.0 0.0.1 1.0.1

Bārdainais grifs Gypaetus barbatus Bearded 
Vulture 1.1 1.1

Baltgalvas grifs Gyps fulvus Griffon Vulture 1.3 1.3

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla Whitetailed 
Sea Eagle 1.2 0.1 1.3

Baltais grifs Neophron 
percnopterus

Egyptian 
Vulture 3.2 3.2

Sagittariidae

Sekretārputns Sagittarius 
serpentarius Secretary Bird 1.1 1.1

Falconidae
Rudgalvas 
piekūns Falco biarmicus Lanner Falcon 1.0 1.0

Bezdelīgu 
piekūns Falco subbuteo Hobby – 0.0.1 0.0.1

Lauku piekūns Falco tinnunculus Eurasian 
Kestrel 0.0.2 0.0.2

Vistveidīgie Galliformes
Phasianidae

Klinšu irbe Alectoris chukar Chukar 
Partridge 0.0.2 0.0.1 0.0.1

Dimanta fazāns Chrysolophus 
amherstiae

Lady 
Amherst’s 
Pheasant

2.2 1.0 1.2

Zelta fazāns Chrysolophus 
pictus

Golden 
Pheasant 1.1 2.4 2.2 1.3

Edvarda fazāns Lophura edwardsi Edward’s 
Pheasant 2.2 2.2

Sudraba fazāns Lophura 
nycthemera

Silver 
Pheasant 1.1 1.1

Taivānas fazāns Lophura swinhoii Swinhoe’s 
Pheasant – 1.1 1.1

Indijas pāvs Pavo cristatus Common 
Peafowl 42.27 0.0.9 1.1.1 16.12 25.14.8

Medību fazāns Phasianus 
colchicus True Pheasant 3.2 1.1 2.1

Karaliskais 
fazāns Syrmaticus reevesii Reeve’s 

Pheasant 1.2 1.0 0.2

Grifu pērļvista Acryllium 
vulturinum

Vulturine 
Guineafowl 2.0 2.0

Pērļvista Numida meleagris Helmeted 
Guineafowl 3.2 1.1 0.1 4.2

Dzērvjveidīgie Gruiformes
Gruidae

Paradīzes dzērve Anthropoides 
paradisea Stanley Crane 1.1 1.0 2.1

Pelēkā dzērve Grus grus grus Common 
Crane 1.1 1.1

Japānas dzērve Grus japonensis Manchurian 
Crane 2.2.1 1.0.1 1.0 1.0 1.2.1
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Melnkakla 
dzērve Grus nigricollis Blacknecked 

Crane – 0.2 0.2

Pelēkā 
vainagdzērve

Balearica 
regulorum 
gibbericeps

East African 
Crowned 
Crane

3.4 2.1 2.3 3.2

Baložveidīgie Columbiformes
Columbidae

Ķīnas ūbele Streptopelia 
chinensis chinensis Spotted Dove 0.0.1 0.0.1

Papagaiļ
veidīgie Psittaciformes

Cacatuidae

Baltais kakadu Cacatua alba White 
Cockatoo 1.1 0.0.1 0.0.1 1.1

Dzeltencekula 
kakadu Cacatua galerita

Sulphur
crested 
Cockatoo

3.1.1 1.0 4.1.1

Gofina kakadu Cacatua goffini Goffin’s 
Cockatoo 2.0 1.0 1.0

Moluku kakadu Cacatua 
moluccensis

Salmon
crested 
Cockatoo

2.2 0.1 2.1

Citroncekula 
kakadu

Cacatua sulphurea 
citrinocristata

Yellowcrested 
Cockatoo 1.1 1.1

Psittacidae

Dzeltenpieres 
amazone

Amazona 
ochrocephala 
ochrocephala

Yellow
crowned 
Amazon

1.0 1.0

Zildzeltenā ara Ara ararauna Blueand
yellow Macaw 1.2 1.0.1 1.0 0.0.1 0.1 3.1

Sarkanā ara Ara macao Scarlet Macaw 1.1 1.1
Sarkanpieres 
aratinga

Aratinga 
erythrogenys

Redmasked 
Conure 0.0.1 0.0.1

Finša aratinga Aratinga finschi
Crimson
fronted 
Parakeet

0.0.1 0.0.1

Žardēna 
papagailis

Poicephalus 
gulielmi

Jardine’s 
Parrot 1.1 1.1

Sarkanastes žako Psittacus erithacus 
erithacus Grey Parrot 3.3 1.0 4.3

Pūčveidīgie Strigiformes
Strigidae

Bikšainais apogs Aegolius funereus Boreal Owl 0.2 0.2

Ausainā pūce Asio otus Longeared 
Owl 0.0.2 0.1 0.0.1 0.1.1

Eiropas ūpis Bubo bubo bubo Eurasian Eagle 
Owl 2.2 0.1 2.3

Tjanšana ūpis Bubo bubo 
hemachalana 0.1 0.1

Baltā pūce Nyctea scandiaca Snowy Owl 1.1 1.0 0.1
Meža pūce Strix aluco Tawny Owl 1.0.7 0.0.3 1.0 0.0.10
Urālpūce Strix uralensis Ural Owl 1.1 0.1 1.2
Zaļvārnveidīgie Coraciiformes

Alcedinidae

Kukaburra Dacelo 
novaeguineae

Laughing 
Kookaburra 1.1 1.0 0.1

Bucerotidae

Kāpzemes 
degunragputns

Bucorvus 
leadbeateri

African 
Ground 
Hornbill

1.3 1.3

Trompetes 
degunragputns

Bycanistes 
bucinator

Trumpeter 
Hornbill 0.1 1.0 1.1



Zvirbuļveidīgie Passeriformes
Estrildidae

Rīsu žubīte Padda oryzivora Javan Sparrow – 4.4 4.4
Corvidae

Krauklis Corvus corax Raven 0.0.1 0.0.1

Diprotodontia
Acrobatidae

Pundur 
planētājkuskuss

Acrobates 
pygmaeus

Pygmy Gliding 
Possum – 0.0.20 0.0.1 0.0.19

Petauridae
Mazais 
planētājkuskuss Petaurus breviceps Sugar Glider 2.5.3 0.0.3 2.5

Phalangeridae

Zemes kuskuss Phalanger 
gymnotis

Ground 
Cuscus 1.0 0.1 1.1

Potoroidae
Tvērējastes 
žurkķengurs

Bettongia 
penicillata ogilbyi

Brush Tailed 
Bettong 2.3 1.0.1 1.0 1.2 1.1.1

Macropodidae
Rudais ķengurs Macropus rufus Red Kangaroo 3.2 0.1 2.0 1.3

Purva valabijs Wallabia bicolor 
bicolor

Swamp 
Wallaby 1.1 1.1

Insectivora
Erinacidae

Ziemeļu balt
krūtainais ezis

Erinaceus 
roumanicus

Northern White
breasted 
Hedgehog

– 4.2 2.1 2.1

Scandentia
Tupaiidae

Belangera 
tupaja Tupaia belangeri Belanger’s 

Tree Shrew 4.6 1.1 1.0 2.1 2.6

Sikspārņi Chiroptera
Pteropodidae

Indijas 
dižsikspārnis

Pteropus 
giganteus

Indian Flying 
Fox 1.0 1.0 –

Primāti Primates
Cheirogaleidae

Pelēkais 
peļlemurs

Microcebus 
murinus

Lesser Mouse 
Lemur 3.1 1.0 2.1

Lemuridae

Melnais lemurs Eulemur macaco 
macaco Black Lemur 2.1 2.1

Kaķu lemurs Lemur catta Ringtailed 
Lemur 2.6 0.2 0.3 2.5

Loridae
Mazais resnais 
loris

Nycticebus 
pygmaeus

Lesser Slow 
Loris 3.2 2.0 0.1 3.0 2.3

Parastais 
poto

Perodicticus potto 
potto Potto 1.0 1.0

Galagonidae
Senegālas 
galago

Galago 
senegalensis

Senegal 
Bushbaby 3.0 1.0.1 0.3 1.0.1 2.1 1.2

Callithrichidae

Geldi kalimiko Callimico goeldii Goeldi's 
Monkey 1.2 1.1 0.1 2.2

Ziemeļbrazīlijas 
kalitrikss Callithrix jacchus Common 

Marmoset 3.3 1.1.2 0.1 0.2 0.0.1 4.3.2

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

Austrumu 
pundurkalitrikss

Callithrix pygmaea 
niveiventris

Pygmy 
Marmoset 1.1 2.0.1 1.0 0.0.1 2.1

Cebidae
Bolīvijas Asaras 
naktspērtiķis

Aotus azarai 
boliviensis Douroucouli 4.2 4.2

Cercopithecidae
Huzārpērtiķis Erythrocebus patas Patas Monkey 3.4 1.2 4.6

Japānas makaks Macaca fuscata 
fuscata

Japanese 
Macaque 2.5 2.5

Grauzēji Rodentia
Sciuridae

Prevosta vāvere Callosciurus 
prevostii rafflesii

Prevost’s 
Squirrel 1.1 1.1

Parastā vāvere Sciurus vulgaris Eurasian Red 
Squirrel 3.4 6.6.2 5.4.1 1.1.1 3.5

Petauristinae

Lidvāvere Pteromys volans Siberian 
Flying Squirrel 5.9 0.0.8 5.9.8

Castoridae

Eirāzijas bebrs Castor fiber European 
Beaver 0.0.1 0.0.1

Muridae
Dzeltenais 
stepes lemings Eolagurus luteus Yellow Steppe 

Lemming – 2.2 2.2

Turcijas adatpele Acomys cilicicus African Spiny 
Mouse 0.0.60 0.0.15 0.0.23 0.0.52

Berberu 
svītrpele

Lemniscomys 
barbarus Zebra Mouse 0.0.50 0.0.50

Filipīnu 
mākoņžurka Phloeomys pallidus Slendertailed 

Cloud Rat 2.1 1.1 0.1 1.0 2.3

Myoxidae
Lielais susuris Myoxus glis Fat Dormouse 0.0.11 0.0.3 0.0.1 0.0.13

Hystricidae
Indijas 
dzeloņcūka Hystrix indica Indian Crested 

Porcupine 1.1 1.1.4 1.1.4 1.1

Caviidae
Moko Kerodon rupestris Rock Cavy – 2.2 2.2
Patagonijas 
mara

Dolichotis 
patagonum

Patagonian 
Hare 1.2 1.2

Hydrochaeridae

Kapibara Hydrochaeris 
hydrochaeris Capybara 3.2 1.0 1.1 3.1

Chinchillidae
Čīles šinšila Chinchilla lanigera Chinchilla 1.1 1.1

Octodontidae
Degu Octodon degus Degu 0.0.7 0.0.10 0.0.17
Plēsēji Carnivora

Canidae
Polārlapsa Alopex lagopus Arctic Fox 1.2 0.1 0.1 1.0
Pelēkais vilks Canis lupus lupus Grey Wolf 0.4 0.1 0.3

Makenzi vilks Canis lupus 
occidentalis

Mackenzie 
Valley Wolf 0.1 0.1

Krēpjvilks Chrysocyon 
brachyurus Maned Wolf 0.1 1.0 1.1

Sarkanais vilks Cuon alpinus 
lepturus Dhole 4.0 4.0

Jenotsuns Nyctereutes 
procyonoides Raccoon Dog 1.0 1.0 –



50

suga skaits dzimuši atvesti Krituši aizvesti skaits
species status births Other deaths Other status

1.01.11. acquis’n dispos’n 31.12.11.

Rudā lapsa Vulpes vulpes 
vulpes Red Fox 4.4 1.0 1.1 4.3

Feneklapsa Vulpes zerda Fennec Fox 1.1 1.1
Ursidae

Brūnais lācis Ursus arctos arctos Brown Bear 2.2 2.2

Kadjakas lācis Ursus arctos 
middendorffi Kodiak Bear 1.1 1.1

Leduslācis Ursus maritimus Polar Bear 1.0 1.0

Himalaju lācis Ursus thibetanus 
ussuricus

Asiatic Black 
Bear 0.1 0.1 –

Procyonidae
Kinkažu Potos flavus Kinkajou 1.3 1.3

Degunlācītis Nasua nasua Brownnosed 
Coati 1.2 1.2

Mustelidae

Āpsis Meles meles Eurasian 
Badger 2.2 0.1 2.1

Tinis Gulo gulo gulo Wolverine 0.1 0.1

Eiropas ūdele Mustela lutreola 
novikovi

European 
Mink 2.4 0 2.4

Meža sesks Mustela putorius European 
Polecat 0.1 0.1

Mājas sesks Mustela putorius 
furo

Domestic 
Polecat 2.0 2.0

Herpestidae

Surikats Suricata suricatta Slendertailed 
Meerkat 2.5 2.2.2 1.1 1.3 2.3.2

Felidae

Smilšu kaķis Felis margarita 
harrisoni Sand Cat 1.0 1.0

Eiropas meža 
kaķis

Felis silvestris 
silvestris

European Wild 
Cat 0.1 0.1 –

Servals Leptailurus serval Serval 0.1 0.1
Ziemeļu lūsis Lynx lynx lynx Lynx 4.2 0.1 1.0 1.1 4.2

Manuls Otocolobus manul 
manul Pallas' Cat 1.0 1.0

Angolas lauva Panthera leo 
bleyenberghi Angolan Lion 3.1 3.1

Amūras tīģeris Panthera tigris 
altaica Siberian Tiger 1.2 2.1 1.1 2.2

Airkāji Pinnipedia
Phocidae

Pelēkais ronis Halichoerus grypus Grey Seal 1.1 1.0 1.0
Damani Hyracoidea

Procaviidae

Klinšu damans Procavia capensis 
capensis Rock Hyrax 3.6 2.6 1.2 4.10

Nepārnadži Perissodactyla
Equidae

Mājas ēzelis Equus asinus Donkey 1.3 0.1 1.2

Damara zebra Equus burchellii 
antiquorum Damara Zebra 0.1 0.1 –

Čapmana zebra Equus burchellii 
chapmanni

Chapman’s 
Zebra 1.1 0.2 1.1 0.21

Kiangs Equus kiang 
holdereri Eastern Kiang 1.23 0.1 1.22

Prževaļska zirgs Equus caballus 
przewalskii

Przewalski’s 
Wild Horse 2.0 2.0

Tapiridae
Līdzenumu 
tapīrs Tapirus terrestris South 

American Tapir 1.3 0.2 1.1

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



Pārnadži Artiodactyla
Suidae

Meža cūka Sus scrofa scrofa Wild Boar 3.4 3.4
Tayassuidae

Apkakles pekars Pecari tajacu Collared 
Peccary 1.0.26 0.0.24 1.0.14 0.0.1 0.0.35

Hippopotamidae

Nīlzirgs Hippopotamus 
amphibius

Hippopota
mus 0.2 0.2

Camelidae

Divkupru 
kamielis Camelus bactrianus

Domestic 
Bactrian 
Camel

1.3 1.3

Mājas lama Lama glama Llama 1.3 1.3
Gvanaka Lama guanicoe Guanaco 3.2 3.2
Alpaka Lama pacos Alpaca 3.2 0.1 0.3 1.0 2.6

Giraffidae

Rotšilda žirafe Giraffa camelo
pardalis rothschildi

Baringo 
Giraffe 4.0 4.0

Cervidae
Baltpurna 
briedis

Przewalskium 
albirostris

Whitelipped 
Deer 2.4 0.2 2.6

Dambriedis Dama dama Fallow Deer 1.2 1.0 2.2
Eiropas 
staltbriedis

Cervus elaphus 
hippelaphus Red Deer 1.0 1.0

Alnis Alces alces Moose 1.1 1.1
Pudu Pudu puda Chilean Pudu 1.0 1.0

Meža 
ziemeļbriedis

Rangifer tarandus 
fennicus

European 
Forest 
Reindeer

5.3 1.2 3.0 3.5

Bovidae
Bantengs Bos javanicus Banteng 1.2 1.0 1.0 0.2 1.0
Mājas jaks Bos grunniens Domestic Yak 1.4 1.4
Ungārijas stepju 
govs

Bos taurus taurus 
‘Hungarian Steppe’

Hungarian 
Grey Cattle 3.2 0.2 1.0 2.4

Mišmi takins Budorcas taxicolor 
taxicolor Mishmi Takin 1.2 2.1 0.1 1.0 2.4

Dižantilope Taurotragus oryx Common 
Eland 1.0 1.0 –

Vītņragu kaza Capra falconeri 
heptneri

Turkomen 
Markhor 1.7 3.5 1.0 3.12

Buhāras uriāls Ovis vignei 
bochariensis

Tajikistan Urial 
Sheep 2.3 1.1 3.4

Tītars Domestic 
Turkey 5 5

Pīle Domestic 
Duck 20 20

Zoss Domestic 
Goose 10 10

Vista Chicken 1.3.20 1.3.20

Trusis Domestic 
Rabbit 24 24

Nutrija Nutria 4.5 5.6 7.1 2.10
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lauksaimniecības dzīvnieki – Farm animals

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

Zirgs Horse 3.1 3.1
Ponijs Pony 3.1 3.1
Cūka  Domestic Pig 2.9 24.23 7.15 10.5 9.12
 – šķirne:     Vjetnamas 1.1 1.1



– dekoratīvā   pundurforma – 1.1 1.1

Govs Domestic 
Cow 0.4 0.2 1.0 0.2 0.2 1.2

– šķirne:     Latvijas zilā 7.8 2.3 1.0 2.0 2.0 6.11
– šķirne:   Hailandes 2.3 0.3 0.3 2.3
– šķirne:    Holšteinas 1.1 7.0 1.0 7.1

Kaza Domestic 
Goat

– šķirne:   Latvijas vietējā 1.6 7.4 5.1 3.9
– šķirne:   Kamerūnas 6.9 6.7 1.0 9.5 2.3 2.8

Aita Domestic 
Sheep – 3.2 3.0 0.2

– šķirne: Lat vijas   tumšgalve 13.37 25.18 29.12 1.1 8.42
– šķirne:  Romanovas 2.41 41.37 41.13 1.29 1.36

52 apzīmējumi: 1.2.3  1 tēviņš, 2 mātītes, 3 nezināma dzimuma / 1 male, 2 females, 3 animals of unknown sex
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aizsargājamās sugas Rīgas zoodārza kolekcijā, 31.21.2011.

Bezmugurkaulnieki
Koraļļi Fungia sp. B(II)
Slaidjoslu partula Partula suturalis strigosa EW EEP
Mainīgā partula Partula varia EW EEP
Rajatejas partula Partula tristis EW EEP
Seišelu torņgliemezis Pachnodus fregatensis EN
Karaliskais skorpions Pandinus imperator B(II)
Baltsprogu putnuzirneklis Brachypelma albopilosa B(II)
Fregates dižmelnulis Polposipus herculeanus CR EEP
Zivis
Pāvacu raja Potamotrygon motoro DD
Niedrzivs Erpetoichthys calabaricus NT
Madagaskaras bedocija Bedotia geayi VU
Sarkanais glosolepis Glossolepis incisus VU
Bangai kardinālzivs Pterapogon kauderni EN
Čipokas hromis Melanochromis chipokae VU
Abinieki
Zagrosas tritons Neurergus kaiseri CR A(I)
Guansi kārptritons Paramesotriton guangxiensis EN
Spānijas ribtritons Pleurodeles waltl NT
Mandarīnu tritons Tylototriton shanjing NT
Lāsmainais dendrobats Dendrobates auratus B(II)
Zilais dendrobats Dendrobates azureus B(II)
Raibais dendrobats Dendrobates leucomelas B(II)
Dzeltensvītru dendrobats Dendrobates tinctorius B(II)
Zeltainā indesvarde Phyllobates terribilis EN B(II)
Svītrainā indesvarde Phyllobates vittatus EN B(II)
Sarkanacu kokvarde Agalychnis callidryas B(II)
Rakstainā ragvarde Ceratophrys ornata NT
Zeltainā mantella Mantella aurantiaca CR B(II)
Brūnā mantella Mantella betsileo B(II)
Koku mantella Mantella laevigata NT B(II)
Gleznā mantella Mantella madagascariensis VU B(II)
Zaļā mantella Mantella viridis EN B(II)
Sarkanā tomātvarde Dyscophus antongilii NT

apzīmējumi – Pasaules sarkanā 
rāmata (iuCN 2011 Red list of 
threatened species):

EW – savvaļā izmirusi suga 
 (Extinct in the Wild) 3
CR – bīstami apdraudēta suga 
 (Critically Endangered) 8
EN – apdraudēta suga 
 (Endangered) 17
VU – saudzējama suga 
 (Vulnerable) 35
NT – daļēji apdraudēta suga 
 (Near Threatened) 27
DD – nepietiekami izpētīta suga 
 (Data Deficient) 3
 
Kopā          93

apzīmējumi – ciltsgrāmatas, 
nebrīves populāciju menedžmenta 
programmas:

EEP – apdraudēto sugu 
 Eiropas programma 
 (European Endangered 
 Species Programme) 32
ISB –  starptautiskā ciltsgrāmata 
 (International Studbook) 12
ESB – Eiropas ciltsgrāmata 
 (European Studbook) 33
SSB –  Skandināvijas ciltsgrāmata 1
 

Kopā          68

apzīmējumi – Vašingtonas 
konvencija (Cites):

I, II – suga iekļauta Vašingtonas 
 konvencijas I vai II pielikumā 

A, B – Eiropas Komisijas Regula  
 Nr. 709/2010 – pielikumi 
 

Kopā  127
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Marmora lietusvarde Scaphiophryne marmorata VU
Annamas planētājvarde Rhacophorus annamensis VU
Javas planētājvarde Rhacophorus reinwardtii NT
Divkrāsu kārpvarde Theloderma bicolor EN
Sūnu kārpvarde Theloderma corticale DD
Dobumu kārpvarde Theloderma stellatum NT
Rāpuļi
Jaungvinejas bruņrupucis Carettochelys insculpta VU B(II)
Kallagurs Callagur borneoensis CR B(II)
Malajas slēdzējbruņrupucis Cuora amboinensis VU ESB B(II)
Malajas lapu bruņrupucis Cyclemys dentata NT
Purva bruņrupucis Emys orbicularis NT
Sarkanausu bruņrupucis Trachemys scripta NT
Sarkankāju bruņrupucis Geochelone carbonaria B(II)
Galapagu bruņrupucis Geochelone nigra nigrita VU ESB A(I)
Leopardu bruņrupucis Geochelone pardalis pardalis B(II)
Elastīgais bruņrupucis Malacochersus tornieri VU ESB A(II)
Vidusjūras bruņrupucis Testudo graeca VU A(II)
Hermana bruņrupucis Testudo hermanni NT A(II)
Vidusāzijas bruņrupucis Testudo horsfieldii VU B(II)
Ēģiptes bruņrupucis Testudo kleinmanni CR EEP A(I)
Gaviālkrokodils Tomistoma schlegelii EN ESB A(I)
Ogoves pundurkrokodils Osteolaemus tetraspis VU ESB A(I)
Jemenas hameleons Chamaeleo calyptratus B(II)
Madagaskaras diena gekons Phelsuma madagascariensis B(II)
Zaļā iguāna Iguana iguana B(II)
Degunradžu iguāna Cyclura cornuta VU ESB A(I)
Tvērējastes scinks Corucia zebrata B(II)
Mangrovju varāns Varanus indicus B(II)
Madagaskaras  zemes boačūska Acrantophis madagascariensis VU A(I)
Kubas boačūska Epicrates angulifer NT EEP/ ISB B(II)
Zaļais kokpitons Morelia viridis B(II)
Tīģerpitons Python molurus NT B(II)
Karaliskais pitons Python regius B(II)
Tīklotais pitons Python reticulatus B(II)
Četrsvītru zalktis Elaphe quatuorlineata NT
Putni
Darvina nandu Pterocnemia pennata NT ESB A(I)
Sekstainais kazuārs Casuarius casuarius VU ESB
Melnais stārķis Ciconia nigra ESB A(II)
Sārtais flamings Phoenicopterus roseus A(II)
Sarkanais flamings Phoenicopterus ruber B(II)
Sarkankakla zoss Branta ruficollis EN A(II)
Melnkakla gulbis Cygnus melanocoryphus B(II)
Andu kondors Vultur gryphus NT EEP A(I)
Zivjērglis Pandion haliaetus A(II)
Vistu vanags Accipiter gentilis A(II)
Melnais grifs Aegypius monachus NT EEP A(II)
Klinšu ērglis Aquila chrysaetos A(II)
Mazais ērglis Aquila pomarina A(II)
Peļu klijāns Buteo buteo A(II)
Niedru lija Circus aeruginosus A(II)
Bārdainais grifs Gypaetus barbatus EEP A(II)
Baltgalvas grifs Gyps fulvus ESB A(II)
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla EEP A(I)
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Baltais grifs Neophron percnopterus EN ESB A(II)
Sekretārputns Sagittarius serpentarius ESB B(II)
Rudgalvas piekūns Falco biarmicus A(II)
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo A(II)
Lauku piekūns Falco tinnunculus A(II)
Edvarda fazāns Lophura edwardsi EN EEP/ ISB A(I)
Taivānas fazāns Lophura swinhoii NT A(I)
Karaliskais fazāns Syrmaticus reevesii VU
Paradīzes dzērve Anthropoides paradisea VU ESB B(II)
Pelēkā dzērve Grus grus grus A(II)
Japānas dzērve Grus japonensis EN EEP/ISB A(I)
Melnkakla dzērve Grus nigricollis VU A(I)
Pelēkā vainagdzērve Balearica regulorum gibbericeps VU B(II)
Baltais kakadu Cacatua alba VU B(II)
Dzeltencekula kakadu Cacatua galerita B(II)
Gofina kakadu Cacatua goffini NT A(I)
Moluku kakadu Cacatua moluccensis VU EEP A(I)
Citroncekula kakadu Cacatua sulphurea citrinocristata CR EEP A(I)
Dzeltenpieres amazone Amazona ochrocephala ochrocephala B(II)
Zildzeltenā ara Ara ararauna B(II)
Sarkanā ara Ara macao A(I)
Sarkanpieres aratinga Aratinga erythrogenys NT B(II)
Finša aratinga Aratinga finschi B(II)
Žardēna papagailis Poicephalus gulielmi B(II)
Sarkanastes žako Psittacus erithacus erithacus NT B(II)
Bikšainais apogs Aegolius funereus A(II)
Ausainā pūce Asio otus A(II)
Eiropas ūpis Bubo bubo bubo A(II)
Tjanšana ūpis Bubo bubo hemachalana A(II)
Baltā pūce Nyctea scandiaca A(II)
Meža pūce Strix aluco A(II)
Urālpūce Strix uralensis A(II)
Kāpzemes degunragputns Bucorvus leadbeateri VU ESB
Rīsu žubīte Padda oryzivora VU
Zīdītāji
Tvērējastes žurkķengurs Bettongia penicillata ogilbyi CR EEP A(I)
Rudais ķengurs Macropus rufus ESB
Purva valabijs Wallabia bicolor bicolor ESB
Belangera tupaja Tupaia belangeri B(II)
Pelēkais peļlemurs Microcebus murinus ESB A(I)
Melnais lemurs Eulemur macaco macaco VU EEP A(I)
Kaķu lemurs Lemur catta NT ESB A(I)
Mazais resnais loris Nycticebus pygmaeus VU EEP/ISB A(I)
Parastais poto Perodicticus potto potto B(II)
Senegālas galago Galago senegalensis ESB B(II)
Bolīvijas Asaras naktspērtiķis Aotus azarai boliviensis ESB B(II)
Geldi kalimiko Callimico goeldii VU EEP A(I)
Ziemeļbrazīlijas kalitrikss Callithrix jacchus B(II)
Austrumu pundurkalitrikss Callithrix pygmaea niveiventris B(II)
Huzārpērtiķis Erythrocebus patas B(II)
Japānas makaks Macaca fuscata fuscata ISB B(II)
Turcijas adatpele Acomys cilicicus DD
Filipīnu mākoņžurka Phloeomys pallidus ESB
Patagonijas mara Dolichotis patagonum NT
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Pelēkais vilks Canis lupus lupus SSB A(II)
Makenzi vilks Canis lupus occidentalis A(II)
Krēpjvilks Chrysocyon brachyurus NT EEP/ISB B(II)
Sarkanais vilks Cuon alpinus lepturus EN EEP B(II)
Feneklapsa Vulpes zerda ESB B(II)
Brūnais lācis Ursus arctos arctos ESB A(II)
Kadjakas lācis Ursus arctos middendorffi ESB A(II)
Leduslācis Ursus maritimus VU EEP/ISB B(II)
Kinkažu Potos flavus ESB
Tinis Gulo gulo gulo EEP
Eiropas ūdele Mustela lutreola novikovi EN EEP
Smilšu kaķis Felis margarita harrisoni NT EEP/ISB B(II)
Servals Leptailurus serval ESB B(II)
Ziemeļu lūsis Lynx lynx lynx ESB A(II)
Manuls Otocolobus manul manul NT EEP B(II)
Angolas lauva Panthera leo bleyenberghi VU B(II)
Amūras tīģeris Panthera tigris altaica EN EEP/ISB A(I)
Pelēkais ronis Halichoerus grypus ESB
Klinšu damans Procavia capensis capensis ESB
Kiangs Equus kiang holdereri ISB A(II)
Prževaļska zirgs Equus caballus przewalskii CR EEP/ISB A(I)
Līdzenumu tapīrs Tapirus terrestris VU EEP B(II)
Apkakles pekars Pecari tajacu B(II)
Nīlzirgs Hippopotamus amphibius VU ESB B(II)
Gvanaka Lama guanicoe B(II)
Rotšilda žirafe Giraffa camelopardalis rothschildi EEP
Baltpurna briedis Przewalskium albirostris VU ESB
Pudu Pudu puda VU EEP A(I)
Meža ziemeļbriedis Rangifer tarandus fennicus ESB
Bantengs Bos javanicus EN EEP/ISB
Takins Budorcas taxicolor taxicolor VU ESB B(II)
Vītņragu kaza Capra falconeri heptneri EN EEP A(I)
Buhāras uriāls Ovis vignei bochariensis VU B(II)
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