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Mīļie kolēģi!

Paldies zoodārza kolektīvam par godprātīgi veikto 
darbu!

Pēdējos gados nevaram iepriecināt apmeklētājus ar 
jaunām lielajām ekspozīcijām. To cenšamies kompen-
sēt, uzturot zoodārzu labā kārtībā, savu iespēju robe-
žās sakārtojot esošās ekspozīcijas, veicot labiekārtoša-
nu, veidojot apstādījumus utt., lai apmeklētāji justos 
pie mums gaidīti.

Sākot gatavoties mūsu valsts simtgades sagaidīša-
nai, cerēsim, ka ar Rīgas pilsētas atbalstu Latvijas simt-
gadi varēsim atzīmēt ar sen iecerēto Āfrikas savannas 
ekspozīciju. Tas būtu labs ieguldījums valsts jubilejā un 
skaista dāvana gan mūsu apmeklētājiem, gan mums 
pašiem.

Vēlu mūsu darbiniekiem enerģiju, izdomu un varē-
šanu, lai varam sevi parādīt no vislabākās puses. 

Eiropas Zoodārzu un 
akvāriju asociācija 
(European Association 
of Zoos and Aquaria) 
dibināta 1988. gadā. 
2015. gada nogalē 
EAZA apvieno 
377 organizācijas 
no 43 valstīm. Rīgas 
zooloģiskais dārzs EAZA 
uzņemts 1992. gadā.

Apdraudēto sugu Eiropas 
programmas – EEP 
(European Endangered 
Species Programme). 
2015. gada nogalē EAZA 
uztur 395 EEP un Eiropas 
ciltsgrāmatas – ESB 
(European Studbook). 
2015. gadā Rīgas 
zooloģiskais dārzs 
piedalās 68 EEP, ESB u.c. 
ciltsgrāmatās

Starptautiskā sugu 
uzskaites sistēma – ISIS 
(International Species 
Information System) 
uztur plašāko dzīvnieku 
datu bāzi pasaules 
zoodārzos. 2015. gadā 
ISIS apvieno vairāk nekā 
1000 dalīborganizāciju 
no gandrīz 90 valstīm, 
uzkrāti dati par 
3,5 miljoniem dzīvnieku. 
Rīgas zoodārzā ISIS 
ietvaros no 1993. gada 
lietojam datorizēto 
dzīvnieku uzskaites 
programmu ARKS 
(Animal Record Keeping 
System), no 2012. gada 
septembra – jauno 
uzskaites programmu 
ZIMS (Zoological 
Information Management 
System). Rolands Greiziņš

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza
valdes priekšsēdētājs
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Rīgas zoodārzs  atvērts 1912. gada 14. oktobrī. Pašrei-
zējā teritorija – 20 ha.

1992. gadā Rīgas zoodārzs iestājās Eiropas Zoodārzu 
un akvāriju asociācijā – EAZA (European Association of 
Zoos and Aquaria).

1993. gadā izveidota Rīgas zoodārza filiāle “Cīruļi” Aizpu-
tes novada Kalvenes pagastā (pašreizējā teritorija – 132 ha).

Rīgas zoodārza līdzšinējais svarīgākais ieguldījums bio-
loģiskās daudzveidības saglabāšanā ir Eiropas kokvardes 
populācijas atjaunošana Kurzemē 1988.–1992. gadā.

Apmeklētāji
Apmeklētāju skaits 2015. gadā – 336 190.
Ieņēmumi no ieejas biļetēm – 1 521 972 EUR. 

jAunAs ekspozīcijAs
2015. gadā atklāta jaunā kalitriksu vasaras ekspozīcija 

Terārijā. 
Sīkāk par būvdarbiem un remontdarbiem 2015. gadā – 6. lpp.

Dzīvnieku kolekcijA
2015. gada beigās dzīvnieku kolekcijā bija 381 suga.
Vairojās 118 sugas, piedzima vai izšķīlās kopā 738 mazuļi.
Gada laikā uz citām kolekcijām aizvesti 54 sugu 588 dzīv-

nieki, no citām kolekcijām saņemti 64 sugu 285 dzīvnieki.
Sīkāk par dzīvnieku kolekciju – 19. lpp.
Pilns zoodārza dzīvnieku sugu saraksts un vairošanas re-

zultāti – 44. lpp.

pētījumi zooDārzā
2015. gada beigās Rīgas zoodārzs piedalās 30 ap-

draudēto sugu Eiropas programmās (EEP), kuru ietvaros 
notiek koordinēta reto un apdraudēto sugu turēšana 
un vairošana nebrīvē, kā arī vairošanas metožu izstrāde. 

2015. gadā Rīgas zoodārzā vairojās septiņas EEP sugas.
Starptautisko vairošanas programmu un ciltsgrāmatu 

saraksts – 60. lpp.
Ilze Dunce 8. Polijas Zoodārzu un akvāriju federācijas 

herpetoloģiskajā konferencē Gdaņskā (13.–16. aprīlī) uz-
stājās ar diviem ziņojumiem par abinieku turēšanu un 
vairošanu nebrīvē.

Dzīvnieku rehAbilitācijA
Zoodārza karantīnā tika uzņemti nelaimē nokļuvuši sav-

vaļas dzīvnieki (2015. gadā – 35), konfiscēti vai iedzīvotāju 
dažādu iemeslu dēļ atvesti eksotisko sugu dzīvnieki (37). 

Sīkāk par dzīvnieku rehabilitāciju zoodārzā – 38. lpp.

bioloģiskās DAuDzveiDībAs 
sAglAbāšAnAs projekti un 
pētījumi DAbā

Abinieku nodaļa turpināja veikt abinieku monitoringu 
Garākalna liegumā Bēnē (Dobeles raj.), kur vairākus ga-
dus pēc kārtas papildināta smilšu krupju populācija, izlai-
žot Rīgas zoodārzā savairotus mazuļus.

Guntis Graubics turpināja pūču migrācijas pētījumus, 
kurus veic jau no 1985. gada. 2015. gadā pūču pavasara 
un rudens migrācijas pētījumi tika veikti Salacgrīvā.

Elīna Gulbe piedalījās Latvijas Universitātes Bioloģijas 
Institūta organizētajās medījamo ūdensputnu uzskaitēs.

Arkādijs Poppels turpināja viendienīšu un vaboļu pē-
tījumus dabā, rezultāti prezentēti konferencēs. 2015. ga-
 dā – Latvijas Universitātes 73. zinātniskajā konferencē (4. feb -
ruārī) un 5. starptautiskajā konferencē “Dynamics and 
functioning of aquatic ecosystems under the impact of 
climate change and anthropogenic stress” Sanktpēter-
burgā (12.–17. oktobrī). 2015. gadā iznākušas divas pētī-
jumu publikācijas. 

rīgAs nAcionālAis zooloģiskAis Dārzs 
2015. gADā
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Ziemas naktis zoodārzā.
Winter Nights at the Zoo.
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Aleksandrs Napolovs un Ilona Roma veica entomofau-
nas inventarizācijas ekspedīciju Bulgārijā un Grieķijas zie-
meļos. 2015. gadā materiāli no 2010. gada ekspedīcijas 
Grieķijā, 2013. gada ekspedīcijas Bulgārijā u.c. iekļauti trīs 
faunistikas publikācijās.

DArbs Ar stuDentiem
2014. gada 8. novembrī–2015. gada 14. februārī zoo-

dārzā organizējām mācību praksi dzīvnieku kopšanas 
specialitātē studentam no Bārneveldas koledžas Nīder-
landē – Jonatanam Spekam.

Inga Birne Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ve-
terinārmedicīnas fakultātes 5. kursam rudens semestrī 
lasīja lekcijas mācību priekšmetā “Sīkdzīvnieku slimības”. 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārme-
dicīnas fakultātes 6. kursa studente Maija Alika zoodārzā 
izstrādāja atestācijas darbu “Antibiotiku rezistento pato-
gēnu sastopamība eksotiskajiem dzīvniekiem”.

viDes izglītībA
2015. gadā zoodārzā novadītas 132 ekskursijas, 94 mā-

cību nodarbības, 19 lietišķie semināri un prezentācijas, kā 
arī 72 interešu izglītības pulciņa nodarbības. Vasaras se-
zonā ik dienas apmeklētājiem piedāvāta dzīvnieku pub-
liskās barošanas programma, iepazīstinot ar dzīvnieku 
bioloģiju un uzvedību.

2015. gadā zoodārzā organizēti 25 dažādi pasākumi. 
Izglītojoša programma piedāvāta Tropu mēneša, Putnu 
dienu, Latvijas abinieku un rāpuļu dienu, Dzīvnieku ģime-
ņu dienu, Vēstures nakts, Kameņu dienu, Svītraino dienu 
u.c. pasākumos.

Sīkāk par vides izglītības darbu un zoodārzā organizēta-
jiem pasākumiem – 8. lpp.
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Rīgas zoodārza lielākais ieguldījums Apdraudēto sugu 
Eiropas programmu (EEP) ietvaros 2015. gadā bija divu 
jauno melno grifu (Aegypius monachus) izaudzēšana.
In 2015 Riga Zoo’s most significant contribution to EEP 
populations was a successful raising of two unrelated 
Cinereous Vulture young.
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Zoodārzs 2014. gada decembrī uzņēmās izmitināt 
no privātas dzīvnieku kolekcijas konfiscētu brūno 
lāču (Ursus arctos) tēviņu. Diemžēl dzīvniekam 
periodiski pastiprinās stereotipiskā uzvedība, kuras 
cēlonis ir neatgriezeniskas izmaiņas smadzenēs. 
Zoodārza plašais voljers un vides bagātināšana to 
nespēj izmainīt.
Since December 2014 Riga Zoo houses a male Brown 
Bear that was confiscated from a private animal 
collection. Now the animal is kept in a large enclosure 
and provided with environmental enrichment, but its 
stereotypic behaviours still persist and periodically 
even intensify.

Izglītības un informācijas nodaļas darbinieki ar ziņoju-
miem par vides izglītības darba metodēm Rīgas zoodārzā 
piedalījās Latvijas Universitātes 73. konferencē (6. febru-
ārī), Eiropas zoodārzu izglītības speciālistu konferencē 
Lisabonā (8.–13. martā) un starptautiskā konferencē “Iz-
glītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai” Daugavpils Uni-
versitātē (2.–3. decembrī).

Zaiga Trukše biedrības “Šķirnes saglabāšanas apvie-
nība “Zilā govs”” konferencē “Latvijas zilās govju šķirnes 
popularizēšana” (24. jūlijā) piedalījās ar prezentāciju “Lat-
vijas zilo govju nozīme lauku tūrismā”.

29. decembrī zoodārzam atveda konfiscētu malu zve-
jnieka lomu – ap 750 kg Lielupē nelegāli nozvejotu 
zivju.
On 29 December about 750 kg of illegally caught 
freshwater fish were confiscated and brought to the Zoo.
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Apmeklētāju skaits 2006.–2015. gadā / Attendance, 2006–2015

FinAnsu pārskAts

Apmeklētāju dinamika pa mēnešiem 2006.–2015. gadā
Attendance in different months of the year, 2006–2015

IeņēMuMI kopā (euR) 3 100 228

LR Vides ministrija 382 056

Rīgas dome 1 006 344

RNZD pašu ieņēmumi 1 666 698

                                            No tā ieejas biļetes 1 521 972

Subsīdijas 13 675

Dažādi ziedojumi un dāvinājumi 31 455

IZDeVuMI kopā (euR) 2 320 175

Atalgojums un sociālie maksājumi 1 602 937

komandējumi un darbinieku apmācība 22 626

pakalpojumu apmaksa 170 527

Materiālu, energoresursu, ūdens inventāra un barības iegāde 516 069

                                        No tā barības iegāde 294 793

Grāmatas un žurnāli 416

Biedru naudas (eAZA, ISIS) 7 600
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zooDārzA AtbAlstītāji un sADArbībAs pArtneri

Uzziņu dienests 1188
AS "4finance" (SMScredit.lv)
Rasma Aistrauts
Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"
SIA "Baltic Zinc Technics"
"BIGBANK"
SIA "Charlot"
"Data Copy"
AS "DNB banka"
SIA "DPA"
SIA "Eco Baltia grupa"
"Fiskars"
SIA "Gandrs"
Iveta Jacob
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Latvijas Dabas muzejs
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Osteoloģijas 
muzejs

SIA "Lattelecom"
SIA "Latvijas Mobilais telefons"
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Zooloģijas 
muzejs
Latvijas vides aizsardzības fonds
"Live Rīga"
SIA "Mellis Grupa"
"Nikon"
Pasaules Dabas fonds (WWF Latvija)
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
SIA "Rīgas satiksme"
"Skrivanek"
AS "Tallink Latvija"
Tipogrāfija "Veiters"
Ventspils pilsētas dome
SIA "Zaļā josta"
Zooloģiskā dārza atbalsta biedrība

Zoodārzā ik gadu nākas atveseļot krastā izskalotus, novārgušus ronēnus. Ronēnu uzturēšanu zoodārzā finansiāli 
atbalsta Ventspils pilsēta. Attēlos – pogainais ronis (Pusa hispida), pelēko roņu (Halichoerus grypus) mazulis. 
Ventspils Municipality is a supporter of stranded seal pup rehabilitation at Riga Zoo. Pictured – Ringed Seal, baby 
Grey Seal.
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Trīs 2015. gadā zoodārzā izaudzētie pelēkie roņi tika atlaisti jūrā.
In 2015 three rehabilitated Grey Seals were released back to the sea.
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2015. gadā turpinājām rekonstrukcijas darbus Terā
rija ēkā. To īstenojam pakāpeniski, atbilstoši pieejama-
jiem finansu līdzekļiem. Pavasarī tika atvērta kalitriksu 

celtniecībA un rekonstrukcijA

vasaras ekspozīcija Terārija kreisajā pusē. Mītne tapa ar 
Pasaules Dabas fonda (WWF Latvija), SIA "DPA" un SIA 
"Baltic Zinc Technics" finansiālu atbalstu. 

Kalitriksu vasaras mītnes atklāšanā 27. maijā ar cienastu Ziemeļbrazīlijas kalitriksiem un Geldi kalimiko piedalījās 
SIA “DPA” valdes loceklis Gatis Osis.
The new summer exhibit of Common Marmosets and Goeldi’s Monkeys was opened on 27 May. Financial support 
was provided by SIA “DPA” (pictured Gatis Osis), as well as WWF Latvija and SIA “Baltic Zinc Technics”.
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Jaunās mītnes sedzošais siets sargās iemītniekus no vārnu un kaiju uzbrukumiem, bet stikla barjersienas neļaus 
pērtiķiem no apmeklētājiem saņemt bīstamus “kārumus”. Vēsākam laikam izveidota slēptuve – apsildāms 
dobums. 
The new summer exhibit of Common Marmosets and Goeldi’s Monkeys. The welded wire mesh cover provides 
safety from predators, glass panels provide a good view for public and protection from unneeded treats for 
animals. A heated nest cavity provides a shelter for animals during bad weather. 
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Terārija ēkas labajā pusē turpinājām surikatu un trom-
petes degunragputnu āra ekspozīcijas veidošanu. Darbus 
atbalstīja invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", 
SIA "4Finance" (SMS Credit) un SIA "Baltic Zinc Technics". 
Darbi turpināsies 2016. gadā.

Atjaunojot Terārija ēku, īpašu uzmanību veltām vides 
pieejamības nodrošināšanai, kas daudzus gadu desmi-
tus bijusi nopietna problēma Terārija apmeklētājiem ra-
tiņkrēslos vai ar bērnu ratiņiem. Galvenais finansējuma 
avots – zoodārza ieņēmumi no ieejas biļetēm.

Terārija ēkas labajā pusē iekštelpās turpinājām surika-
tu, damanu, un kailo smilšracēju mītņu veidošanu, kā arī 
apmeklētāju gaiteņa un personāla sadzīves telpu atjau-
nošanu. Līdztekus bija jāsāk arī ēkas centrālās daļas iekš-
telpu atjaunošana to sliktā tehniskā stāvokļa dēļ. Tika no-
jaukti ēkai pieguļošie vecie papagaiļu būri. Arī šos darbus 
turpināsim 2016. gadā.

Nevarējām ilgāk atlikt vecās barības virtuves jum
ta seguma nomaiņu, jo bojātais šīfera segums izraisīja 
strauju jumta konstrukciju koka detaļu bojāšanos. Ēkai 
pilnībā nomainīts jumta segums, aizvietotas bojātās 
koka konstrukcijas un demontēts vecais ķieģeļu skurste-
nis. Finansējuma avots – zoodārza ieņēmumi no ieejas 
biļetēm.

Turpinājām apmeklētāju zonas uzlabošanu Lāču mā
jas ārpusē. Pie brūnā lāča ekspozīcijas izveidotas divas 
nojumes, tā paaugstinot skatu zonas drošību, mazinot 
atspulgus ekspozīcijas stikla paneļos saulainā laikā, kā arī 
nodrošinot apmeklētājiem ērtības lietainā laikā. Darbi no-
tika ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Rudenī tika uzsākta Takinu mītnes jaunbūve. Pašlaik 
pabeigts ēkas korpuss, turpinās darbs pie bīdāmo vārtu 
un palīgierīču uzstādīšanas. Finansējuma avots – zoodār-
za ieņēmumi no ieejas biļetēm. Objekta būvniecību plā-
nojam pabeigt 2016. gadā.

Uzlabots bērnu rotaļu laukums – uzstādītas jaunas, 

Geldi kalimiko (Callimico goeldii).
Goeldi’s Monkey.
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Ziemeļbrazīlijas kalitriksi (Callithrix jacchus).
Common Marmosets.
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drošības prasībām atbilstošas šūpoles un rotaļu iekārtas, 
nomainīts laukuma segums un labiekārtota teritorija. 
Iekārtu iegādes un laukuma sakārtošanas izdevumus 
pilnībā sedza AS "DNB banka". No zoodārza pašu ieņē-
mumiem tika apmaksāta asfalta seguma atjaunošana ap 
bērnu rotaļu laukumu un pie skatuves.

Turpinājās Veterinārās ambulances ēkas remonts. 
Atjaunota telpu grupa, kur izvietota zāļu noliktava un la-
boratorijas telpa. Uzsākta ēkas sakārtošana apmeklētāju 
autostāvvietas pusē, darbus plānots pabeigt 2016. gadā.

Darbi Nagaiņu nodaļās. Ungārijas stepju govju aplo-
kā tika izbūvēta nojume virs barotavas, nomainīts ārējā 
žoga siets un pārveidota aploka daļa pie apmeklētāju 
skatu laukuma. Baltpurna briežu aplokā iebūvētas apsil-
dāmās dzirdnes un izveidota konstrukcija briežu tēviņa 
nošķiršanai. Kamieļu, jaku un ēzeļu aplokos iebūvētas 
apsildāmās dzirdnes, kā arī veikts kamieļu aploka ārējā 
nožogojuma konstrukcijas remonts. Zebru mītnē veica 
uzlabojumus Darvina nandu izmitināšanai (iebūvētas bī-
dāmās durvis). Žirafu āra aplokā atjaunota viena no baro-
šanas platformām.

Darbi Ornitoloģijas nodaļā – Dzērvju mājas jumta 
remonts un pelikānu aploka iekšējā nožogojuma atjau-
nošana un pārbūve.

Darbi Zīdītāju nodaļā. Tropu mājā iekārtota tamanduu 
ekspozīcija. Ķenguru mājā veikts kalitriksu ziemas telpu re-
monts un uzlabošana, kā arī pilnveidots ķenguru aploks. 
Veikta Makenzi vilku mītnes ārējā nožogojuma uzlabošana.

Izstāde "Osteo stāsti zoodārzā" vecajā Ziloņu mājā – 
izveidota ziloņa Radžas galvaskausa pastāvīgā ekspozīci-
ja, ziemeļbriežu ragu stends u.c.

Tehnisko dienestu darba teritoriju un objektu re
monti – artēziskā urbuma remonts pie roņu mītnes, gald-
niecības teritorijas sakārtošana, elektrības galveno ievada 
kabeļu trases pārcelšana Takinu mājas jaunceltnes teritori-
jā, Ķīšezera krastmalas stiprinājumu atjaunošana u.c.
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Saikni ar sabiedrību veido tiešais izglītības darbs, zoodārza informatīvais nofor-
mējums, izglītojošie un reklāmas pasākumi un sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem.

izglītībAs DArbs zooDārzā
2015. gadā veikts tiešais izglītības darbs ar 317 grupām, tai skaitā 132 ekskursijas, 

94 mācību nodarbības, 19 lietišķie semināri un prezentācijas, kā arī 72 interešu izglī-
tības pulciņa "Zoodārza Takuzinis" nodarbības sadarbībā ar Rīgas Dabaszinību skolu. 
Sadarbības ietvaros sagatavotas un novadītas divas nodarbību dienas Dabaszinību 
skolas nometnes bērniem. Kopumā ekskursijās, nodarbībās un auditorijās ārpus 
zooloģiskā dārza iesaistīti 6145 dalībnieki.
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Zoodārza izglītības darba prezentēšana starptautiskajā konferencē “Izglītība 
un zinātne ilgtspējīgai attīstībai” Daugavpils Universitātē.
Telling about Riga Zoo education work at the UNESCO LNK and Daugavpils 
University’s conference “Bridging Education and Science for Sustainable 
Development”.

Tiešais izglītības darbs – ekskursijas, mācību nodarbības, interešu 
izglītības pulciņš, semināri, lekcijas

Education work with groups at the Zoo, including guided tours, various 
thematic classes for schoolchildren, seminars and lectures
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  from 2005 to 2014

- Trachemys scripta    200
- Testudo hors�eldii     66
- other species               14

Emotion and event – two important tools 
in education and communication work in Riga Zoo

Every year the Riga Zoo organizes a maximum of 25 events. 
The annual and traditional events are especially important 
for raising awareness about the environmental issues.

One of the main tools of education and communication 
in Riga Zoo is public events, where people are involved 
in activities that stimulate di�erent cognitive processes. 
These events help promote the zoo, maintain continuous 
public interest and raise the attendance of the zoo, thus, 
ensuring that more people are involved in di�erent 
environmental activities.

The main aim of these events is to evoke emotion 
and raise awareness about a certain animal, 
animal group or a certain problem.

The e�ectiveness of the events 
(publicity, the level of awareness, attendance, 
the level of visitor participation) depends 
on various factors: how emotionally and 
socially important, substantially interesting, 
sustainable and locally recognisable 
a particular problem is, ticket a�ordability, 
weather conditions, etc.

Information about the Riga Zoo in traditional media 
(TV, print, radio – up to 2000 mentions each year)

Weighing of the Galapagos Tortoises – a Way to Attract the Attention 
of the Media and Society to Nature Protection Issues

The annual weighing of the Galapagos tortoises 
began in the summer of 2001. The event was 
possible thanks to the former Latvian strongman 
Raimonds Bergmanis, who has now become 
a lifelong friend and supporter of the zoo.

The main idea of the event is to attract 
the attention of the media to this globally 
threatened tortoise species.

In 2005, a common slider exhibit was established with 
additional educational information displayed in the exhibit.

In 2010, a Turtle Rescue Centre was established in the zoo, 
encouraging the turtle owners to surrender their unwanted 
pets to the zoo, rather than release them into the wild.

other news
35%

news about 
the public events

65%

10

201420132012201120102009

232525
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15

Number of Events from 2009 to 2014

Over the years, this event has helped to raise the issue 
of invasive species and exotic pets. Every year the zoo 
receives tortoises and turtles that for various reasons 
are not wanted by their owners.

Laura Lidaka, Dace Graubica, Maris Lielkalns          Riga, Latvia        www.rigazoo.lv

December - January
Winter Nights (from 2009)

February
Tropical Month (from 2003) 

April
Bird Days (from 1952)

May
History Night (from 2012)
Family Days (from 2002) 

June
Bumblebee Days (from 2013)

July
Tortoise Weighing (from 2001) 

August
Striped Days (from 1997)

September
Zoozīļuks acorn collecting 
action (from 2010)

October
Animal Days (from 1999) 

WINTER SPRING

SUMMERAUTUMN
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2014
Visitor engagement. A mixed choir conducted by Ints Teterovskis, the chief conductor of several 
Latvian Song Festivals, performs popular songs and rituals that are supposed to support growth.
             

2012
Creative and informative break. Is it really so that a tortoise cannot leave its "home"?

2012
The main target group of this event is the media. The news about tortoise weighting 
is one of the TOP 5 news stories about the zoo every year.

2010
Visitor participation – it is one thing to watch and listen, but 
quite another to do it yourself.

2004
Each year we have to come up with a new way how to attract the attention of the media. 
In 2004, the patron of the tortoises – the strongman Raimonds Bergmanis – was carried out 
on a stretcher by the employees of the zoo.

2006
Every year we invite someone new to help weight the tortoises. In 2006, we invited 
ten participants of the Riga Grand Prix 2006 from 10 di£erent European countries.

2005
Weight is an important indicator of an animal's health. 
Dear visitors, how do you manage to keep a healthy lifestyle?

Emotion and event – two important tools 
in education and communication work in Riga Zoo

Of course, the success of an event depends on all 
of these factors; however, information of emotional and 
personal signi�cance is very important.

Over the last years, it has been noted that visitors prefer 
personal approach and attitude. Personalized communication 
makes the visitor emotionally open, he/she takes 
in the message and is willing to learn.

Approximately 30% of the visitors attend 
the public events every year and are willing 
to participate in the environmental activities. 
This allows to switch from the emotional level 
to a level of knowledge and attitude formation 
with the help of di erent environmental 
education methods. Moreover, the regular 
zoo visitors help spread the information 
about nature protection.

Bird Days – Half a Century Old Tradition

The Bird Days is an annual event that with several short 
periods of discontinuity has been organised 
in the Riga Zoo since 1952. The main idea of this event 
has remained the same – to show the diversity of arti�cial 
nest boxes and demonstrate how to correctly make them. 

Since mid-1990s, an important part of the event 
is the Woodpecker's Workshop, where the visitors 
of the zoo can learn how to make nest boxes for di erent 
cavity nesting birds from materials supplied by the zoo.

Every year, to ensure successful organisation 
of the Bird Days we look for support from both public 
bodies dealing with environmental issues and 
non-governmental organisations.

8%

30%

31%

12%

19%

Frequency of Zoo Attendance

once a year

several times a year

once every 2 years

once every 4 years

this is the �rst time

The most common nest boxes made in the zoo are 
for small cavity nesting birds – sparrows, tits, 
�ycatchers and common starlings. The visitors can keep 
their self-made birdhouses and take them home or 
leave them at the zoo.

Each year we choose one bird species native to Latvia and 
introduce the society to this species' lifestyle and issues 
regarding the protection of this species. 
Over the years, with the help of our collaboration partners 
we have constructed di erent kinds of nest boxes 
for ducks, owls, Eurasian kestrels, goldeneyes, 
common redstarts, hoopoes, bats and dormice.

With the help of our collaboration partners, 
most of these specialized nest boxes are installed 
in nature parks and protected natural areas in Latvia.

The most important thing is to let people do things themselves.

In the creative workshop "Owl's School", the visitors are learning 
about the 13 owl species native to Latvia, their lifestyles and habits.

The Bird Days 2014 were dedicated to the hoopoe. With the help 
of Viesturs Ķerus, the manager of the Latvian Ornithological Society (LOB) 
project “Pupuķi” dedicated to hoopoes, 30 nest boxes for hoopoes were 
made in the Woodpecker's Workshop. 
With the Minister of Defence Raimonds Vējonis' permission, the nest boxes 
were installed in suitable places in the territory of Ādaži Firing Range.

Loyal visitors of the Bird Days. This family has participated 
in the Bird Days for the last 14 years.

The creative workshop "Owl's School". 
How to recognise and �nd the parents?

Indulis Emsis, the Speaker of the Latvian Parliament, 
with a self-made nest box for common redstarts in 2007.

Employees of the Nature Conservation Agency 
are constructing a nest box for tawny owls.

Turpinājām papildināt Zoo.Skolas ekskursiju un mā-
cību nodarbību piedāvājumu skolām. No 2015. gada 
rudens piedāvājam jau 15 mācību nodarbības – saistītas 
ar valsts standartu un mācību programmu prasību izpildi 
dabaszinībās, bioloģijā un ģeogrāfijā. Savukārt pasāku-
mu (Ziemas naktis, Tropu mēnesis, Vēstures nakts, Svīt-
rainās dienas) laikā skolēniem un interesentiem organi-
zējām tematiskās ekskursijas.

Vides saziņas un izglītības darbu popularizējām semi
nāros un konferencēs.

� 9. aprīlī, 22. aprīlī un 24.–28. augustā organizē-
jām lietišķos seminārus dabaszinību un bioloģijas 
skolotājiem.
� 6. februārī piedalījāmies Latvijas Universitātes 73. kon-

ferencē Dabaszinātņu didaktikas sekcijā (referāts: R. Birzi-
ņa, S. Tomsone, L. Līdaka. "Populārzinātniska dabas inter-
pretācija: problēmas un nākotnes perspektīvas").
� 8.–13. martā Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu pār-

stāvējām Eiropas zoodārzu izglītības speciālistu konfe-
rencē Lisabonā (stenda referāts: L. Līdaka, D. Graubica, 
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Nodarbības skolēniem.
Nodarbība “Zīdītāji” 8. klasei.
Thematic classes for schoolchildren. Theme “Mammals” 
for Grade 8.

Nodarbība “Dzīvnieku savdabība dabas zonās un 
kontinentos” 7. klasei.
Theme “Animal Adaptations in Different Climatic Zones 
and Continents” for Grade 7.
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M. Lielkalns. "Emotion and event – two important tools in 
education and communication work in Riga Zoo").
� 2.–3. decembrī Daugavpils Universitātē piedalījāmies 

starptautiskā konferencē "Izglītība un zinātne ilgtspējī-
gai attīstībai" (priekšlasījums: L. Līdaka. "Zooloģiskais 
dārzs populārzinātniskas dabas interpretācijas kontek-
stā: attīstība, izaicinājumi šodien un nākotnes perspek-
tīvas"; interaktīvs priekšlasījums: L. Līdaka, R. Ļucāne, 
A. Priedīte-Tirziņa, V. Loskutova, D. Graubica. "Zoo. Sko-
la – Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza izglītības prog-
ramma skolām").

2015. gadā turpinājām sniegt konsultācijas dažādās ar 
savvaļas dzīvniekiem saistītās situācijās, lai palīdzētu no-
vērst savvaļas dzīvnieku nepamatotu nonākšanu nebrīvē. 

Jau desmito vasaras sezonu jūnijā–augustā zoodārzā 

notika publiskās dzīvnieku barošanas programma, lai 
izglītotu apmeklētājus un samazinātu dzīvnieku patvarī-
gu barošanu. Papildus tradicionālajai programmai veik-
smīgi uzsākām zirga apmācības demonstrējumus.

zooDārzA inFormAtīvAis un 
izglītojošAis noFormējums

2015. gadā sagatavojām vairāk nekā 600 dažāda veida 
un satura datorgrafikas maketu – veidojot mācību uzska-
tes līdzekļus, nodrošinot pasākumu informatīvo nofor-
mējumu, atjaunojot sugu plāksnītes, turpinot darbu pie 
ekspozīciju noformējuma, izvietojot jaunumu, servisa un 
citas informatīvās plāksnītes, izstrādājot maketus zoo-
dārza plānam, abonementu ieejas biļetēm, ielūgumiem, 
vizītkartēm, pateicībām, sertifikātiem u.c.
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2015. gadā īstenoti 25 dažādi pasākumi. Daudzi no 
tiem Rīgas zoodārzā jau kļuvuši par tradīciju un tiek rea-
lizēti kopā ar sadarbības partneriem. Bieži vien zoodārzu 
kā pievilcīgu objektu izvēlējās par pasākuma norises vai 
produkta prezentācijas vietu. 

Ziemas naktis (1.–25.01., 18.–31.12.). 
2015. gada janvārī un decembrī jau sesto gadu notika 

Ziemas naktis. Kopā ar Uzziņu dienestu 1188, kopaletak.
lv, cherry.lv un draugiem.lv piesaistīti 8117 apmeklētāji.

Tropu mēnesis (2.02.–1.03.).
7. februārī plkst. 12.00 Tropu mājā notika trīspadsmi-

tā Tropu mēneša atklāšana kopā ar mediju pārstāvjiem. 
Tropu mēneša ietvaros apmeklētāji pētīja, kas ir tropi, kur 
tie atrodas, kādi tropos ir klimata apstākļi, kādi dzīvnieki 
tropos dzīvo un kādas sekas tropos rada cilvēku darbība. 

Līdzdalība sacensībās "Rīgas Putnu izaicinājums 
2015" (18.03.).

Sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību (LOB), mar-
tā zoodārzs piedalījās un atbalstīja sacensību "Rīgas Put-
nu izaicinājums 2015".

Roņu nedienas Latvijas piekrastēs (20.03.).
Neformālajā preses konferencē Dabas aizsardzības 

pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa un vecākais 
eksperts, ilggadējs roņu pētnieks Valdis Pilāts skaidroja, 
kā rīkoties, ja pludmalē atrasts ronēns. 

pAsākumi

Neformāla preses konference kopā ar Dabas aiz sar-
dzības pārvaldi. Roņu eksperts Valdis Pilāts skaidro, 
kā rīkoties, ja atrasts izskalots ronēns.
An informal press conference together with the 
Nature Conservation Agency. Valdis Pilāts tells what 
citizens should do if a stranded seal pup is found on 
the seashore.

Putnu dienas ārpilsētas bāzē “Cīruļi”.
Bird Days with Woodpecker’s Workshop in Affiliate “Cīruļi”.

Putnu dienas Rīgas zoodārzā. “Dzeņa darbnīcā” tapa 100 būri meža susuriem.
Bird Days in Riga Zoo. 100 dormouse nest boxes were built at Woodpecker’s Workshop. 
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Zoodārza trīspadsmitais Tropu mēnesis tika sagaidīts kopā ar jauno Tropu mēneša tēlu Naksnīti.  
2015 was the thirteenth year that February was Tropical Month at Riga Zoo. Naksnītis (“Night Creature”), the mascot 
of Tropical Month, was introduced this year.
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Putnu dienas Rīgā (28.–29.03.) un filiālē "Cīruļi" 
(11.–12.04.).

Šogad pirmo reizi Putnu dienas notika gan zoodārzā, 
gan mūsu ārpilsētas bāzē "Cīruļi". Putnu dienu ietvaros 
izgatavotas 700 mākslīgās ligzdvietas, to skaitā 300 bū-
rīši sīkajiem dobumperētājiem putniem un 300 – mājas 
strazdiem. Sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu 
un Daugavpils Universitātes dabas izpētes un vides izglī-
tības centru (DU DIVIC) tapa arī 100 būri meža susuriem. 
Mākslīgās ligzdvietas ir īpaši pielāgotas iemītnieku kon-
trolēšanai pētnieciskos nolūkos.

Latvijas abinieku un rāpuļu dienas (18.–19.04.).
Pēc ziemošanas atverot Latvijas abinieku un rāpuļu 

ekspozīciju, iepazīstinājām apmeklētājus ar vietējiem 
abiniekiem un rāpuļiem.

Dzīvnieku ģimeņu dienas (9.–10.05.).
Ģimeņu dienu ietvaros apmeklētāji piedalījās orientē-

šanās spēlē "Kā es augu?" un izzināja dažādu dzīvnieku 
mazuļu attīstības noslēpumus.

Vēstures nakts (16.05.).
Vēstures nakts apmeklētāji piedalījās bezmaksas eks-

kursijās par Rīgas zoodārza vēsturi. Durvis vēra otrā izstā-
de "Osteo stāsti zoodārzā", kuras ievērojamākie eksponāti 
ir mūsu pēdējā Āzijas ziloņa Radžas galvaskauss, ilgdzīvo-
tāja Misisipi aligatora Čabulīša skelets un seši meža zie-
meļbrieža Lāča ragu pāri.

Trušu diena un Vasarsvētki filiālē "Cīruļi" (24.05.).
Zoodārza ārpilsētas bāzē "Cīruļi" pirmo reizi notika 

Trušu diena, un apmeklētāji varēja iepazīt trušu šķirņu 
daudzveidību.

Kalitriksu vasaras mītnes atklāšana (27.05.).
Jaunā vasaras mītne Ziemeļbrazīlijas kalitriksiem un 

Geldi kalimiko tapusi, pateicoties Pasaules Dabas fonda 
(WWF Latvija), SIA "DPA" un SIA "Baltic Zinc Technics" 
atbalstam.

Bērnu un jauniešu centra "Rīgas skolēnu pils" kon
kursa "Mans zoodārza mīlulis" noslēguma pasākums 
(20.05.).

Jau ceturto gadu tiek īstenots radošs sadarbības pro-
jekts, sekmējot Rīgas interešu izglītības iestāžu audzēkņu 
aktīvu līdzdalību. Konkursa labākie darbi bija aplūkojami 
zoodārza Tropu mājas gaitenī visu vasaru.

Kameņu dienas (13.–14.06.).
Sadarbībā ar SIA "A. M. Ozoli", zoodārzā jau vairākas vasa-

ras ir aplūkojama kameņu ligzda. Kameņu dienās apmek-
lētāji aktīvi iesaistījās interesantās un izzinošās nodarbēs. 
Iepazīties ar kameņu dzīvesveidu palīdzēja arī jaunie infor-
matīvie stendi, kas tapa ar Uzziņu dienesta 1188 atbalstu.

Vārdu došanas svētki lūšu ģimenes trīnīšiem 
(18.06.).

Svētki kopā ar lūšu aizbildņiem no Jēkabpils pilsētas 

Otrā izstāde “Osteo stāsti zoodārzā”. Galvenais ekspo-
nāts – Āzijas ziloņa Radžas galvaskauss.
The second exhibition “Osteo Stories at the Zoo”. The 
main item of the exhibition is the skull of Radza, the 
Asian Elephant, a historical tenant of Riga Zoo.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības organizētās sacen-
sības “Rīgas Putnu izaicinājums 2015”.
Riga Bird Challenge 2015, a contest organised by 
Latvian Ornithological Society.
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Lūsēni vārda došanas svētkos saņēma “torti”. Tās iz -
gatavošanā iesaistījās Rīgas zoodārza valdes priekš-
sēdētājs Rolands Greiziņš, un par tortes sastāvdaļām 
gādāja lūšu aizbildņu pilsētas Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs.
Name-giving to Lynx kittens, together with Leonīds 
Salcēvičs, the Jēkabpils City Mayor. The Lynxes received 
a gift from their godparents, a special cake, made of 
beef and quail eggs.

notika pieklusinātā gaisotnē, lai netraucētu lūšu ģimenes 
ikdienu. Pasākuma laikā lūsēni ieguva jēkabpiliešu izvē-
lētos vārdus – Jēkabs, Pērle un Ambera – un mielojās ar 
torti no liellopu gaļas un paipalu olām.

Ronēnu izlaišana jūrā (3.07.).
Katru pavasari daļa savvaļas ronēnu nonāk nelaimē, 

īpaši pēc siltām ziemām. Arī 2015. gadā Rīgas zoodārzā 
marta beigās un aprīlī nogādāti desmit dzīvnieki – deviņi 
pelēko roņu mazuļi un viens pogaino roņu mazulis. 

3. jūlijā no Ventspils ostas 21. piestātnes Krasta ap-
sardzes kuģis "Astra" devās jūrā, lai aptuveni 15 jūdzes 
no krasta atlaistu dabā trīs Rīgas zoodārzā izaugušos 
pelēkos roņus. Ronēniem labus vēlējumus un ceļa vār-
dus teica Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars 
Lembergs. Ventspils pilsēta jau vairākus gadus sniedz 
finansiālu atbalstu nelaimē nokļuvušu ronēnu glābšanai 
un uzturēšanai zoodārzā.

Galapagu bruņrupuču svēršana (7.07.).
Galapagu bruņrupuču svēršana notika jau 15. reizi. 

Ilggadējam zoodārza draugam Raimondam Bergmanim 
palīgos ieradās latviešu olimpietis Voldemārs Lūsis, Lat-
vijas spēkavīru kustības veterāns Agris Kazeļņiks, kā arī 
mūsu valsts šobrīd stiprākie vīri Didzis Zariņš un Dainis 
Zāģeris. 

Dzimšanas diena Amūras tīģerēniem (13.08.).
Zoodārza kolekcijas lepnumam – Amūras tīģeriem To-

ram un Odinam apritēja gads. Dzimšanas dienā viņi saņē-
ma jaunas smaržīgas un grabošas rotaļlietas.

Svītrainās dienas (14.–16.08.).
Svītrainās dienas jau vairākus gadus iekļautas Rīgas 

svētku programmā. Šogad pasākumu atbalstīja Uzziņu 
dienests 1188 un "Haribo".

Trušu diena ārpilsētas bāzē “Cīruļi”. Savus trušus 
izrādīja saimniecības “Kalvenes trusis” īpašnieks Lau-
ris Tomsons ar ģimeni. 
Rabbit Day in the Affiliate “Cīruļi”. Rabbits of various 
domestic breeds were exhibited by Lauris Tomsons, a 
rabbit breeder and owner of menagerie “Kalvenes trusis”.
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Dzīvnieku dienas (3.–4.10.).
Tradicionālo pasākumu apmeklēja vairāk kā 700 dzīv-

nieku nosaukumu popularizētāju savos vārdos un uzvār-
dos. Radoši izzinošā darbnīcā Žirafu mājā apmeklētāji 
piedalījās prāta spēlēs un iepazina dažādas dzīvnieku 
ķermeņa segas.

Galapagu bruņrupuču svēršana ilggadējā zoodārza 
drauga Raimonda Bergmaņa vadībā notika 15. reizi.
The Annual Indefatigable Island Tortoise weighing 
event took place for the 15th time already, together 
with the patron of the event, Raimonds Bergmanis, and 
a team of Latvian strongmen.

Amūras tīģeru Tora un Odina dzimšanas diena. 
The first birthday of Tors and Odins, Riga Zoo’s Siberian 
Tiger offspring.

Talka kopā ar Vecumnieku novada iedzīvotājiem.
Cleanup works at the Zoo together with people from 
Vecumnieki. 
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Karjeras nedēļa 2015 (5.–16.10.).
Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamentu, zoodārzā notika ekskursijas, kurās pilsē-
tas skolēni iepazinās ar profesiju daudzveidību Rīgas Na-
cionālajā zooloģiskajā dārzā. 

Talka kopā ar Vecumnieku novada ļaudīm (7.10.).
Jau vairākus gadus turpinās draudzība ar Vecumnieku 

novada iedzīvotājiem. Arī šogad 7. oktobrī, jautri čalojot 
un omulīgi strādājot, rudens talkā sakopām lielāko daļu 
zoodārza teritorijas.

14. oktobris – Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 
dzimšanas diena! 

103. dzimšanas dienā darbinieki svinīgā kopsapulcē at-
cerējās paveikto, sveica darba un dzīves jubilārus.

Noslēdzas surikatu mītnes izveides pirmais posms.
Kopš 2012. gada pakāpeniski atjauno un rekonstruē 

Terārija ēku, iekļaujot arī jaunu aploku surikatiem. Patei-
coties AS "4finance" zīmola "SMScredit.lv" un invalīdu un 
viņu draugu apvienības "Apeirons" finansiālajam atbals-
tam, oktobrī pabeigti ēkas pirmās kārtas rekonstrukcijas 
darbi un izveidota ērta piekļuve visiem apmeklētājiem.

Latvijas lielākā ķirbja čempionāta fināls (27.10.).
Lielveikalu tīkla "Maxima" organizētā Latvijas lielākā 

ķirbja čempionāta fināls zoodārzā notika jau 10. reizi. 
Pirmās vietas ieguvējas Innas Kozlovskas izaudzētais ķir-
bis svēra 165,5 kg. Ķirbjus izmantoja vides bagātināšanai 
Amūras tīģeru aplokā u.c.

Lietišķā spēle "Žurnālists. Spogulis Rīgai" (27.10).
Sadarbībā ar Rīgas domes izglītības, kultūras un spor-

ta departamentu, Rīgas Purvciema vidusskolu un "The 
International Association of Experts in Children Educa-
tion on High Technologies" (IAECEHT), zoodārzs pieda-
lījās lietišķajā spēlē vecāko klašu skolēniem "Žurnālists. 
Spogulis Rīgai".
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2015. gadā veiktas dažādas mārketinga aktivitātes un 
servisa sistēmas uzlabošana, lai radītu pievilcīgus pie-
dāvājumus, nodrošinātu to publicitāti un palielinātu ap-
meklētāju skaitu. 

Dažādu pasākumu organizēšanā, popularizēšanā un 
reklāmas veidošanā tika iesaistīti vairāk nekā 27 sadarbī-
bas partneri, veidojot abām sadarbības pusēm izdevīgus 
un pieņemamus nosacījumus (t.sk. atlaides sadarbības 
partneriem – Rīdzinieka karte, Tallink Club One, Retro 
tramvajs). Šīs sadarbības rezultātā nodrošinājām zoodār-
za publicitāti arī tiešās reklāmas veidā, sagatavojot vairāk 
nekā 82 reklāmas maketiem. Reklāmas materiāli tika iz-
vietoti gan zoodārza interneta lapā un sociālajos tīklos, 
gan partneru interneta lapās un iespieddarbos. Īpaši 
jāatzīmē veiksmīgā sadarbība ar Uzziņu dienestu 1188, 
informējot par tradicionālajiem pasākumiem un akcijām 
zoodārzā. Sadarbībā ar SIA "Lattelecom" un RP SIA "Rīgas 
satiksme" vienojāmies par izdevīgiem piedāvājumiem 
darbinieku kolektīviem, kā arī zoodārzs popularizēts uz-
ņēmumu iekšējos izdevumos.

Sadarbojāmies ar tūrisma informācijas centriem un 
portāliem, palielinot Rīgas zoodārza atpazīstamību ārval-
stīs. Turpinās sadarbība ar Tūrisma attīstības valsts aģen-
tūru, ar Rīgas tūrisma attīstības biroju un iesaistīšanās 
LIVE RĪGA partneru programmā.

Gada sākumā reklāma par zoodārza ārpilsētas bāzi "Cī-
ruļi" ievietota Aizputes novada tūrisma bukletā. Reklāma 
izvietota arī SIA "Colorart" izdotajās kartēs "Enjoy Riga" un 
"Enjoy Jurmala", kas tika izplatītas starptautiskajā lidostā 
"Rīga", "airBaltic" taksometros un viesnīcās. 

Rīgas zoodārza atpazīstamību sekmē arī iekļaušanās 
vienā no lielākajiem kultūras pasākumiem – "Rīgas svētki 
2015". 

Lai zoodārza apmeklējums būtu pieejams plašākam ie-
dzīvotāju lokam, 2015. gadā turpinājām regulāri piedāvāt 
dažāda līmeņa atlaides:
�  "Ziemas naktis" – atlaide līdz 75%;
�  "Tropu mēnesis" – atlaide 1,00 EUR;
�  "Ģimeņu dienas" – atlaide 50%;
�	"Vēstures nakts" – atlaide līdz 75%;
�  "Svītrainās dienas" – atlaide 1,00 EUR;
�  "Dzīvnieku dienas" – atlaide 50%;
�  zoodārza ārpilsētas bāzes "Cīruļi" apmeklējumam 

februārī, maijā, augustā, septembrī, iegādājoties kuponu 
akciju laikā – atlaide 50%;
�  auto novietošanai stāvlaukumā, zoodārza 10 reižu 

apmeklējuma kartei, iegādājoties kuponu akciju laikā – 
atlaide 50%.

Informāciju un atlaižu kuponus 2015. gadā palīdzēja iz-
platīt ilggadēji zoodārza partneri – Uzziņu dienests 1188. 
Papildus notika sadarbība ar kolektīvās iepirkšanās portā-
lu kopaletak.lv, draugiem.lv, cherry.lv.

mārketings un reklāmA

Lielveikalu tīkla “Maxima” organizētā Latvijas lielākā 
ķirbja čempionāta fināls zoodārzā. 
The final of the Annual Pumpkin Championship of 
Latvia, organized by Maxima retail chain.

Lietišķā spēle vecāko klašu skolēniem “Žurnālists. 
Spogulis Rīgai”.
A contest of young press reporters for school students, 
organized by Riga City Council’s Education, Culture and 
Sports Department.
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sADArbībA Ar plAšsAziņAs 
līDzekļiem 

2015. gadā plašsaziņas līdzekļiem nosūtītas 64 preses 
relīzes un preses ziņas par pasākumiem, jaunumiem un 
notikumiem. Darbā ar žurnālistiem gatavojām informāci-
jas kopsavilkumus, video un foto materiālus, lai panāktu 
pēc iespējas plašāku un precīzu notikumu izklāstu publi-
kācijās un sižetos. 

Pēc nacionālās ziņu aģentūras LETA datiem, 2015. gadā 
Rīgas zoodārza notikumi plašsaziņas līdzekļos (presē, ra-
dio, televīzijā) atspoguļoti vairāk kā 1346 ziņās. 

Par zoodārza ziņu izplatīšanu sirsnīgi pateicamies vi-
siem informatīvajiem atbalstītājiem.
�	 Ziņu aģentūras – BNS un LETA.
�	Televīzija – LTV1, LTV7, LNT, TV3, TV5 un Pirmais Bal-

tijas kanāls.

Roņa Puikas “šovs” neformālajā preses konferencē par roņu problēmām dabā.
The show of Puika, the trained Grey Seal during an informal press conference about seal problems in the wild.

�  Radio – Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas 
Radio 4, Radio SWH, SWH+, Radio Baltkom, MIX FM, 1. 
Biznesa radio, Star FM un Radio Skonto.
�	Preses izdevumi – "Latvijas Avīze", "Neatkarīgā Rīta 

Avīze Latvijai", "Diena", "Kas jauns", "Rīgas Viļņi+", "Izglītība 
un Kultūra", "Rīga.lv", "Klubs", "Ieva", "Ievas Māja", "Mājas 
Viesis", "Mans mazais", "Vides vēstis", "Veselība", "Zīlīte", 
"Astes", "Praktiskais Latvietis", "Ilustrētā Junioriem", "Na-
tional Geographic Latvija", "Вести Сегодня", "Суббота", 
"MK Latvija", "Латвийские Вести", "Люблю", "7 Cупер 
Cекретов", "Телеграф" un "360 градусов".
�  Reģionālie plašsaziņas līdzekļi – "Auseklis" (Limba-

ži), "Bauskas Dzīve" (Bauska), "Brīvā Daugava" (Jēkab-
pils), "Druva" (Cēsis), "Dzirkstele" (Gulbene), "Ezerzeme" 
(Krāslava), "Jaunais Vēstnesis" (Jēkabpils), "Jēkabpils Vēs-
tis" (Jēkabpils), "Kursas Laiks" (Liepāja), "Kurzemes Vārds" 
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 (Liepāja), "Kurzemnieks" (Kuldīga), "Latgales Laiks" (Dau-
gavpils), "Liesma" (Valmiera), "Ludzas Zeme" (Ludza), 
"Malienas Ziņas" (Alūksne), "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 
(Tukums), "Novadnieks" (Preiļi), "Ogres Vēstis" (Ogre), "Rē-
zeknes Vēstis" (Rēzekne), "Rīgas Apriņķa Avīze" (Rīga), "Sta-
burags" (Aizkraukle), "Stars" (Madona), "Talsu Vēstis" (Talsi), 
"Ventas Balss" (Ventspils), "Vietējā Latgales Avīze", "Viļakas 
Novadā" (Viļaka), "Zemgale" (Dobele), "Новая Газета" 
(Jelgava).
�	Interneta portāli – Delfi, TVNET, Uzziņu dienests 

1188, garapupa.lv, city-info.net un Latvijas institūts. 
Paldies Rīgas zoodārza draugam un atbalstītājam Ing-

eDucAtion AnD public relAtions

Activities of the Department of Education and 
Information include guided tours of the Zoo (132 
tours  were conducted in 2015), thematic classes for 
schoolchildren at the Education Centre of the Zoo (94), 
seminars and workshops (19), and many other tasks 
associated with the Zoo’s educational function and 
public relations. 64 press releases were issued to the 
media in 2015.

During the summer season, keeper talks were 
continued at the Zoo for the tenth year already. 
Those included feeding demonstrations of flamingos, 
cassowaries, hippopotamuses, wild boars, pelicans and 
cormorants, lemurs, meerkats, giraffes and reindeer, 
as well as a show of trained seals. The new features 
introduced in 2015 were feeding demonstrations of 
crocodiles and coatis, as well as a trained horse show.

25 public events were conducted at the Zoo in 2015.
� 1–25 January and 18–31 December – Winter 

Nights were held at the Zoo for the sixth year already 
in collaboration with the Inquiry Service 1188. The Zoo 
was open to the public during evening hours, with 
admission fee discounts. Light decorations were installed 
everywhere at the Zoo. 8,117 visitors attended the event 
in January and December, 2015.
� 2 February–1 March – Tropical Month was held at the 

Zoo for the thirteenth time already.
� 28–29 March – Bird Days with nest box construction 

workshops (on 11–12 April the event was for the first 
time organised also at Affiliate "Cīruļi"). With the help of 
zoo staff, visitors built 700 various nest boxes, including 
300 nest boxes for tits, sparrows and flycatchers and 
300 nest boxes for starlings. In collaboration with the 
Latvian Environmental Protection Fund and Daugavpils 
University’s Natural Research and Environmental 
Education Centre, 100 nest boxes for dormice were 
constructed, too.

� 18–19 April – traditional Latvian Amphibian and 
Reptile Days.
� 9–10 May – traditional Animal Family Days.
� 16 May – History Night at the Zoo, with free-of-

charge guided tours focused on the history of Riga Zoo. 
The exhibition "Osteo Stories at the Zoo" was reopened, 
with presentation of two new exhibit specimens – the 
skull of Radza, the Asian Elephant, and the skeleton of 
Cabulitis, the Mississippi Alligator, both of which were 
long-lived historical tenants of Riga Zoo.
� 27 May – the opening event of the new summer 

exhibit of Goeldi's Monkeys and Common Marmosets.
� 13–14 June – Bumblebee Days were organised for 

the third time at the Zoo. The workshop "Learn more 
about bumblebees" targeted both children and adults. 
The bumblebee exhibit is supported by SIA A.M.Ozoli 
and the Inquiry Service 1188.
� 18 June – name-giving to Lynx kittens, together with 

the Lynxes’ godparents from Jēkabpils Municipality.
� 7 July – The Annual Indefatigable Island Tortoise 

weighing event took place for the 15th time already. The 
patron of the event is Latvian strongman and Defense 
Minister Raimonds Bergmanis. 
� 13 August – the birthday of Riga Zoo's Siberian Tiger 

twins, Tors and Odins, born in 2014.
� 14–16 August – Striped Days, which have been 

included in the programme of the Riga City Festival for 
several years already. In 2015, the event at the Zoo was 
supported by the Inquiry Service 1188 and Haribo.
� 3–4 October – Animal Days as public event 

celebrating the Zoo's 103rd anniversary. The event was 
attended by more than 700 visitors whose names and/or 
surnames contained a name of an animal and who thus 
received admittance fee discounts.
� 27 October – the final of the Annual Pumpkin 

Championship of Latvia, organized by Maxima retail 
chain, took place for the tenth year already. This year, the 
heaviest pumpkin weighed 165.5 kg.

māram Līdakam par video sižetu veidošanu un ievie-
tošanu sociālajos medijos Youtube un draugiem.lv.

Svarīgu darba daļu sastāda zoodārza interneta 
lapas sistemātiska uzturēšana, ziņu atjaunošana un 
papildināšana. 2015. gadā interneta vietne www.
rigazoo.lv apmeklēta 330 474 reizes. Interesenti bi-
juši no 135 valstīm – visbiežāk no Latvijas, kā arī no 
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Lielbritānijas, Somijas, 
Norvēģijas, Vācijas, Zviedrijas, Baltkrievijas, ASV un 
Nīderlandes u.c. 

Turpinājām izplatīt informāciju arī sociālajos tīklos – 
Twitter.com, Facebook.com un draugiem.lv.
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Kolekcija 31.12.2015.
Status as to 31.12.2015.

Vairošanās 2015. gadā
Breeding in 2015

Sugas
Species

Dzīvnieki
Individuals

Sugas
Species

Mazuļi
Young

Bezmugurkaulnieki/Invertebrates 61 45

Zivis/Fish 63 755 9 122

Abinieki/Amphibians 62 1273 17 379

Rāpuļi/Reptiles 50 234 7 76

putni/Birds 66 227 7 21

Zīdītāji/Mammals 79 504 33 140

Kopā/Total 381 2993 118 738

Dzīvnieku kolekcijA

2015. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija 381 sugas 2993 dzīvnieki. 2015. gadā vairojās 118 sugas. Sadarbo-
jāmies ar 36 dzīvnieku kolekcijām 16 valstīs – saņēmām 64 sugu 285 dzīvniekus un nosūtījām 54 sugu 588 dzīvniekus.

Dzīvnieku kolekcija 2015. gadā
Animal collection in 2015

Rīgas zoodārza dzīvnieku kolekcijas sugu skaita izmaiņas 2006.–2015. gadā
Species numbers in Riga Zoo animal collection, 2006–2015

Pasaules Sarkanās grāmatas sugas Rīgas zoodārza dzīvnieku kolekcijā, %
Threatened species within Riga Zoo animal collection (%)

Vairošanās Rīgas zoodārza kolekcijā 2006.–2015. gadā, %
Breeding in Riga Zoo (%), 2006–2015

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezmugurkaulnieki/Invertebrates 

Zivis/Fish 

Abinieki/Amphibians 

Rāpuļi /Reptiles 

Putni/Birds 

Zīdītāji/Mammals  

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezmugurkaulnieki/Invertebrates 

Zivis/Fish 

Abinieki/Amphibians 

Rāpuļi /Reptiles 

Putni/Birds 

Zīdītāji/Mammals  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Bezmugurkaulnieki/Invertebrates – 6 sugas/species 

Zivis/Fish – 7 sugas/species 

Abinieki/Amphibians – 18 sugas/species 

Rāpuļi/Reptiles – 13 sugas/species 

Putni/Birds – 20 sugas/species 

Zīdītāji/Mammals – 21 suga/species 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezmugurkaulnieki/Invertebrates 

Zivis/Fish 

Abinieki/Amphibians 

Rāpuļi /Reptiles 

Putni/Birds 

Zīdītāji/Mammals  

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezmugurkaulnieki/Invertebrates 

Zivis/Fish 

Abinieki/Amphibians 

Rāpuļi /Reptiles 

Putni/Birds 

Zīdītāji/Mammals  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Bezmugurkaulnieki/Invertebrates – 6 sugas/species 

Zivis/Fish – 7 sugas/species 

Abinieki/Amphibians – 18 sugas/species 

Rāpuļi/Reptiles – 13 sugas/species 

Putni/Birds – 20 sugas/species 

Zīdītāji/Mammals – 21 suga/species 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezmugurkaulnieki/Invertebrates 

Zivis/Fish 

Abinieki/Amphibians 

Rāpuļi /Reptiles 

Putni/Birds 

Zīdītāji/Mammals  

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezmugurkaulnieki/Invertebrates 

Zivis/Fish 

Abinieki/Amphibians 

Rāpuļi /Reptiles 

Putni/Birds 

Zīdītāji/Mammals  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Bezmugurkaulnieki/Invertebrates – 6 sugas/species 

Zivis/Fish – 7 sugas/species 

Abinieki/Amphibians – 18 sugas/species 

Rāpuļi/Reptiles – 13 sugas/species 

Putni/Birds – 20 sugas/species 

Zīdītāji/Mammals – 21 suga/species 



20

Fo
to

:  M
ār

is 
Lie

lka
ln

s

bezmugurkAulnieki

2015. gada beigās Rīgas zoodārzā bija 61 bezmugur-
kaulnieku suga, to skaitā 52 sauszemes bezmugurkaul-
nieku sugas Insektārijā, kā arī astoņas gliemju un viena 
vēžveidīgo suga Abinieku nodaļā. 2015. gadā vairojās 
45 bezmugurkaulnieku sugas.

Insektārijs vasaras sezonā maijā–septembrī turpināja 
uzturēt zemes kameņu (Bombus terrestris) ekspozīciju. 
Šogad izmantojām divas kameņu saimes.

Veiksmīgi pārziemoja "bišu viesnīca". Tā ir no dabiskiem 
materiāliem veidota mājiņa vientuļajām bitēm un lapse-
nēm, kurā izveidoti ap 2500 "istabiņu" bišu kāpuriem. Aprīlī, 
maijā un jūnijā "viesnīcas" apkārtnē bija ļoti augsta bišu akti-
vitāte. Līdz rudenim kukaiņi aizpildīja vēl vairāk "istabiņu" kā 
pirmajos divos šīs ekspozīcijas kalpošanas gados.

Tropu mājas ekspozīcijas papildināšanai no dažādiem 
avotiem ieguvām jaunas sugas. 2015. gada beigās dzīvi 
beidza vecā lapgriežskudru Atta cephalotes saime, tās 
vietā iegādājāmies jaunu. Tika iegādātas arī divas jaunas 
audējskudru sugas Oecophylla smaragdina un Polyrhachis 
dives, kuras nākotnē plānojam eksponēt Tropu mājā. Kā 
dāvanu saņēmām skorpionu Babycurus gigas mazuļus un 
lapkukaiņus Phyllium philippinicum. 

Insektārija kultūras izdevās atbrīvot no tropu mitrenēm 
Trichorhina tomentosa – kaitēkļiem, kas traucēja vairāku 
sugu vairošanu. Rezultātā atkal izdevās ievērojami pa-
lielināt EEP sugas – Fregates dižmelnuļu (Polposipus 
herculeanus) populācijas apjomu. Tagad Tropu mājas eks-
pozīcijā eksponējam septītās paaudzes vaboles, pārējo 
paaudžu vaboles vairojam Insektārija telpās.

Abinieku nodaļa turpināja darbu savvaļā izmirušo glie-
mežu partulu EEP, sekmīgi vairojot divas sugas – Partula 
tristis un P. varia.

Insektārijs zoodārza dzīvnieku barošanai 2015. gadā 
izsniedza 358,72  kg kukaiņu. Barībai vairojam siseņus 
(Locusta migratoria), Peru melnuļu (Zophobas morio) kā-
purus, vairāku sugu prusakus (Blaptica dubia, Elliptorhina 
chopardi, Gromphadorrhina portentosa, Shelfordella tarta-
ra) un circeņus (Acheta domestica).

Sienāžu Stilpnochlora couloniana olu šķilšanās.
Green Giant Katydid hatching.

Sisenis Erianthus versicolor.
Monkey Groundhopper.

Lapgriežskudras Atta cephalotes.
Leaf-cutter Ants.
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zivis

Kongo tetra (Phenacogrammus interruptus).
Congo Tetra.

Leoparda krūmzivs (Ctenopoma acutirostre).
Leopard Ctenopoma.

Meksikas aklās alu zivis (Astyanax mexicanus).
Mexican Blind Cavefish.

Očikoto tilapija (Tilapia guinasana).
Otjikoto Tilapia.

Gada beigās kolekcijā bija 63 sugu zivis. Mazuļi sekmīgi 
izaudzēti deviņām zivju sugām. Daudzu sugu pavairoša-
na ir nākotnes uzdevums, kad jaunie dzīvnieki būs pilnībā 
pieauguši.

Rīgas zoodārza zivju kolekcijā 2015. bija pārmaiņām 
bagāts gads. Kolekcija papildināta ar 21 jaunu sugu, gal-
venokārt ar mērķi padarīt Akvārija ekspozīciju interesan-
tāku un pievilcīgāku mūsu apmeklētājiem. Piemēram, 
ekspozīcijā pēc ilgāka laika atkal redzamas Meksikas 
aklās alu zivis (Astyanax mexicanus) un Āfrikas tauriņ
zivis (Pantodon buchholzi). Jauna suga – leoparda krūm
zivis (Ctenopoma acutirostre) ir skaists papildinājums 
Kongo upes baseina akvārijā, kur aplūkojamas kopā ar 
trīs citām zivju sugām.

Īpaši minamas no Zamoscas zoodārza saņemtās Oči
koto tilapijas (Tilapia guinasana). Suga Pasaules Sarka-
najā grāmatā iekļauta kā kritiski apdraudēta. Dabā tā sa-
stopama tikai vienā – Očikoto ezerā Āfrikā. Krāšņās zivis 
labi iejutušās mūsu zoodārza ekspozīcijā. Kolekciju papil-
dinājušas arī no Leipcigas zoodārza saņemtās mirdzošās 
amekas (Ameca splendens) – zivju suga, kura savvaļā jau 
izzudusi. Abas retās sugas ceram sekmīgi pavairot jau 
tuvākajā nākotnē, tādējādi iesaistoties retu zivju sugu 
saglabāšanā.

Ekspozīcijā jauns akvāriju iekārtojums izveidots arī vai-
rākām citām sugām. Pamazām pārveidojam akvārijus tā, 
lai tie iespējami vairāk līdzinātos videi, kādā attiecīgās ziv-
ju sugas dzīvo dabā, izmantojot attiecīgā reģiona augus 
un citus raksturīgus ainavas elementus.
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Abinieki

2015. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija 62 abi-
nieku sugas. Kopumā gada laikā mazuļi izaudzēti 17 sugām.

Abinieku saimē viens no 2015. gada priecīgākajiem no-
tikumiem bija sūnu kārpvaržu (Theloderma corticale) at-
griešanās Tropu mājas ekspozīcijā, jo saņēmām jaunu gru-
pu no Francijas – zoodārza "Biotropica" Ruānā. Pašās gada 
beigās šīs neparastā izskata vardes sāka nārstot, un tas ļaus 
atsākt pētniecisko darbu par to audzēšanu nebrīvē.

Pirmo reizi Rīgas zoodārzā pavairotas Badžita vardes 
(Lepidobatrachus laevis). Kurkuļu audzēšana bija intere-
sants, bet darbietilpīgs process. Badžita vardes pieder pie 
nedaudzajām varžu sugām, kuru kurkuļi ir plēsīgi (pārtiek 
tikai no dzīvas barības). Katru kurkuli audzējām atsevišķā 
traukā, lai izvairītos no kanibālisma, un barojām ar sīkslie-
kām un sliekām. Augšanas ātrums bija pārsteidzošs – divās 
nedēļās tie izgāja metamorfozi, sasnieguši aptuveni 4 cm 
garumu! Gada beigās jaunās vardes izmēru ziņā jau neat-
paliek no vecākiem.

Pēc ilgāka pārtraukuma mazuļi piedzima arī abām 
ūdens cecīliju (Typhlonectes natans) mātītēm.

Turpinot Latvijas abinieku izpēti, pavasarī un vasa-
rā veicām vairākus braucienus uz Garākalna liegumu un 
Blaž ģa ezera liegumu cerībā noskaidrot smilšu krupju (Ga-
raiskalns) un Eiropas kokvaržu (Blažģa ezers) populāciju 
stāvokli. Diemžēl smilšu krupjus neatradām, arī to balsis 
netika dzirdētas. Kokvaržu balsis bija dzirdamas, bet ievē-
rojami mazāk vietās kā agrākos gados. Lai noskaidrotu, vai 
tā iemesls bija vēsais pavasaris vai arī populācijas samazi-
nāšanās, nepieciešami lauka pētījumi turpmākajos gados.

Badžita varde (Lepidobatrachus laevis) dažādās 
attīstības stadijās.
Budgett’s Frog in different stages of development.
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rāpuļi

2015. gada beigās Rīgas zoodārza rāpuļu kolekcijā bija 
50 sugu. Kolekcijas izvērtēšanas gaitā gada laikā atteicā-
mies no 10 sugām, bet ieguvām četras jaunas. Kopumā 
gada laikā saņēmām 12 sugu 53 dzīvniekus, bet uz citām 
kolekcijām nosūtījām 17 sugu 80 īpatņus. 

2015. gadā olas dēja 16 sugu rāpuļi, ieguvām septiņu 
sugu 76 mazuļus, pie tam divas sugas mūsu zoodārzā 
sekmīgi vairojās pirmo reizi. Lai uzlabotu rāpuļu olu inku-
bācijas rezultātus, nepieciešama mūsu rīcībā esošo inku-
batoru nomaiņa ar modernākiem. 

Zībenroka čūskkakla bruņrupuči (Chelodina sieben-
rocki) sekmīgi vairojās otro gadu pēc kārtas. 2014. gada 
decembrī šķīlušies pieci mazuļi labi attīstās, 2015. gada 
decembrī izšķīlās vēl viens mazulis, un turpinās vēl 12 olu 
inkubēšana.

Pirmo reizi dēja kallaguri (Batagur borneoensis) – iegū-
tas sešas olas. Mazuļus iegūt gan neizdevās, taču cerīgi, 
ka vismaz trīs olas bija apaugļotas. 

Kolekciju papildinājām ar jaunu sugu – zvaigžņu bruņ
rupučiem (Geochelone elegans). Pāri saņēmām 1. no-
vembrī no Minsteres zoodārza Vācijā.

Pirmoreiz mazuļi izšķīlās elastīgajiem bruņrupučiem 
(Malacochersus tornieri, ESB). Divi mazuļi veiksmīgi aug.

Pirmo gadu dēja Ogoves pundurkrokodili (Osteola-
emus tetraspis, ESB), bet līdz šim nav izdevies iegūt vese-
las olas.

Apkakles agāmām (Chlamydosaurus kingii) ieguvām 
26 mazuļus, Āzijas ūdensagāmām (Physignathus cocin-
cinus) – 11.

Kolekciju papildināja divas hameleonu sugas. 20. aprīlī 
no Lodzas zoodārza Polijā saņēmām trīs panteru hame
leonu (Furcifer pardalis) tēviņus. Apmeklētāji ar sugu jau 
var iepazīties Terārija ekspozīcijā. Tā, kā vēlamies panteru 
hameleonus vairot, ceram drīzumā iegūt arī mātītes. Tas 
ir steidzams uzdevums, jo hameleoniem ir īss dzīves cikls 
un esošie dzīvnieki jau sasnieguši vairošanās vecumu. 1. no-
vembrī no Minsteres zoodārza saņēmām Džeksona ha
meleonu (Chamaeleo jacksonii) grupu (3.5). 

Pirmoreiz mūsu zoodārzā vairojās Stendinga dienas 
gekoni (Phelsuma standingi). No septiņām olām izšķīlās 
pieci mazuļi, sekmīgi izauga viens. Ieguvām vērtīgu pie-
redzi šīs sugas vairošanā, vēlētos izveidot divas Stendin-
ga dienas gekonu vairošanas grupas.

Zaļsekstes baziliskiem (Basiliscus plumifrons) no 27 olām 
ieguvām 23 mazuļus.

No privātkolekcijas Polijā ieguvām Meksikas karaļ
čūsku (Lampropeltis mexicana mexicana) pāri. 19. aprī-
lī saņemtie jaunie, zīmuļa izmēra dzīvnieki nu jau labi 
paaugušies.

Abinieku nodaļas uzturētajā Latvijas abinieku un rāpu-
ļu ekspozīcijā arī šogad vairojās parastie zalkši (Natrix 
natrix) – ekspozīcijas terārijā izšķīlās astoņi mazuļi.
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Panteru hameleons (Furcifer pardalis).
Reunion Chameleon.

Jauns Džeksona hameleons (Chamaeleo jacksonii).
Young Jackson’s Chameleon.
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2015. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija 66 su-
gu 227 putni. Gada gaitā uz citām kolekcijām nosūtījām  
12 sugu 54 putnus, bet saņēmām deviņu sugu 16 putnus. 
2015. gadā 20 sugām bija olas, septiņām sugām izšķīlās 
mazuļi, kopā – 21.

Gada sākumā Darvina nandu (Pterocnemia pennata, 
ESB) tēviņš gāja bojā no baktēriju infekcijas. Izmeklējumi 
rādīja, ka palikusī mātīte ir klīniski vesela, un pāra atjau-
nošanai 31. oktobrī no Edinburgas zoodārza Lielbritānijā 
saņēmām jaunu Darvina nandu tēviņu.

Pārkomplektējām sekstaino kazuāru (Casuarius casu-
arius, ESB) grupu. Pieaugušo mātīti 9. jūlijā aizvedām uz 
Berlīnes zoodārzu Vācijā, jaunu tēviņu – 8. novembrī uz 
Segedas zoodārzu Ungārijā. 22. aprīlī saņēmām jaunu tē-
viņu no Lodzas zoodārza Polijā. Tagad kolekcijā ir jauns, 
neradniecisks kazuāru pāris.

Bez rezultātiem ligzdoja visi trīs sārto pelikānu 
(Pelecanus onocrotalus) pāri. Apaugļotas olas šogad 
nekonstatējām.

Veiksmīgi ligzdoja melnie stārķi (Ciconia nigra, ESB). 
18. aprīlī, nedēļu pēc pāra izlaišanas āra voljerā novēro-
jām pārošanos. 30. aprīlī ligzdā konstatējām pirmās divas 
olas. 2. jūnijā izšķīlās pirmie divi mazuļi, vēlāk – vēl viens. 
Izauga divi jaunie putni (1.1). Jauno mātīti 8. novembrī 
aizvedām uz Vroclavas zoodārzu Polijā, tēviņu paredzēts 
sūtīt uz Franciju.

Kā ik gadus, sekmīgi vairojās baltie karošknābji 
(Platalea alba). Izšķīlās seši mazuļi, pieci izauga. Čet-
rus jaunos putnus (2.2) nosūtījām uz Bovālas zoodārzu 
Francijā, bet kolekcijā palikušo jauno tēviņu, iespējams, 
izmantosim jaunas vairošanas grupas veidošanā. Ka-
rošknābjiem šogad izveidojām ligzdošanas koku, kurš 
uzreiz piesaistīja lielāku putnu uzmanību nekā agrākās 
ligzdu platformas.

Baltais karošknābis (Platalea alba) ar mazuļiem.
African Spoonbill with young.

Melno stārķu (Ciconia nigra) mazulis divarpus 
mēnešu vecumā.
Black Stork young at the age of 2.5 months.

Jauns sekstainais kazuārs (Casuarius casuarius).
Young Double-wattled Cassowary.
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Pirmo reizi mēģināja vairoties brūnie ibisi (Plegadis 
falcinellus). Ligzdošana sākās 24. februārī, bet, visticamāk, 
pārim traucēja karošknābji. 1. martā atradām no ligzdas 
izmestu olu, 20. martā – beigtu mazuli.

8. maijā savvaļas lapsa nokoda 22 sārtos (Phoenicop-
terus roseus) un deviņus sarkanos flamingus (P. ruber). 
No lielās grupas palika tikai pieci flamingi – četri sārtie un 
viens sarkanais. 

Pārtraukta mandarīnpīļu (Aix galericulata) vairošana. 
Sugu nolemts saglabāt kolekcijā tēviņu grupas veidā.

Kolekciju papildināja lielo gauru (Mergus merganser) 
mazulis, ko iedzīvotāji bija atraduši Seces apkārtnē Jaun-
jelgavas novadā un atveda uz zoodārzu. Uzņēmāmies 
putna rehabilitāciju, mazuļa attīstība sākumā bija ļoti 
lēna, tomēr izdevās to sekmīgi izaudzēt. Jaunais putns 
izrādījās mātīte.

Lielo pūkpīļu (Somateria mollissima mollissima) pāra 
atjaunošanai 18. aprīlī no Tallinas zoodārza atvedām tē-
viņu, taču tas neizdzīvoja. Pašlaik kolekcijā palikusi tikai 
viena pūkpīļu mātīte, jāizlemj, vai vēlamies turpināt dar-
bu ar šīm jūras pīlēm, vai izvēlēties citu sugu, kurai mūsu 
zoodārzā būtu piemērotāki apstākļi. 

Rudajām dižpīlēm (Tadorna ferruginea) 24. maijā iz-
šķīlās pieci pīlēni (3.2). 14. augustā visus jaunos tēviņus 
nosūtījām Kauņas zoodārzam Lietuvā.

Melnie grifi (Aegypius monachus, EEP) ligzdoja gan 
Rīgā, gan ārpilsētas bāzē "Cīruļi". Rīgā grifu mazulis izšķī-
lās 14. aprīlī, Kalvenē – 12. maijā. Pērn mazulis izauga tikai 
Kalvenē, bet šogad sekmīgi aizauga abu pāru mazuļi, kas 
kļuva par vērtīgu papildinājumu sugas EEP populācijai. 
24. oktobrī abus jaunos putnus nosūtījām uz Mehelenas 
zoodārzu Beļģijā.

Perēja arī bārdainie grifi (Gypaetus barbatus, EEP). 
6. janvārī konstatējām olu, kas vēlāk izrādījās neapaug-
ļota. Ceram uz labākiem rezultātiem nākošajā ligzdo-
šanas sezonā, jo gada beigās pārim novērojām izteiktu 
riesta uzvedību un pārošanos.

Mātītes neadekvātās uzvedības un tēviņu agresivitātes 
dēļ Edvarda fazāniem (Lophura edwardsi, EEP) arī šogad 
neizdevās izveidot saticīgu pāri. Mātīte dēja, bet visas 
olas bija neapaugļotas. 

Savvaļas lapsa kaitēja arī Indijas pāviem (Pavo crista-
tus). 16. maijā lapsa iekļuva putnu aplokā un nokoda 
divas pāvu mātītes, bet traucējuma dēļ arī pārējās mātī-
tes pameta perējumus. Šogad neizauga neviens jaunais 
pāvs. 

Paradīzes dzērves (Anthropoides paradiseus, ESB) ligz-
došanu sāka 20. maijā, pārim bija četras olas. Līdz šim 
nav izdevies iegūt apaugļotas paradīzes dzērvju olas, lai 
arī esam centušies izveidot saderīgu pāri, kombinējot 

Brūnie ibisi (Plegadis falcinellus) pie ligzdas. 
Glossy Ibis pair by their nest.
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Melno grifu (Aegypius monachus) mazuļa augšana. Grifēns 23, 30, 38, 52, 97 un 118 dienu vecumā.
The development of the Cinereous Vulture chick. The young at the age of 23, 30, 38, 52, 97 and 118 days respectively.



27

 dažādus putnus. 24. oktobrī vienu pieaugušo tēviņu no-
sūtījām uz Burbanzē zoodārzu Francijā.

Pelēkajām vainagdzērvēm (Balearica regulorum gib-
bericeps) bija divi dējumi – četras olas jūnijā (dētas 14.–
20.06.), trīs – augustā (16.–18.08.). Diemžēl šogad olas 
nebija apaugļotas.

Japānas dzērvju (Grus japonensis, EEP) vairošana 
2015. gadā pārtraukta. Pāris sekmīgi vairojās daudzus 
gadus, un radās problēmas jauno putnu izvietošanā. 
Trīs iepriekšējos gados izaudzētās jaunās mātītes šo 
gadu vēl nodzīvoja pie mums, bet ceram, ka tuvākajā 
laikā izdosies tām atrast jaunas mājas citos zoodārzos, 
kas strādā ar šo sugu.

Arvien meklējam melnkakla dzērvju (Grus nigricol-
lis) tēviņu, lai izveidotu pāri ar mūsu mātīti. 2014. gadā 
šai sugai iekārtojām jaunu voljeru, nodrošinot apstākļus 
vairošanai. 

Izveidojām vairākus jaunus, neradnieciskus kakadu 
pārus, saņemot putnus no citām kolekcijām. 23. jūlijā no 
zoodārza "Gan Garoo" Izraēlā saņēmām Moluku kaka
du (Cacatua moluccensis, EEP) tēviņu un 3. novembrī no 
Bovālas zoodārza Francijā – jaunu citroncekula kakadu 
(Cacatua sulphurea citrinocristata, EEP) mātīti. 20. aprīlī 
no Beļģijas atvedām trīs (1.2) sārtos kakadu (Eolophus 
roseicapilla).

Nolemts atteikties no aru turēšanas un kolekcijā eso-
šos vaislas pārus nodot citiem zoodārziem. 18. aprīlī uz 
Jihlavas zoodārzu Čehijā nosūtījām zildzelteno aru (Ara 
ararauna) pāri, uz Varšavas zoodārzu Polijā – sarkano aru 
(Ara macao) pāri. 

Baltajām pūcēm (Bubo scandiacus) bija trīs olas (dē-
šanu sāka 3. jūnijā), svītrainajām pūcēm (Surnia ulu-
la) – četras olas (konstatētas 20. maijā), bet perēšana 
palika bez rezultātiem. Esam pārveidojuši voljerus un 
ceram, ka tas uzlabos vairošanos nākošajā sezonā.

Kāpzemes degunragputniem (Bucorvus leadbeat-
eri, ESB) bija divi dējumi, bet perēšana nenesa sekmes. 
Viens no apstākļiem, kas putniem traucē, ir tēviņa ķer-
šana vairākas reizes sezonā, lai apkoptu tā pāraugušo 
apakšknābi.

16. februārī no Velsas zoodārza Austrijā saņēmām 
trompetes degunragputnu (Bycanistes bucinator) tēvi-
ņu un izveidojām ļoti saticīgu pāri. Ceram uz veiksmīgu 
ligzdošanu, kad būs pabeigta voljera rekonstrukcija. 

Terārijā veidojot Austrālijas ekspozīciju, vienu no rāpu-
ļu voljeriem atdzīvinājām ar zebru amadīnu (Taeniopygia 
guttata) pāri, kas bez kavēšanās izveidoja ligzdu barības 
trauciņā. 17. novembrī izšķīlās mazuļi, un vecāki tos skatī-
tāju acu priekšā uzaudzēja.
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Bārdainais grifs (Gypaetus barbatus).
Bearded Vulture.

Trompetes degunragputni (Bycanistes bucinator).
Trumpeter Hornbills.

Kāpzemes degunragputni (Bucorvus leadbeateri).
Southern Ground Hornbills.
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zīDītāji

2015. gada beigās Rīgas zoodārza kolekcijā bija 79 sugu 
zīdītāji. Gada gaitā vairojās 33 sugas, piedzima 140 mazuļi. 
13 sugu 32 zīdītājus nosūtījām citām kolekcijām, no citiem 
zoodārziem saņēmām 15 sugu 24 zīdītājus, to skaitā pilnīgi 
jaunu sugu mūsu kolekcijā – četrpirkstu tamanduas.

Divas mūsu zoodārzā uzaugušās jaunās zemes kusku
su (Phalanger gymnotis) mātītes 10. jūnijā nosūtījām uz 
zoodārzu "Gan Garoo" Izraēlā.

20. maijā no Budapeštas zoodārza Ungārijā saņēmām 
tvērējastes žurkķenguru (Bettongia penicillata ogilbyi, EEP) 
tēviņu un izveidojām pāri. Jau decembrī mātes somu atstāja 
pirmais pāra mazulis, kas diemžēl gāja bojā agresīvā sadurs-
mē grupā. Iepriekšējos gados mūsu zoodārzā uzaugušos di-
vus žurkķenguru tēviņus nosūtījām uz Maskavas zoodārzu 
Krievijā (18. jūnijā) un "Biotropica" Francijā (27. oktobrī).

Rudo ķenguru (Macropus rufus, ESB) vairošanās nebija 
sekmīga, viena no mātītēm divos gadījumos izmeta no 
somas neattīstītus mazuļus. Vienu no tiem mēģinājām iz-
barot mākslīgi, bet tas nebija dzīvot spējīgs. 16. maijā rudo 
ķenguru vairošanas grupu papildinājām ar trim jaunām 
mātītēm no Emenas zoodārza Nīderlandē.

Purva valabiju (Wallabia bicolor bicolor, ESB) mātīte 
nobeidzās no insulta. 30. oktobrī no Mehelenas zoodārza 
Beļģijā atvedām jaunu mātīti.

Jaunizveidotajam kaķu lemuru (Lemur catta, ESB) pā-
rim 10. augustā piedzima pirmais mazulis.

Kolekciju papildinājām ar diviem jauniem mazajiem res
najiem loriem (Nycticebus pygmaeus, EEP) – vienu 20. aprīlī 
saņēmām no Poznaņas zoodārza Polijā, otru – 16. maijā no 
Amersfortas zoodārza Nīderlandē. Abi dzīvnieki izrādījās tē-
viņi, lai gan bijām plānojuši iegūt neradniecisku pāri. 

Loru vaislas pāris arī šogad nevairojās. Tēviņam Lustukrū 
jau 2014. gada sezonā saasinājās stomatīts un periodon-
tīts. Uz nākamo vairošanās sezonu raugāmies ar cerībām, 
jo pēc ilgstošas ārstēšanas un diētas papildināšanas ar iz-
šķīdinātiem akāciju sveķiem (gumiarābiku) dzīvnieka stā-
voklis ir uzlabojies.

Gumiarābika piedevas palīdzēja uzlabot mutes dobuma 
un zobu stāvokli arī Senegālas galago (Galago senegalen-
sis, ESB). Divus mūsu zoodārzā izaudzētos galago nosūtī-
jām citiem zoodārziem –  jaunu tēviņu 20. aprīlī aizvedām 
uz Ostravas zoodārzu Čehijā, mātīti – 11. maijā uz Frankfur-
tes zoodārzu Vācijā.

Ziemeļbrazīlijas kalitriksiem (Callithrix jacchus) bija 
divi metieni 19. martā un 24. augustā, aug četri jaunie 
dzīvnieki.

Divi metieni bija arī jaunizveidotajam austrumu pun
durkalitriksu (Callithrix pygmaea niveiventris) pārim. 
Pirmais mazulis 28. janvārī piedzima nedzīvs, pirmajās 
dzemdībās sīkajiem primātiem tā notiek bieži. 19. septem-
brī veiksmīgi piedzima divi mazuļi. Viens no tiem nedēļas 
 vecumā gāja bojā iekšēju patoloģiju dēļ, otrs vecāku aprū-
pē aug un labi attīstās. 

Pundurplanētājkuskusi (Acrobates pygmaeus) Nakts 
ekspozīcijā.
Pygmy Gliding Possums in the Nocturnal Exhibit.
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Kaķu lemurs (Lemur catta) ar mazuli.
Ring-tailed Lemur with young.
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Apgrūtinātas pirmās dzemdības bija arī sudrabaino 
kalitriksu (Mico argentatus, ESB) mātītei. Bija jāveic ķeizar-
grieziens, mazulis bija nedzīvs, bet māte veiksmīgi atkopās.

Jaunajam Bolīvijas Asaras naktspērtiķu (Aotus azarai 
boliviensis, ESB) pārim 1. maijā piedzima pirmais mazulis 
(0.1), tas labi attīstās.

Huzārpērtiķiem (Erythrocebus patas, ESB) piedzima trīs 
mazuļi (31. maijā, 2. un 9. aprīlī), tie aug. 2015. gadā Yersinia 
infekcijas dēļ zaudējām huzārpērtiķu tēviņu Hamiltonu. 
Grupu pastiprināti novērojām, bet nevienam no pārējiem 
dzīvniekiem saslimšanas pazīmes neparādījās.

Gada ievērojamākais notikums Zīdītāju nodaļā bija 
skudrulāču – četrpirkstu tamanduu (Tamandua tetradac-
tyla longicauda, ESB) pāra saņemšana 27. jūlijā no "Nature 
Resource Network" Čehijā. 

Pirmajos mēnešos jaunā suga prasīja daudz rūpju. Pa-
teicoties Eskilstūnas zoodārza kolēģu ieteikumiem, taman-
duu diētu izdevās uzlabot. Dzīvnieki tagad mīt ekspozīcijā 
Tropu mājā kopā ar sudrabaino kalitriksu pāri. Sākumā 
ekspozīcijā bija arī Geldi kalimiko (Callimico goeldii), bet tie 
bija jāatdala, jo primātu sugu starpā sākās nesaskaņas.

Lidvāverēm (Pteromys volans) piedzima kopā 11 ma-
zuļi (4.7). 

Ražīgi vairojās Turcijas adatpeļu (Acomys cilicicus) 
kolonija. 

20. aprīlī no Poznaņas zoodārza Polijā saņēmām Filipī
nu mākoņžurku (Phloeomys pallidus) tēviņu.

Kuplastes smilšu pelēm (Sekeetamys calurus) gada lai-
kā piedzima 22 mazuļi. 

Pieaugums bija kailo smilšracēju (Heterocephalus gla-
ber) kolonijā. Piedzima 23 mazuļi.

Pēc ilgiem gadiem sekmīgi vairojas Indijas dzeloņcū
kas (Hystrix indica). Jaunizveidotajam pārim bija divi me-
tieni – 5. aprīlī piedzima divi mazuļi (viens gāja bojā, otrs 
izdzīvoja), 9. septembrī piedzima vēl divas dzeloņcūciņas.

18. jūnijā uz Maskavas zoodārzu nosūtījām divas kapi
baru (Hydrochaeris hydrochaeris) mātītes. 

Moko (Kerodon rupestris) grupai Tropu mājas Nakts eks-
pozīcijā janvārī–aprīlī piedzima četri mazuļi (0.4). Pēc tam 
vairošanos nācās apturēt, jo tik lielai grupai mītne sāka kļūt 
par mazu, izraisot savstarpējas nesaskaņas.

30. oktobrī no Duēlafontēnas zoodārza Francijā 
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Austrumu pundurkalitriksu (Callithrix pygmaea 
niveiventris) pāris ar mazuli (vidū).
Pygmy Marmoset pair with young.

Ziemeļbrazīlijas kalitriksu (Callithrix jacchus) ģimene 
jaunajā vasaras ekspozīcijā.
Common Marmoset family in the new summer exhibit.
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 saņēmām krēpjvilku (Chrysocyon brachyurus, EEP) mātīti.
Jaunajam feneklapsu (Vulpes zerda, ESB) pārim 4. feb-

ruārī piedzima divi mazuļi, 26. jūnijā – trīs, bet abos gadī-
jumos māte mazuļus apēda. 

Kinkažu (Potos flavus, ESB) 19. maijā piedzima mazulis 
(1.0). 

Surikatiem (Suricata suricatta) bija trīs metieni, piedzi-
ma desmit mazuļi, bet izauga tikai trīs jaunie surikati no 
pēdējā metiena 9. oktobrī. Divu agrāko metienu mazuļi 
gāja bojā, jo pēc vairāku dzīvnieku aizvešanas grupā no-
tika hierarhijas maiņa ar agresijas izpausmēm. Līdz rude-
nim attiecības grupā bija nostabilizējušās. 

Izveidojām manulu (Felis manul, EEP) pāri. Šiem dzīv-
niekiem raksturīga nakts aktivitāte. Pateicoties videono-
vērošanas kamerām, varējām sekot pāra attiecību attīstī-
bai. Manuli izrāda interesi viens par otru.

Ziemeļu lūšiem (Lynx lynx lynx, ESB) izauga trīs mazuļi 
(1.2).

10. oktobrī pirmoreiz salaidām kopā pelēko roņu (Hali-
choerus grypus, ESB) pāri. Lai gan mātīte ir neliela augumā, 
pāra attiecības veidojās harmoniski. Gada beigās novēro-
jām riesta uzvedību un pārošanos.

Klinšu damanu (Procavia capensis capensis, ESB) gru-
pa sāk atjaunoties pēc toksoplazmozes uzliesmojuma 
2013. gadā. Toksoplazmoze ierobežota, šogad no tās 
nobeidzās tikai viens damans, otrs nobeidzās no insul-
ta. Atsākusies vairošanās, 2015. gadā divos metienos 
piedzima astoņi mazuļi, izauga seši no tiem (2.4). Tagad 
grupā ir 12 damani. 

Ar 17. jūliju ekspozīcijā atgriezušies Prževaļska zirgi 
(Equus caballus przewalskii, EEP). Kopš gada beigām tos 
eksponējam kopā ar divkupru kamieļiem un mājas jakiem.

Kiangu (Equus kiang holdereri, ISB) grupā ārpilsētas bāzē 
"Cīruļi" piedzima septiņi kumeļi (3.4).

Pirmais mazulis (0.1) piedzima 16 gadus vecajai divku
pru kamieļu (Camelus bactrianus) mātītei Bonai. Sākotnēji 
māte jaundzimušo atgrūda, nācās mazuli barot mākslīgi. 
Divu nedēļu laikā izdevās ģimeni pakāpeniski apvienot. 
Kamielēnam deva vārdu Binnija. 2015. gadā likvidēta ka-
mieļmāte Arma, kas bija sasniegusi lielu vecumu un cieta 
no artrīta.

Janvārī izveidojām trīs lamu sugu mātīšu grupu, tajā 
ietilpst divas mājas lamas (Lama glama), trīs gvanakas 
(Lama guanicoe) un četras alpakas (Lama pacos). Rīgā un 
zoodārza ārpilsētas bāzē “Cīruļi” alpakām kopumā piedzi-
ma četri mazuļi.

Veiksmīgi izveidota vikunju (Vicugna vicugna, EEP) gru-
pa, apvienojot tēviņu no Ēbeltoftas zoodārza Dānijā ar 
mātītēm no Vīnes zoodārza Austrijā un Opoles zoodārza 
Polijā.

Baltpurna briežiem (Przewalskium albirostris, ESB) 
3. jūlijā piedzima veselīgs mazulis (1.0). Veicām uzlabo-
jumus baltpurna briežu aplokos. Lai pasargātu mātītes 
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Sudrabainie kalitriksi (Mico argentatus).
Silvery Marmosets.

Huzārpērtiķis (Erythrocebus patas) ar mazuli.
Patas Monkey with young.

Četrpirkstu tamandua (Tamandua tetradactyla 
longicauda).
Southern Tamandua.
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no tēviņa agresijas, aplokos izveidojām modificētus tune-
ļus. Mātītes var brīvi pārvietoties starp abiem aplokiem. 

26. novembrī no Eskilstūnas zoodārza Zviedrijā saņē-
mām ilgi gaidīto pudu (Pudu puda, EEP) mātīti. Pēc iepa-
zīšanās perioda dzīvniekus 3. decembrī salaidām kopā, 
un visas pazīmes liecina, ka pāris būs saticīgs. Novērota 
pārošanās.

Meža ziemeļbriežiem (Rangifer tarandus fennicus, 
ESB) piedzima trīs mazuļi, divi no tiem (2.0) sekmīgi iz-
auga. 26. oktobrī trīs tēviņus, t.sk. abus šī gada jaunuļus, 
aizvedām uz "Opel-Zoo" Vācijā.

Ārpilsētas bāzē "Cīruļi" piedzima divu mājas jaku (Bos 
grunniens grunniens) mazuļi. 

19. aprīlī Ungārijas stepju govju (Bos taurus taurus) 
pāri nosūtījām uz Poliju. 24. maijā Rīgas zoodārzā piedzi-
ma teliņš (0.1). 

Mišmi takiniem (Budorcas taxicolor taxicolor, ESB) 
piedzima divi mazuļi, diemžēl neviens no tiem neizdzī-
voja –  viens gāja bojā no sirds mazspējas, otrs – nelai-
mes gadījumā no traumas. Rudenī sākta jaunās takinu 
mītnes celtniecība, kas ļaus uzlabot dzīvnieku turēšanas 
apstākļus. 9. jūlijā divas mūsu zoodārza jaunās takinu 
mātītes aizceļoja uz Toruņas zoodārzu Polijā.

Vītņragu kazām (Capra falconeri heptneri, EEP) piedzi-
ma četri mazuļi (0.4). 19. aprīlī divi jauni tēviņi aizvesti uz 
Poliju. 

Afganistānas uriāliem (Ovis aries cycloceros) piedzima 
viens mazulis (1.0).  
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Indijas dzeloņcūku (Hystrix indica) mazulis.
Indian Crested Porcupine young.

Manuls (Felis manul).
Pallas’ Cat.

Divkupru kamielis (Camelus bactrianus) ar mazuli.
Bactrian Camel with young.

Alpaka (Lama pacos) ar mazuli.
Alpaca with young.
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At the end of 2015, there were 2993 specimens of 
381 animal species in Riga Zoo. 118 species bred, 738 
young were born or hatched in 2015. During the year, 
588 specimens of 54 species were sent to other animal 
collections, and 285 animals of 64 species arrived at 
our Zoo. We cooperated with 36 zoological institutions, 
mostly EAZA members.

invertebrAtes
At the end of 2015, there were 61 invertebrate species 

in Riga Zoo's collection, including 52 species of terrestrial 
invertebrates in the Insectarium, as well as eight 
gastropod and one crustacean species in the Amphibian 
Department. 45 invertebrate species bred in 2015.

We continued to exhibit Bumblebees (Bombus 
terrestris) to the public during all the summer season, 
from May till September. Two Bumblebee nests were 
used in the exhibit.

The bee hotel weathered the winter well, and in April–
June there was a high activity of insects in the vicinity. 
The exhibit, created in 2013, consists of a wood and reed 
structure with around 2,500 nest sites for solitary wasps 
and bees. This year there were even more cells taken than 
ever before. 

At the end of 2015 our previous Leafcutter Ant 
colony ceased, and a new Atta cephalotes colony was 
acquired. Two new Weaver Ant species were also 
obtained, Oecophylla smaragdina un Polyrhachis dives, we 
plan to exhibit them to the public at the Tropical House 
in the future. Other new additions to our invertebrate 
collection were scorpion Babycurus gigas young and leaf 
insects Phyllium philippinicum.

We managed to clear the Insectarium of Trichorhina 
tomentosa, a tropical woodlice species that had infested 
our insect cultures. As a result, our population of Fregate 
Island Palm Beetle (Polposipus herculeanus, EEP) 
increased considerably. Our 7th generation beetles are 
exhibited at the Tropical House, and all other stock is kept 
and bred at the Insectarium's off-exhibit premises.

Within Partula EEP, we continue to breed Partula tristis 
and P. varia.

The Insectarium Department continued producing 
food insects. During the year, other animal departments 
of the Zoo were supplied with 359 kg of live food 
(locusts Locusta migratoria, cockroaches Blaptica dubia, 
Elliptorhina chopardi, Gromphadorrhina portentosa, 
Shelfordella tartara, crickets Acheta domestica, 
superworms Zophobas morio).

Fish
At the end of 2015, there were 63 fish species in Riga 

Zoo's animal collection. Nine species bred in 2015.

In 2015 there were many improvements to the 
Aquarium collection and exhibits, including a gradual 
redecoration of the aquariums, with the aim to make 
exhibits as close to the exhibited species' natural 
environments as possible.

21 new species were added to our fish collection. 
After longer time, Mexican Blind Cavefish (Astyanax 
mexicanus) and African Freshwater Butterflyfish 
(Pantodon buchholzi) can be seen in our Aquarium 
exhibit again. Leopard Ctenopomas (Ctenopoma 
acutirostre) are a beautiful addition to our Congo River 
basin aquarium where they are exhibited together with 
three other species. 

Among most valuable new arrivals were Otjikoto 
Tilapias (Tilapia guinasana) received from Zamosc Zoo. 
This species is critically endangered, in the wild it is 
found in a single location in Africa. Butterfly Splitfins 
(Ameca splendens) arrived from Leipzig Zoo, this species 
is already extinct in the wild. We plan to contribute to 
captive breeding efforts of these rare fish species. 

AmphibiAns
At the end of 2015, there were 62 species of amphibians 

in Riga Zoo. 17 species bred successfully and 379 young 
were raised. 

Budgett's Frogs (Lepidobatrachus laevis) bred in Riga 
Zoo for the first time. The rearing of tadpoles was an 
interesting, yet time-consuming process. Budgett's Frog 
is one of few frog species whose tadpoles are strictly 
carnivorous. Each tadpole was raised in a separate 
container to avoid cannibalism. Tadpole diet included 
earthworms and potworms (Enchytraeids). The Budgett's 
Frog young grew at a remarkable speed – the full 
metamorphosis took only two weeks, and by then the 
young had already reached 4 cm in size. At the end of the 
year the young Budgett's Frogs had nearly reached their 
parents' size.

After a longer time both our Aquatic Caecilian 
(Typhlonectes natans) females gave birth again. Eight 
young were raised.

Tonkin Bugeyed Frogs (Theloderma corticale) 
returned to our amphibian exhibit in Tropical House, 
thanks to a new group which was received from 
Biotropica, France. At the end of the year they produced 
eggs, allowing us to resume the research on their captive 
breeding.

reptiles
At the end of 2015, there were 50 reptile species 

in Riga Zoo. As a result of the reptile collection’s 
reevaluation in 2015, we gave off ten of the species 

AnimAl collection
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we kept previously, and acquired four new species. 
80 specimens of 17 species were sent to other animal 
collections, and 53 animals of 12 species arrived at our 
Zoo.

The new species included Mexican Kingsnakes 
(Lampropeltis mexicana mexicana) – a pair was received 
from a private keeper. A pair of Indian Star Tortoises 
(Geochelone elegans) and a 3;5 group of Jackson's 
Chameleons (Chamaeleo jacksonii) arrived from Munster 
Zoo. Three male Reunion Chameleons (Furcifer pardalis) 
were received from Lodz Zoo.

During the year, 16 reptile species laid eggs. 76 young
 of seven species hatched. Two species of these bred for 
the first time in Riga Zoo. African Pancake Tortoises 
(Malacochersus tornieri, ESB) produced two young. 
Standing's Day Geckos (Phelsuma standingi) laid 
seven eggs, five young hatched, one of them grew up 
successfully. 

Siebenrock's Snakenecked Turtles (Chelodina 
siebenrocki) bred for the second year already. The five 
young that hatched in December 2014, continue to grow. 
In December 2015 another young hatched, and the 
incubation of 12 more eggs continued in January.

Malaysian Painted River Terrapins (Batagur 
borneoensis) laid eggs for the first time. Six eggs were 
produced, no young hatched this time, but at least 
three of the eggs proved to be fertile. Dwarf Crocodiles 
(Osteolaemus tetraspis, ESB) laid eggs for the first time as 
well.

Frilled Lizards (Chlamydosaurus kingii) produced 
26 young, Asian Water Dragons (Physignathus 
cocincinus) – 11 young, Green Crested Basilisks 
(Basiliscus plumifrons) – 23 young, and Grass Snakes 
(Natrix natrix) – eight young.

birDs
At the end of 2015, there were 66 bird species in Riga 

Zoo's collection. 54 specimens of 12 species were sent 
to other animal collections, and 16 birds of nine species 
arrived at our Zoo. During the year, 20 bird species 
produced eggs. Seven species hatched 21 young in total.

At the beginning of the year, we lost our male Darwin's 
Rhea (Pterocnemia pennata, ESB) due to a bacterial 
infection. The remaining female proved to be infection 
free and healthy, and on 31 October a young Darwin's 
Rhea male was received from Edinburgh Zoo.

An unrelated Doublewattled Cassowary (Casuarius 
casuarius, ESB) pair was created with a young male that 
arrived from Lodz Zoo on 22 April. A female and male 
from our stock were sent to Berlin and Szeged zoos 
respectively.

All three Eastern White Pelican (Pelecanus onocrotalus) 
pairs attempted to nest, but unsuccessfully.

Black Storks (Ciconia nigra, ESB) hatched three chicks, 
two of them (1;1) were raised successfully by their 
parents. The young female was sent to Wroclaw Zoo.

African Spoonbills (Platalea alba) hatched six young, 
five of them (3;2) grew up. 2;2 went to Beauval Zoo. A 
new nesting tree was constructed at the aviary, and birds 
preferred it to the nesting platforms on the walls they 
used before.

Glossy Ibises (Plegadis falcinellus) attempted breeding 
for the first time, but nesting was disturbed by African 
Spoonbills. An egg and a young were found thrown out 
the nest.

On 8 May brought a tragic loss within our flamingo 
flock. A wild Red Fox get into the paddock and killed 
22 Greater (Phoenicopterus roseus) and nine American 
Flamingos (P. ruber). Only five specimens were left, four 
Greater and one American Flamingo.

The breeding of Mandarin Duck (Aix galericulata) was 
stopped. It is decided to keep only male ducks in the 
collection to maintain the species in exhibit.

The attempt to form the new Eider (Somateria 
mollissima mollissima) pair failed. A male was received 
from Tallinn Zoo but did not survive. 

On 18 May, Ruddy Shelducks (Tadorna ferruginea) 
hatched five ducklings (3;2). The young grew up 
successfully under their parents’ care. On 14 August, all 
male young were sent to Kaunas Zoo.

Cinereous Vultures (Aegypius monachus, EEP) bred 
successfully both in Riga Zoo and Affiliate "Cīruļi". The 
chicks hatched on 14 April and 12 May respectively, and 
both were raised by their parents. On 24 October, the 
young Cinereous Vultures were sent to Planckendael.

Bearded Vultures (Gypaetus barbatus, EEP) laid an 
egg on 6 January that proved to be infertile. At the end of 
the year the pair demonstrated a pronounced breeding 
behaviour, including mating.

The inadequate behaviour of the female and aggression 
of males prevented the forming of any compatible pair in 
Edward's Pheasants (Lophura edwardsi, EEP). The female 
only produced infertile eggs.

The activity of a wild Red Fox interrupted the breeding 
of Common Peafowl (Pavo cristatus). On 16 May two 
females were killed on nests, the rest of incubating birds 
abandoned their clutches. No young were raised this 
year. 

A Stanley Crane (Anthropoides paradiseus, ESB) pair 
started nesting on 20 May, four eggs were laid, but no 
mating was observed, and eggs proved to be infertile.

Grey Crowned Cranes (Balearica regulorum 
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gibbericeps) produced seven eggs, all of them infertile 
this year.

Manchurian Crane (Grus japonensis, EEP) breeding 
was discontinued this year, as we still have not found new 
homes for three young females that hatched in our zoo in 
previous years. 

We continue to try to locate a male Blacknecked 
Crane (G. nigricollis) to form a pair with a female in our 
collection.

New cockatoo pairs were formed with unrelated 
specimens from other zoos. On 23 July a male Moluccan 
Cockatoo (Cacatua moluccensis, EEP) arrived from Gan 
Garoo Animal Park in Israel, on 3 November a young 
female Lesser Sulphurcrested Cockatoo (C. sulphurea 
citrinocristata, EEP) was received from Beauval Zoo. On 
20 April we brought three (1;2) Galahs (Eolophus 
roseicapilla) from Belgium, three unrelated pairs were 
created.

It was decided to stop exhibiting macaws and to give 
away our breeding pairs to other zoos. On 18 April a 
Blueandyellow Macaw (Ara ararauna) pair was sent to 
Jihlava Zoo, and a Red Macaw (A. macao) pair went to 
Warsaw Zoo.

Snowy Owl (Bubo scandiacus) and Hawk Owl (Surnia 
ulula) produced eggs and incubated them, but without 
results.

Southern Ground Hornbills (Bucorvus leadbeateri, 
ESB) had two clutches, but with no results either. 

On 16 February a male Trumpeter Hornbill (Bycanistes 
bucinator) arrived from Wels Zoo, Austria, and a 
compatible pair was created. We hope for successful 
nesting when the reconstruction of the breeding 
enclosure is completed.

A pair of Zebra Finches (Taeniopygia guttata) raised 
two chicks in the reptile mixed species exhibit. 

mAmmAls
At the end of 2015, there were 79 species in Riga Zoo's 

mammal collection. 33 species bred, 140 young were 
born. 32 specimens of 13 species were sent to other 
animal collections, and Riga Zoo received 24 mammals of 
15 species. The Southern Tamandua was included in Riga 
Zoo's collection for the first time.

Two Riga-born Ground Cuscus (Phalanger gymnotis) 
females were sent to Gan Garoo Animal Park in Israel on 
10 June.

A male Brushtailed Bettong (Bettongia penicillata 
ogilbyi, EEP) arrived from Budapest Zoo on 20 May, to 
create a new pair. The pair's first joey left its mother's 
pouch already in December. Unfortunately, the young 
perished due to the aggression within a mixed species 

group. Two young males raised in our zoo in previous 
years were sent to Moscow Zoo and Biotropica, 
respectively.

One of Red Kangaroo (Macropus rufus, ESB) females 
gave birth twice, but in both occasions she threw the 
joeys out of her pouch while they were still undeveloped. 
We attempted to hand rear one of the young, but without 
success. On 16 March three young kangaroo females were 
brought from Emmen Zoo to be included in the group.

A female Swamp Wallaby (Wallabia bicolor bicolor, 
ESB) died from stroke. On 30 October, a young female 
was received from Planckendael, to renew the pair.

The new Ringtailed Lemur (Lemur catta, ESB) pair's 
first young was born on 10 August.

Two young male Lesser Slow Lorises (Nycticebus 
pygmaeus, EEP) arrived from Poznan and Amersfoort 
zoos respectively. Our old breeding pair did not breed 
this season due to the male’s health problems that had 
started already in 2014 (stomatitis, periodontitis). The 
animal's health improved considerably after introducing 
acacia gum (gum arabic) in the Loris' diet.

Two Senegal Bushbaby (Galago senegalensis, ESB) 
young from previous years were sent to Ostrava (1;0) and 
Frankfurt (0;1) zoos.

Common Marmosets (Callithrix jacchus) had two 
litters, on 19 March and 24 August respectively. Four 
young were raised.

The new Pygmy Marmoset (Callithrix pygmaea 
niveiventris) pair had two litters, too. The female's first 
delivery on 28 January did not result in any live young. 
The second time, on 19 September, two live young 
were born. One of them had inborn pathologies and 
survived only a week, bet the second baby is healthy 
and well. 

A Silvery Marmoset (Mico argentatus, ESB) female had 
complicated first delivery, too. A Caesarian section was 
needed. The baby died, but the mother recovered well 
after the surgery.

The new Douroucouli (Aotus azarai boliviensis, ESB) 
pair had its first young (0;1) on 1 May. 

Patas Monkeys (Erythrocebus patas, ESB) raised three 
young (born on 31 May, 2 April and 9 April respectively). 
In 2015 the breeding male was lost due to Yersinia 
infection. All other group members proved to be safe.

On 27 July a pair of Southern Tamanduas (Tamandua 
tetradactyla longicauda, ESB) was received from Nature 
Resource Network. Colleagues from Eskilstuna Zoo 
helped with advice in improving the Tamandua diet. 
Tamanduas are exhibited in Tropical House together with 
a pair of Silvery Marmosets. At the beginning a pair of 
Goeldi's Monkeys (Callimico goeldii) was also included in 
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the mixed species group, but we had to separate them 
when conflicts between both primate species became 
apparent. 

Siberian Flying Squirrels (Pteromys volans) produced 
11 young in total (4;7). 

On 20 April, a male Slendertailed Cloud Rat 
(Phloeomys pallidus) arrived from Poznan Zoo.

Bushytailed Jirds (Sekeetamys calurus) produced 
22 young. 

Also, the Naked Molerat (Heterocephalus glaber) 
queen gave birth to more babies. Now the colony 
consists of 24 members.

After a long time, Indian Crested Porcupines (Hystrix 
indica) bred in Riga Zoo again. The new pair had two 
litters. On 5 April, two babies were born, one of them 
survived. On 9 September the next birth of two babies 
took place.

On 18 June two female Capybaras (Hydrochaeris 
hydrochaeris) were sent to Moscow Zoo.

In the period of January–April, Rock Cavies (Kerodon 
rupestris) produced another four young (0;4) in Nocturnal 
Exhibit. By then, tensions within the group became 
apparent and we had to stop the breeding process, as the 
exhibit space apparently was too small for a larger Rock 
Cavy group.

On 30 October, a young female Maned Wolf (Chrysocyon 
brachyurus, EEP) arrived from Doue-la-Fontaine. 

The new Fennec Fox (Vulpes zerda, ESB) pair had two 
litters – two cubs were born on 4 February and three – on 
26 June. In both instances the mother killed her young.

A Kinkajou (Potos flavus, ESB) young (1;0) was born on 
19 May.

Slendertailed Meerkats (Suricata suricatta) 
produced 10 young in three litters, but only three 
young from the last litter, born on 9 October, did 
survive. All young from the first two litters perished due 
to tensions within the group, caused by the removal of 
several animals at the beginning of the year. In autumn, 
the hierarchy within group was reestablished and all 
problems ceased.

At the end of the year, a new Pallas' Cat (Felis manul, 
EEP) pair was put together. Night video surveillance 
footage shows that both animals are interested in each 
other.

Northern Lynxes (Lynx lynx lynx, ESB) raised three 
young (1;2).

A new Grey Seal (Halichoerus grypus, ESB) pair was put 
together on 10 October. 

At last, the Rock Hyrax (Procavia capensis capensis, 
ESB) group started to reestablish itself after the losses 
in 2013 due to Toxoplasmosis. In 2015, two adults died 

(from Toxoplasmosis and stroke, respectively), and all 
the necessary precautions against Toxoplasmosis were 
taken. Notably, regular breeding resumed and the group 
started to grow again. In 2015, eight Rock Hyraxes were 
born, six of them grew up (2;4).

Przewalski's Wild Horses (Equus caballus przewalskii, 
EEP) were renewed in the Riga Zoo collection. A mixed 
species exhibit together with female Bactrian Camels and 
Domestic Yaks was created.

Eastern Kiangs (Equus kiang holdereri, ISB) produced 
seven foals (3;4) in Affiliate "Cīruļi".

A 16 years old female Bactrian Camel (Camelus 
bactrianus) gave birth to her first young (0;1). The mother 
rejected her young at first, and hand feeding was needed. 
It took two weeks of considerable effort to train the 
mother accept her young.

Another mixed species female group was created 
with two Llamas (Lama glama), three Guanacos (Lama 
guanicoe) and four Alapacas (Lama pacos). Altogether, 
four (3;1) Alpaca young were born both in Riga Zoo and 
Affiliate "Cīruļi".

Whitelipped Deer (Przewalskium albirostris, ESB) 
produced a healthy young (1;0) on 3 July. To reduce the 
adult male's aggression towards the females, special 
tunnels were built between the enclosures, allowing 
the females to move freely among the paddocks, 
but preventing the male from entering the females' 
enclosure.

On 26 November, a long awaited Chilean Pudu 
(Pudu puda, EEP) female arrived from Eskilstuna Zoo. On 
3 December, the pair was put together. The animals show 
interest in each other.

European Forest Reindeer (Rangifer tarandus 
fennicus, ESB) produced three young, two of them (2;0) 
were raised successfully. On 26 October three males, 
including both youngsters from this year, were sent to 
Opel-Zoo, Germany.

Domestic Yaks (Bos grunniens grunniens) and 
Hungarian Steppe Cattle (Bos taurus taurus) both 
produced young. 

Two Mishmi Takin (Budorcas taxicolor taxicolor, ESB) 
calves were born, but both of them died soon, from heart 
failure and trauma respectively. In autumn, the building 
of new Takin House was started, to improve keeping 
conditions for this species. On 9 July, two Riga-born 
females were sent to Torun Zoo. 

Four young (0;4) were born to Turkmenian Markhors 
(Capra falconeri heptneri, EEP). Two Riga-born males were 
sent to Poland. 

Afghan Urial Sheep (Ovis aries cycloceros) produced 
another lamb (1;0).
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ārpilsētAs bāze “cīruļi”

2015. gadā ārpilsētas bāzē "Cīruļi" viesojās 15 515 ap-
meklētāji, kas ir otrs labākais rādītājs kopš 2010. gada. Ak-
cijās, kad piedāvājām 50% ieejas maksas atlaidi, kopā at-
nāca 2159 apmeklētāji. Akcijas kļūst populāras, jo augustā 
apmeklētāji ar kuponiem nāca jau akcijas pirmajās dienās. 

Pirmo reizi "Cīruļos" organizējām Putnu dienu pasāku-
mu, kura laikā gatavojām mākslīgās ligzdvietas dobum-
perētājiem putniem.

Kā ierasts, spējām nodrošināt savus dzīvniekus ar paš-
ražotu barību. Sagatavojām 72 t siena, 80 t skābsiena, 
izaudzējām 12 t biešu, 14,4 t kartupeļu, 2,15 t burkānu, 
12,1 t miežu, kā arī ieguvām 27 t piena un 3,2 t gaļas. 
Zoodārza žirafu barībai ieguvām 20 t lucernas siena. At-
jaunojām zālājus 8 ha platībā.

Pašu spēkiem pilnībā atjaunojām kokvaržu taku. Tūris-
ma sezonā jaunā kvalitātē darbojās skatu tornis – ka fejnīca. 

Kiangu ganāmpulkā piedzima astoņi kumeļi. Mazuļi 
dzima arī mājas jakiem (2), Kamerūnas kazām (5) un alpa-
kām (1). Veiksmīgi izaudzējām melno grifu, kuru nosūtījām 
uz Mehelenas zoodārzu Beļģijā. Uz Olomoucas zoodārzu 
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Čehijā nosūtījām "Cīruļos" 2013. gadā dzimušo alni. Auru 
laikā gāja bojā baltpurna briedis, dzemdībās – kiangu ķēve, 
no vecuma nobeidzās mājas jaks. Dabā atlaidām trīs atve-
seļotus baltos stārķus, bet pieņēmām divus meža sesku 
mazuļus, divas vāveres, melno stārķi, mazo ērgli un pelēko 
vilku mazuli. Melnais stārķis pēc naftas produktu notīrīša-
nas nebija atlaižams dabā, tāpēc paturēts uz ziemu.

"Cīruļu" mājlopu ganāmpulkos kopā piedzima 110 ma-
zuļi. Rudenī neizdevās realizēt mājas cūku sivēnus, līdzīga 
situācija bija arī apkaimes saimniecībās.

Kiangu aploka ganāmpulka šķirošanas operācija "Kur-
zemes maiss" sākās septembra vidū un noslēdzās 30. de-
cembrī. Ar ierastajām metodēm dzīvnieku ķeršana nesek-
mējās, nācās izdomāt jaunas. Izdevās.

Patīkami pārsteidza Aizputes pamatskolas piedāvātā 
sadarbība, kad "Labo darbu dienu" ietvaros divās stundās 
tika novāktas lopbarības bietes. Piedalījāmies biedrības 
"Šķirnes saglabāšanas apvienība "Zilā govs"" konferencē 
"Latvijas zilās govju šķirnes popularizēšana" ar prezentā-
ciju "Latvijas zilo govju nozīme lauku tūrismā".

Mājas jaks (Bos grunniens grunniens) ar mazuli.
Domestic Yak with young.

Pelēkie vilki (Canis lupus lupus).
European Grey Wolves.

Romanovas aitas.
Romanov Sheep.
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AFFiliAte “cīruļi”

Riga Zoo Affiliate "Cīruļi" (area 132 ha) is situated 
in Kalvene, southwestern Latvia. Besides a wild animal 
collection, mostly representing native fauna, we also 
work with various livestock breeds, including Latvian 
Blue Cattle, Romanov Sheep and Latvian Darkheaded 
Sheep here. The attendance of "Cīruļi" was 15,515 in 2015.

In February, 50% entrance fee discount coupons 
were launched for the first time at "Cīruļi". 2,159 visitors 
used the offer in February and August–September. On 
11–12 April, a Bird Day event was organized for visitors 
in "Cīruļi" for the first time. 

The Tree Frog Trail was renovated in 2015.
Notable births in 2015 included eight Eastern Kiangs 

(Equus kiang holdereri, ISB), an Alpaca (Lama pacos), two 
Domestic Yaks (Bos grunniens grunniens) as well as six 
Latvian Blue Cattle, a Highland Cattle, five Cameroon 
Goats, 63  Romanov Sheep, and 30  Latvian Darkheaded 
Sheep. 

A considerable achievement last year was already 
the second successful breeding of Cinereous Vultures 
(Aegypius monachus, EEP). A young grew up; in autumn 
it was sent to Planckendael. A male CB2013 European 
Elk (Alces alces alces) was sent to Olomouc Zoo. Deaths 
included a male White-lipped Deer (Przewalskium 
albirostris) that perished during rut, a female Eastern 
Kiang that died during parturition, and a Domestic Yak 
that died of old age.

Wildlife rehabilitation work included an oiled Black 
Stork (Ciconia nigra), a Lesser Spotted Eagle (Aquila 
pomarina), two orphaned European Polecats (Mustela 
putorius putorius), two Eurasian Red Squirrels (Sciurus 
vulgaris) and an orphaned Grey Wolf (Canis lupus lupus). 
Three rehabilitated White Storks (Ciconia ciconia) of 
2014 were released back to the wild.
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Kiangi (Equus kiang holdereri) ar mazuļiem.
Eastern Kiangs with young.
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Dzīvnieku rehAbilitācijA

Suga
Species

karantīnā
In Quaran-

tine
1.01.15.

Atvesti
Received

krituši
Deaths

Atlaisti 
dabā

Released 
into wild

Aizvesti
Disposition

Iekļauti 
kolekcijā
In Zoo's 

collection

karantīnā
In Quaran-

tine
31.12.15.

RāpuļI

Sarkanausu bruņrupucis (Trachemys scripta) 29 32 33 1 25 2

Vidusāzijas bruņrupucis 
(Testudo horsfieldii) 3 2 1 3 1

puTnI

Baltais stārķis (Ciconia ciconia) 2 2 –

Melnais stārķis (Ciconia nigra) – 2 1 1

paugurknābja gulbis (Cygnus olor) 1 1 1 1 –

Lielā gaura (Mergus merganser) – 1 1 –

Mazais ērglis (Aquila pomarina) – 1 1

peļu klijāns (Buteo buteo) – 1 1 –

Bezdelīgu piekūns (Falco subbuteo) – 1 1 –

Lauku piekūns (Falco tinnunculus) – 1 1 –

Mājas balodis (Columba livia) – 1 1 –

korella (Nymphicus hollandicus) 1 1 1 1 –

Raibā rozella (Platycercus eximius) 1 1 –

Bikšainais apogs (Aegolius funererus) – 1 1 –

Meža pūce (Strix aluco) – 3 2 1

ZīDīTājI

Ziemeļu baltkrūtainais ezis 
(Erinaceus roumanicus) – 1 1

Jūrascūciņa (Cavia porcellus) 4 2 2

Čīles šinšilla (Chinchilla lanigera) 2 1 1

pelēkais zaķis (Lepus europaeus) – 4 4 –

pelēkais vilks (Canis lupus lupus) – 1 1 –

eiropas ūdrs (Lutra lutra lutra) – 1 1

Akmens cauna (Martes foina) – 3 1 2 –

Meža sesks (Mustela putorius putorius) – 2 2 –

Amerikas ūdele (Neovison vison) – 1 1 –

Ziemeļu lūsis (Lynx lynx lynx) – 1 1 –

pelēkais ronis (Halichoerus grypus) – 9 4 2 3 –

pogainais ronis (Pusa hispida) – 1 1 –

Kā katru gadu Rīgas zoodārzs savu iespēju robežās pieņēma nelegāli turētos vai saviem 
saimniekiem apnikušos mīļdzīvniekus, kā arī savainotus un bezpalīdzīgā stāvoklī atrastus 
savvaļas dzīvniekus.

Dzīvnieku rehabilitācija 2015. gadā
Rehabilitation in 2015
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DArbinieki 2015. gADA beigās

Valde: Rolands Greiziņš, Edgars Vītols, Uldis 
Želubovskis.

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

Tehniskie darbinieki: Sandra Blūmentāle, Jānis Briģis, 
Erita Ronesala, Astrīda Zariņa.

Grāmatvedība: Inta Kanišauska, Inguna Ābele, Silvija 
Burda, Tatjana Gruša, Ināra Hoņavko, Agrita Slīpā, Elita 
Zeļčāne.

Izglītības un informācijas nodaļa: Laura Līdaka, Dace 
Graubica, Elvīra Hrščenoviča, Daiga Leimane, Māris Liel-
kalns, Viktorija Loskutova, Renāta Ļucāne, Larisa Nikola-
jeva, Madara Poppela, Aiva Priedīte-Tirziņa, Ieva Rune, 
Jeļena Tereško.

Zīdītāju nodaļa: Tatjana Ivasenko, Veneta Berķe, Kris-
tiāna Dzene, Jana Elnione, Valija Jirgensone, Nauris Linītis, 
Aļona Mihailova, Anete Trauberga, Toms Zalāns.

Nagaiņu 1. nodaļa: Andrejs Oboļevičs, Andris Bro-
kāns, Natālija Kostirja, Tamāra Mišuto, Solvita Sīle, Kārlis 
Sīlis, Kristīne Vītola.

Nagaiņu 2. nodaļa: Tija Svikule, Kristaps Baķis, Māra 
Meinharde, Aleksandra Mihailidi, Agita Pudova, Rihards 
Putniņš, Ineta Slišāne, Ainārs Sulataurs.

Ornitoloģijas nodaļa: Kristīne Jačmenkina, Jānis Cī-
rulis, Guntis Graubics, Ivonna Heidere, Edīte Klimentova, 
Anastasija Nikolajeva, Natālija Okaņ, Anna Pierhuroviča, 
Sintija Putniņa.

Terārijs: Renārs Rozentāls, Andris Lazdiņš, Marta Marti-
nova, Ilona Pavlauska, Arkādijs Poppels.

Abinieku nodaļa: Ilze Dunce, Margarita Hlebnaja, 

Ginta Jansone, Jānis Kolangs, Agita Kruča, Anete Poļaka, 
Aleksandrs Rudņevs.

Insektārijs: Ilona Roma, Linda Bicāne, Alīna Grante, 
Aleksandrs Napolovs, Darja Visocka, Tatjana Žuravļova.

Veterinārais dienests: Benita Drapče, Inga Birne.
Dzīvnieku barības sadales nodaļa: Maija Drožina, 

Aigars Kručs, Irina Moskaļik, Elga Poppela, Antonida 
Vasiļenko.

Dārza un parka nodaļa: Ilona Eistreiķe, Olga Antip-
jeva, Ervīns Bīrmanis, Ilze Daugina, Rita Goršanova, Aldis 
Janelūns, Reinis Lipors, Ēriks Rečs, Inese Tetere, Rihards 
Zariņš.

Autotransporta nodaļa: Eduards Stumpe, Juris Cel-
miņš, Jurijs Ganzjuks, Juris Pudovs, Aivars Šaiters.

Remontu un celtniecības grupa: Sergejs Kočergins, 
Ivars Brants, Pēteris Brants, Kaspars Burvis, Raimonds 
Grošteins, Vladimirs Jakubovskis, Raimonds Jankavs, 
Eduards Kelpšs, Jānis Lazdāns, Pēteris Liepiņš, Paulis Lip-
šāns, Dairis Romanovs, Artūrs Slavinskis, Normunds Šults, 
Džems Tirzītis, Vilnis Trifanovs.

Enerģētiķu nodaļa: Boriss Jurševics, Haralds Grīvāns, 
Jānis Innuss, Jānis Priede, Jūlijs Smilga.

Apsardzes nodaļa: Pēteris Petrovs, Ilze Meļņika, Gun-
tis Miezis, Uldis Ozols, Normunds Poļaks, Gunārs Pusts, 
Dzidra Skudra, Edijs Sladzs, Andrejs Starčenko, Artis Stiv-
rinieks, Tamāra Šalajeva.

Ārpilsētas bāze "Cīruļi": Arnis Bergmanis, Sintija Alksne, 
Uģis Bergmanis, Jānis Cābelis, Andris Freimanis, Aigars Gul-
bis, Ausma Mickāne, Aldrona Petrauska, Vilma Putra, Arita 
Reinfelde, Imants Roģis, Agrita Ruzaiķe, Zaiga Trukše.
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Fotogrāfija uzņemta 1922. gada 1. maijā Rīgas zooloģiskā dārza lauvu mītnē. 
Kas šajā periodā dārza teritorijā notika, skat. “Mans mīļais Zooloģiskais dārzs” 109.–117. lpp

zooDārzA vēstures krājumA jAunieguvumi

Zooloģiskā dārza kases namiņš 20. gs. 30. gados. Fotogrāfija, domājams, uzņemta no tilta pār Ezermalas ielu, 
kas atdalīja abas dārza daļas. Skat. “Mans mīļais Zooloģiskais dārzs” 124.–128. lpp.
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Grāmatā “Mans mīļais Zooloģiskais dārzs” 167. lpp. nodrukāta fotogrāfija ar parakstu “Skats no Zooloģiskā dārza 
uz Ķīšezeru. Fotogrāfija no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltijas Centrālās bibliotēkas fonda”. Tā apskatāma arī 
interneta vietnē “Zudusī Latvija” ar parakstu “Rīga, Ķīšezers, [192–]”.
Nedaudz vēlāk uzgājām to pašu fotogrāfiju ar uzrakstu Am Bebetsee – Babītes ezers. Par to paziņojām un šo 
attēlu dāvinājām Nacionālajai bibliotēkai.

Zooloģiskā dār za restorāna koncertprogrammas vāciņi. 
193–. gadi. Priekšnesumi mainījās, restorānā uzstājās da-
žādi dziedātāji un dejotāji.



Pastkarte Nr. 19. Lauva Neguss. 
Viens no četriem 1937. gada 13. aprīlī uz zooloģisko dārzu atvestajiem lauvēniem. Skat. “Mans mīļais Zooloģiskais dārzs” 175.–176. lpp. un 189.–191. lpp.
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Pastkartes Nr. 27., 28., 29. Pāvi. 
Pirmos pāvus Induli un Āriju zooloģiskajam dārzam 
1933. gadā uzdāvināja notārs K. Rūsa no Jelgavas. 
Vēlāk saņemti dāvinājumi arī no konservu fabrikas 
Rīgā un no Daugavpils. 1936. gada jūlijā pāvu pāris 
izperēts zoodārzā.

Papildinājusies Jakobija firmas (Jakoby) uzņemto 
pastkaršu kolekcija.*

Pastkarte Nr. 5. Lama. 
Tēviņš Glamiss dzimis Varšavas zoodārzā. 
Tas nopirkts par 1000 zlotiem un kopā 
ar citiem dzīvniekiem atvests uz Rīgas 
zooloģisko dārzu 1936. gada aprīlī. Tolaik 
lama dzīvoja pretī putnu jeb Baložu mājai, 
vietā, kur pašlaik mīt zebras. Glamiss 
zoodārzā nodzīvoja līdz 1958. gadam.

Pastkarte Nr. 53. Huzaru pērtiķi. Pērtiķu māja. Nezināma amatiera fotogrāfija.

Abas fotogrāfijas, domājams, uzņemtas ap 1939. gadu, kad pabeigta Pērtiķu mājas atjaunošana un pārbūve – 
izbūvēta centrālā apkure, sprosti atdalīti no publikas ar stikla sienām u.c.



Pastkarte Nr. 19. Lauva Neguss. 
Viens no četriem 1937. gada 13. aprīlī uz zooloģisko dārzu atvestajiem lauvēniem. Skat. “Mans mīļais Zooloģiskais dārzs” 175.–176. lpp. un 189.–191. lpp.

Pastkarte Nr. 35. Gulbji. 
Gulbju pāri zooloģiskajam dārzam 1936. gada aprīlī 
dāvināja Rīgas pilsētas valde.

Pastkarte Nr. 61. Ēzeļi. Frančeska un Dalmis.
Voiteka un Frančeskas pirmais mazulis Dalmis 
piedzima 1940. gada marta beigās LU Veterinārajā 
klīnikā Rīgā Pērnavas ielā 25. Aprīlī abi atgriezās 
zooloģiskajā dārzā. 
Par ēzeļiem skat. “Mans mīļais Zooloģiskais dārzs” 
184. –185. lpp

Pastkarte Nr. 56. Vāvere. 
“Vāveru zaļā mājiņa ar sarkano jumtu, baltajiem 
logiem un skursteņiem uzcelta stiepuļu pinuma 
sprostā. Mājiņā pašlaik uzturas sešas vāverītes.” 
(Ernests Birznieks-Upītis, “Mūsu zvēru dārzs”, 1934.)

Pastkarte Nr. 19. Lauva Neguss. 
Viens no četriem 1937. gada 
13. aprīlī uz zooloģisko dārzu 
atvestajiem lauvēniem. Skat. 
“Mans mīļais Zooloģiskais dārzs” 
175.–176. lpp. un 189.–191. lpp.

Pastkarte Nr. 43. Āzis. 

Sagatavojušas Elvīra Hrščenoviča un Daiga Leimane

* Daļai pastkaršu un fotogrāfiju izdevies iegūt 
oriģinālus, citas elektroniskā formātā laipni atvēlējis 
privātkolekcionārs V. Linde. 
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zArnDobumAiņi – cniDAriA – cniDAriAns
koraļļi Anthozoa

Mīkstie koraļļi Alcyonaria

Coelogorgia sp. Gorgonian 1 1 –

Pinnigorgia sp. Sea Fan 3 3 –

Sinularia sp. Leathery Soft Coral 4 4 –

Sarcophyton sp. Leathery Soft Coral 1 1 –

Litophyton sp. Nephthea 13 13 –

Cietie koraļļi Scleractinia

Fungia sp. Mushroom Coral 3 3 –

Aktīnijas Zoantharia

Entamacea quadricolor Bladdertipped Anemone 8 8 –

Discosoma sp. umbrella False Coral 31 31 –

Zoanthus sp. Mat Anemone 
3 

kolonijas
3 

kolonijas
–

gliemji – molluscA – molluscs
Gliemeži Gastropoda

Ampullariidae

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

Thiaridae

Melānija Melanoides tuberculatus Red-rim Corkscrew Snail ++ ++ ++ ++

Achatinidae

Austrumāfrikas 
ahātgliemezis Achatina fulica African Giant Land Snail 25 ++ 9 14

Spiraxidae

Sārtais vilkgliemezis Euglandina rosea Rosy Wolf Snail 4 10 14

partulidae

Slaidjoslu partula Partula suturalis strigosa partula Snail 3 1 2

Rajatejas partula Partula tristis partula Snail 21 31 52

Mainīgā partula Partula varia partula Snail 209 10 29 190

enidae

Seišelu torņgliemezis Pachnodus fregatensis enid Snail 90 ++ 15 75

posmkāji – ArthropoDA – ArthropoDs
Zirnekļveidīgie Arachnida

Skorpioni Scorpiones

Babycurus gigas – 4 3 1

Slaidais skorpions Centruroides gracilis Slender Scorpion 70 20 50

karaliskais skorpions Pandinus imperator emperor Scorpion 1 1 –

putnuzirnekļi Mygalomorphae
Acanthoscurria 
geniculata 2 1 1

Baltsprogu 
putnuzirneklis

Brachypelma 
albopilosa

Curly Hair Bird-eating 
Spider 1 1

Brachypelma annitha 1 1

Brachypelma 
boehmei 1 1

Dzīvnieku kolekcijA 2015. gADā  
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kolonijas
–

gliemji – molluscA – molluscs
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Ampulārija Pomacea canaliculata Apple Snail ++ ++ ++ ++

Thiaridae

Melānija Melanoides tuberculatus Red-rim Corkscrew Snail ++ ++ ++ ++

Achatinidae

Austrumāfrikas 
ahātgliemezis Achatina fulica African Giant Land Snail 25 ++ 9 14

Spiraxidae

Sārtais vilkgliemezis Euglandina rosea Rosy Wolf Snail 4 10 14

partulidae

Slaidjoslu partula Partula suturalis strigosa partula Snail 3 1 2

Rajatejas partula Partula tristis partula Snail 21 31 52

Mainīgā partula Partula varia partula Snail 209 10 29 190

enidae

Seišelu torņgliemezis Pachnodus fregatensis enid Snail 90 ++ 15 75

posmkāji – ArthropoDA – ArthropoDs
Zirnekļveidīgie Arachnida

Skorpioni Scorpiones

Babycurus gigas – 4 3 1

Slaidais skorpions Centruroides gracilis Slender Scorpion 70 20 50

karaliskais skorpions Pandinus imperator emperor Scorpion 1 1 –

putnuzirnekļi Mygalomorphae
Acanthoscurria 
geniculata 2 1 1

Baltsprogu 
putnuzirneklis

Brachypelma 
albopilosa

Curly Hair Bird-eating 
Spider 1 1

Brachypelma annitha 1 1

Brachypelma 
boehmei 1 1
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Brachypelma emilia 1 1

Brachypelma smithi 3 3

Čīles sārtais 
putnuzirneklis

Grammostola 
spatulata

Chilean Rose Bird-eating 
Spider 1 1 –

Grammostola pulchra Brazilian Black Bird-
eating Spider 3 3

Lašsārtais 
putnuzirneklis Lasiodora parahybana Brasilian Salmon pink 

Bird-eating Spider 1 1

kukaiņi Insecta

prusaki Blattaria

Mozaīku prusaks Archimandrita tesselata Cave Cockroach ++ ++ ++ ++

Milzu prusaks Blaberus giganteus Giant Cockroach ++ ++ ++ ++

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

Elliptorhina chopardi + +++ + +++

Madagaskaras 
šņācējprusaks

Gromphadorhina 
portentosa

Madagascar Hissing 
Cockroach +++ +++ +++ +++

Lucihormetica verrucosa ++ ++ –

Panesthia angustipennis + + + +

Paranauphoeta 
discoidalis ++ ++ ++ ++

Princisia vanwerebecki +++ +++ +++ +++

Shelfordella tartara +++ +++ +++ +++

Therea olegrandjeani +++ +++ +++ +++

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

Therea regularis + +++ + +++

Taisnspārņi orthoptera

Amphiacusta sp. ++ ++ –

Mājas circenis Acheta domestica House Cricket +++ +++ +++ +++

Ancylecha fenestrata + +

Erianthus versicolor ++ ++ ++ ++

Homoeogryllus sp. ++ ++ ++ ++

klejotājsisenis Locusta migratoria Asiatic Locust +++ +++ +++ +++

Meloimorpha japonicus + + + +

āfrikas alu circenis Phaeophilacris 
bredoides African Cave Cricket ++ ++ ++ ++

Proscopia sp. + + –

Stilpnochlora 
couloniana + ++ + ++

Sarkanzilais sisenis Tropidacris violaceus Sunset Grasshopper ++ + ++ +

Zarkukaiņi phasmatoptera

Achrioptera fallax + + –

Cuniculina sp. ++ ++ ++ ++

Diapherodes gigantea ++ ++ –

piešu zarkukainis Eurycantha calcarata Giant Spiny Stick-insect ++ ++ ++ ++

Tiāras zarkukainis Extatosoma tiaratum Macleay’s Spectre ++ ++ ++ ++

Haaniella sp. + + –

Hermagoras 
cultratolobatus ++ ++ ++ ++

Heteropteryx dilatata Jungle Nymph ++ ++ ++ ++

Peruphasma schultei ++ ++ ++ ++
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Periphetes forcipatus ++ ++ ++ ++

Phasma gigas ++ ++ –

Milzu zarkukainis Phobaeticus serratipes Giant Stick Insect ++ ++ ++ ++

Phyllium philippinicum – ++ + + ++

Blaktis Hemiptera
Divpunktu 
laupītājblakts Platymeris biguttatus Assassin Bug ++ ++ ++ ++

Divpunktu 
laupītājblakts "Mombo" Platymeris sp. 'Mombo' Assassin Bug "Mombo" ++ ++ ++ ++

plēvspārņi Hymenoptera

Zemes kamene Bombus terrestris Large earth Bumblebee – 2 saimes 2 saimes –

Lapgriežskudra Atta cephalotes Leaf-cutter Ant 1 saime 1 saime 1 saime 1 saime

Audējskudra Oecophylla smaragdina Weaver Ant – 1 saime 1 saime

Audējskudra Polyrhachis dives Weaver Ant – 1 saime 1 saime

Vaboles Coleoptera

polifēma rožvabole Chelorrhina polyphemus 
confluens polyphemus Flower Beetle ++ ++ ++ ++

Laiardi rožvabole Dicronorhina derbyana 
layardi +++ +++ +++ +++

Zeltmalu rožvabole Pachnoda marginata 
peregrina African Rose Chafer +++ +++ +++ +++

Pachnoda trimaculata +++ +++ +++ +++

Fregates dižmelnulis Polposipus herculeanus Fregate Island palm Beetle 54 200 55 199

Smaragdesthes africana 
smaragdina + + –

Xylotrupes gideon + + –

peru melnulis Zophobas morio Giant Mealworm +++ +++ +++ +++

Tūkstoškāji Diplopoda

Chilognatha

Telodeinopus aoutii +++ +++ +++ +++

Vēžveidīgie Crustacea

Desmitkājvēži Decapoda

Caridina sp. – 250 + ++

zivis – pisces – Fish
Suga
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Rajveidīgās Rajiformes

potamotrygonidae

pāvacu raja Potamotrygon motoro orangespot Freshwater 
Stingray 1.1 1.1

polypteriformes

polypteridae

Niedrzivs Erpetoichthys 
calabaricus Reed Fish 3 3

osteoglossiformes

Mormyridae

Ziloņzivtiņa Gnathonemus petersii elephantfish 1 6 1 6

osteoglossidae

Sudraba arovana Osteoglossum 
bicirrhosum Silver Arowana – 1 1
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pantodontidae

āfrikas tauriņzivs Pantodon buchholzi African Freshwater 
Butterflyfish – 5 2 3

Characiformes

Alestiidae

Dzeltenastes tetra Alestopetersius 
caudalis

Yellow-tailed Tetra 1 1

kongo tetra Phenacogrammus 
interruptus

Congo Tetra – 10 10

Characidae

Meksikas aklā alu zivs Astyanax mexicanus Mexican Blind Cavefish – 20 20

Melnspuru paku Colossoma 
macropomum

Tambaqui 7 7

Sarkangalvas tetra Hemigrammus 
rhodostomus

Rummy-nose Tetra – 12 12

Spoguļzivs Metynnis hypsauchen plain Silver Dollar 3 2 5

kolumbijas tetra Moenkhausia 
columbiana

Columbian Tetra 7 7

Sarkanā neonzivs Paracheirodon axelrodi Cardinal Tetra – 9 9

Naterera piraija Pygocentrus nattereri Common piranha 3 5 8

karpveidīgās Cypriniformes

Cobitidae

Birmas bocija Botia kubotai 1 1

klauna akmeņgrauzis Chromobotia 
macracanthus

Clown Loach 5 5

kūla akmeņgrauzis Pangio kuhlii Coolie Loach 2 2

Cyprinidae

Zelta karūsa Carassius auratus Goldfish 50 20 18 52

Japānas koija Carassius auratus 
gibelio

Japanese koi 8 8

Čopras danio Danio choprae 3 3 –

Sumatras barbe Puntius tetrazona Sumatran Tiger Barb 6 6 1 11

Samveidīgās Siluriformes

Bagridae

Sarkanastes sams Mystus nemurus Asian Redtail Catfish 1 1

Clariidae

Lodātājsams Clarias sp. Walking Catfish 2 2

Callichthyidae

Masku samiņš Corydoras ambiacus Halfmasked Catfish 2 2

pandas samiņš Corydoras panda panda Catfish – 6 6

punktainais samiņš Corydoras sterbai Sterba's Catfish – 6 6

Svītrotais samiņš Corydoras zygatus Zygatus Catfish – 6 6

Brūnais bruņusams Megalechis thoracata Spotted Hoplo Catfish 5 5

Loricariidae

Sarainais ancistrsams Hemiancistrus 
dolichopterus

Suckermouth Catfish 50 50

punktainais burusams Pterygoplichthys 
gibbiceps

Spotted Sailfin 
Suckermouth Catfish 1 1

Starainais burusams Pterygoplichthys 
multiradiatus

Manyray Sailfin 
Suckermouth Catfish 3 3
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Mochokidae

Synodontis eupterus Featherfin Squeaker 
Catfish 4 4

pimelodidae

orinoko sams Phractocephalus 
hemioliopterus Redtail Catfish 1 1

Siluridae
Stiklasams Kryptopterus bicirrhis Glass Catfish – 10 10
Aterīnveidīgās Atheriniformes

Melanotaeniidae
Sarkanais glosolepis Glossolepis incisus Red Rainbowfish 3 3 –
Trīssvītru varavīksnes 
zivs

Melanotaenia 
trifasciata Banded Rainbowfish 2 2

Caurspīdīgā 
varavīksnes zivs Telmatherina ladigesi Sulawesi Rainbowfish – 9 9 –

karpzobveidīgās Cyprinodontiformes
Anablepidae

Četrace Anableps anableps Foureyed Fish – 6 6
Goodeidae

Mirdzošā ameka Ameca splendens Butterfly Splitfin – 8 8
poeciliidae

Gupija Poecilia reticulata Guppy 100 ++ 58 42
Molinēzija Poecilia sphenops Blackfish Molly 200 ++ 126 74
endlera gupija Poecilia wingei endler's Guppy 200 ++ 133 67
Sarkanais šķēpnesējs Xiphophorus helleri Swordtail 50 ++ 35 15
Asarveidīgās perciformes

Anabantidae
Leoparda krūmzivs Ctenopoma acutirostre Leopard Ctenopoma – 5 1 4

Toxotidae
Spļāvējzivs Toxotes jaculatrix Banded Archerfish 4 4

Monodactylidae
Svītrainā bezdelīgzivs Monodactylus sebae African Silverfish 1 1

Scatophagidae
parastā arguszivs Scatophagus argus Spotted Scat 1 1

Cichlidae

Teksasas cihlasoma Cichlasoma 
cyanoguttatum Texas Cichlid 8 8

Melnsvītrotā 
cihlasoma

Cichlasoma 
nigrofasciatum Zebra Cichlid 55 55 –

Sahika cihlasoma Cichlasoma sajica T-bar Convict Cichlid 9 9 –
kumpgalvas cihlīda Cyphotilapia frontosa Humphead Cichlid – 11 11
Sarkanais hromis Hemichromis lifalili Jewel Cichlid 10 6 1 15

Varavīksnes cihlīda Herotilapia 
multispinosa Rainbow Cichlid – 60 4 5 59

Nikaragvas cihlīda Hypsophrys 
nicaraguensis Moga Cichlid – 30 3 33

Rīgana julidohromis Julidochromis regani Regan’s Dwarf African 
Cichlid 15 15

Citronhromis Labidochromis 
caeruleus Bluestreak Hap Cichlid 9 2 7

Čipokas hromis Melanochromis 
chipokae Chipokee Mbuna Cichlid 15 15 –

Zebru cihlīda Pseudotropheus zebra Cobalt Blue Zebra Cichlid 1 1 –
orinoko spurlape Pterophyllum altum Freshwater Angelfish – 4 4
Spurlape Pterophyllum scalare Freshwater Angelfish 21 30 15 36

Diskuss Symphysodon 
aequifasciatus Discus 1 10 11

očikoto tilapija Tilapia guinasana otjikoto Tilapia – 20 20

uaru Uaru 
amphiacanthoides Waroo 4 1 3
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Bezkāju abinieki Gymnophiona

Caeciilidae

Ūdens cecīlija Typhlonectes natans Aquatic Caecilian 4 8 12

Astainie abinieki Caudata

Amphiumidae

Divpirkstu amfioma Amphiuma means Two-toed Amphiuma 2 2

Salamandridae

Zagrosas tritons Neurergus kaiseri kaiser's Spotted Newt 32 3 29

Zaļganais tritons Notophthalmus 
viridescens eastern Newt 14 3 11

Guansji kārptritons Paramesotriton 
guanxiensis Guangxi Warty Newt 2 2

Spānijas ribtritons Pleurodeles waltl Iberian Ribbed Newt 13 13 –

Lielais tritons Triturus cristatus 
cristatus Crested Newt 7 7

Mazais tritons Lissotriton vulgaris Smooth Newt 9 9

Mandarīnu tritons Tylototriton verrucosus emperor Newt 35 11 24

Bezastainie abinieki Anura

Bufonidae

olīvkrāsas krupis Amietophrynus 
gutturalis Lobatsi Toad 32 10 22

parastais krupis Bufo bufo european Common Toad 3 3

Zaļais krupis Bufotes viridis european Green Toad 7 1 6

Smilšu krupis Epidalea calamita Natterjack Toad 121 30 11 140

Bruņgalvas krupis Ingerophrynus 
galeatus Gamboja Toad 14 50 14 50

Jūras krupis Rhinella marina Giant Marine Toad 17 30 2 12 33

Dendrobatidae

olīvu indesvarde Ameerega trivittata Three-lined 
poison Dart Frog 5 3 2

Lāsmainais 
dendrobats Dendrobates auratus Green-and-black 

poison-arrow Frog 47 46 63 30

Helostomatidae
Skūpstu gurami Helostoma temminkii Green kissing Gourami – 6 6

pomacentridae
Sarkanmelnā 
aktīnijzivs

Amphiprion 
melanopus Fire Anemonefish 2 2

klauna aktīnijzivs Amphiprion ocellaris Clown Anemonefish 1 1
osphronemidae

Cīnītājzivs Betta splendens Siamese Fightingfish 20 18 2

parastais makropods Macropodus 
opercularis Red paradisefish 70 70 –

pērļu gurami Trichogaster leerii Mosaic Gourami – 7 7

Zilais gurams Trichogaster 
trichopterus Blue Gourami 240 220 20

Tetraodontiformes

Tetraodontidae

Nīlas balonzivs Tetraodon lineatus Lined puffer 1 1

pundurbalonzivs Tetraodon 
travancoricus Dwarf puffer 2 2 –
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Raibais dendrobats Dendrobates 
leucomelas

Yellow-banded 
poison-arrow Frog 23 2 15 10

krāsainais dendrobats Dendrobates tinctorius Dyeing poison-arrow Frog 88 25 53 60

Trīskrāsu indesvarde Epipedobates tricolor
phantasmal poison 
Dart Frog 31 11 20

Zeltainā indesvarde Phyllobates terribilis Golden poison Dart Frog 9 2 7

Svītrainā indesvarde Phyllobates vittatus
Golfodulcean
 poison Dart Frog 41 13 23 31

Discoglossidae
Sarkanvēdera 
ugunskrupis Bombina bombina

european Fire-bellied 
Toad 84 4 80

Juņnaņas ugunskrupis Bombina 
microdeladigitora

Yunnan Fire-bellied Toad 4 4

Hylidae

Sarkanacu kokvarde Agalychnis callidryas Red-eyed Tree Frog 34 30 14 50
Morelē melnacu 
kokvarde Agalychnis moreletii Morelet's Tree Frog 7 4 3

eiropas kokvarde Hyla arborea european Tree Frog 1 1
Smaragda litorija Litoria caerulea emerald-green Tree Frog 25 10 15

Vaskainā kokvarde Phyllomedusa 
sauvagii Waxy Tree Frog 52 14 38

piparu kokvarde Trachycephalus 
nigromaculatus pepper Tree Frog 41 41

krupjgalvas kokvarde Trachycephalus 
resinifictrix

Mission Golden-eyed 
Tree Frog 65 10 16 59

Leptodactylidae

Rakstainā ragvarde Ceratophrys cranwelli ornate Horned Frog 22 9 5 8
Badžita varde Lepidobatrachus laevis Budgett's Frog 4 6 4 6
kalnu svilpējvarde Leptodactylus fallax Mountain Chicken Frog 4 4

Mantellidae

Zeltainā mantella Mantella aurantiaca Golden Mantella 29 6 9 26
Brūnā mantella Mantella betsileo Betsileo Mantella 3 3
koku mantella Mantella laevigata Arboreal Mantella 8 8
pārkera mantella Mantella pulchra Splendid Mantella 3 1 2
Zaļā mantella Mantella viridis Green Mantella 26 26

Megophryidae

Malajas ragvarde Megophrys nasuta Malayan Horned Frog 2 1 1

Microhylidae

Sarkanā tomātvarde Dyscophus antongilii Tomato Frog 10 3 7
Sārtā tomātvarde Dyscophus guineti Sambava Tomato Frog 29 16 13

Marmora lietusvarde Scaphiophryne 
marmorata

Marbled Rain Frog 15 15

pelobatidae

Brūnais varžkrupis Pelobates fuscus Garlic Toad 12 3 9

pipidae

Tropu piešvarde Silurana tropicalis Tropical Clawed Frog 19 19

kenijas piešvarde Xenopus laevis 
borealis

kenya Smooth Clawed 
Frog 15 15

pyxicephalidae

Milzu racējvarde Pyxicephalus 
adspersus African Bullfrog 5 1 4

Ranidae

kordiljeru rančo varde Lithobates vibicarius Mink Frog 4 4 –
Zaļā varde Pelophylax esculentus Green Frog 42 26 16
Dīķa varde Pelophylax lessonae pool Frog 4 4
ezera varde Pelophylax ridibundus Marsh Frog 8 8 2 14
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parastā varde Rana temporaria european Common Frog 3 3

Rhacophoridae

Raupjā kokvarde Kurixalus odontotarsus
Serrate-legged Small 
Tree Frog 39 46 30 55

Baltkakla 
putotājvarde

Polypedates 
leucomystax Java Whipping Frog 40 20 16 44

Ausainā kokvarde Polypedates otilophus File-eared Tree Frog 42 42
Annamas 
planētājvarde

Rhacophorus 
annamensis Annam Flying Frog 5 5

Milzu putotājvarde Rhacophorus dennysi Denny's Tree Frog 40 11 10 19

Milzu planētājvarde Rhacophorus feae Thao Whipping Frog 2 2

Javas planētājvarde Rhacophorus 
reinwardtii Reinwardt's Flying Frog 49 40 6 40 43

Divkrāsu kārpvarde Theloderma bicolor Chapa Bug-eyed Frog 4 4 8
Sūnu kārpvarde Theloderma corticale Tonkin Bug-eyed Frog 7 20 2 25
Gordona kārpvarde Theloderma gordoni Gordon's Bug-eyed Frog 1 1
Adatainā kārpvarde Theloderma horridum Spiny Wart Frog 3 3
Dobumu kārpvarde Theloderma stellatum Taylor's Bug-eyed Frog 15 13 6 22
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Bruņrupuči Testudines

Chelidae
Zībenroka čūskkakla 
bruņrupucis Chelodina siebenrocki Siebenrock's Snake-

necked Turtle 1.3.5 0.0.1 1.3.6

Matamata Chelus fimbriatus Matamata Turtle 1.1 1.1

Carettochelyidae
Jaungvinejas 
bruņrupucis Carettochelys insculpta Fly River Turtle 1.1 1.1

Chelydridae

kaimanu bruņrupucis Chelydra serpentina Snapping Turtle 1.0 1.0 –

Geoemydidae

kallagurs Batagur borneoensis Malaysian painted River 
Terrapin 3.2 3.2

Malajas 
slēdzējbruņrupucis Cuora amboinensis Malayan Box Turtle 0.1.2 0.1.2

Malajas lapu 
bruņrupucis Cyclemys dentata Asian Leaf Turtle 5.3.1 5.3.1

emydidae

purva bruņrupucis Emys orbicularis european pond Turtle 1.1 1.1
Sarkanausu 
bruņrupucis Trachemys scripta Common Slider 2.5.40 0.0.25 2.5.30 0.0.35

kinosternidae
Amerikas muskusa 
bruņrupucis Sternotherus odoratus Common Musk Turtle 0.0.1 0.0.1

Testudinidae
Sarkankāju 
bruņrupucis Chelonoidis carbonaria Red-footed Tortoise 0.0.4 0.0.4

Galapagu bruņrupucis Chelonoidis nigra Galapagos Tortoise 0.2 0.2
Zvaigžņu bruņrupucis Geochelone elegans Indian Star Tortoise – 1.1 1.1
elastīgais bruņrupucis Malacochersus tornieri African pancake Tortoise 2.1 0.0.2 2.1.2

Leopardu bruņrupucis Stigmochelys pardalis 
pardalis Leopard Tortoise 1.2 1.2

Vidusjūras 
bruņrupucis Testudo graeca Spur-thighed Tortoise 1.1 1.1 –
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Hermana bruņrupucis Testudo hermanni Hermann's Tortoise 1.0 1.0 –
Vidusāzijas 
bruņrupucis Testudo horsfieldii Central Asian Tortoise 2.2 1.0 1.2

krokodili Crocodilia

Crocodylidae
ogoves
pundurkrokodils Osteolaemus tetraspis Dwarf Crocodile 3.2 2.0 1.2

Gavialidae

Gaviālkrokodils Tomistoma schlegelii Tomistoma 1.2 1.2

Zvīņrāpuļi Squamata

Agamidae

Apkakles agāma Chlamydosaurus kingii Frilled Lizard 2.3 0.0.26 1.1.5 1.0.7 0.2.14

Filipīnu buruķirzaka Hydrosaurus 
pustulatus

philippine Sail-finned 
Lizard 1.1 1.1 –

āzijas ūdensagāma Physignathus 
cocincinus Asian Water Dragon 2.3.6 0.0.11 0.0.3 2.3.14

Bārdainā agāma Pogona vitticeps Inland Bearded Dragon 1.1.1 2.2 1.0.1 2.3

Anguidae

Glodene Anguis fragilis Slow Worm 0.0.5 0.0.5

Chamaeleonidae

Jemenas hameleons Chamaeleo calyptratus Veiled Chameleon 2.2.6 2.1 0.2.6 1.0 3.1

Džeksona hameleons Chamaeleo jacksonii Jackson's Chameleon – 3.5 0.1 3.4

panteru hameleons Furcifer pardalis Reunion Chameleon – 3.0 3.0

Cordylidae

Lielā bruņķirzaka Gerrhosaurus major Great plated Lizard 5.2 1.0 2.0 2.2

eublepharidae

Leopardu gekons Eublepharis 
macularius Leopard Gecko 8.1.24 0.0.1 1.1.23 7.0

Gekkonidae

Toki Gekko gecko Tokay Gecko 1.1 1.1 –

Svītrainais gekons Gekko vittatus White-tailed Gecko 1.0 1.0

Madagaskaras dienas 
gekons

Phelsuma 
madagascariensis

Madagascar Giant Day 
Gecko 2.12.4 2.10.4 0.2

Stendinga dienas 
gekons Phelsuma standingi Standing's Day Gecko 1.1 1.0.4 0.0.4 2.1

Scinku gekons Teratoscincus scincus Frog-eyed Sand Gecko 1.2.1 1.2.1 –

Iguanidae

Zaļsekstes bazilisks Basiliscus plumifrons Green Crested Basilisk 2.2 0.0.23 0.0.1 0.0.9 2.2.13

Degunradžu iguāna Cyclura cornuta Rhinoceros Iguana 1.0 0.1 1.1

Zaļā iguāna Iguana iguana Green Iguana 2.4 0.1 0.1 0.1 2.3

Lacertidae

Sila ķirzaka Lacerta agilis Sand Lizard 0.0.2 2.0 0.0.2 2.0

pļavas ķirzaka Lacerta vivipara Viviparous Lizard 0.0.2 0.0.2

polychrotidae

Rietumu bārdainais 
anolis Chamaeleolis barbatus Garrido's Crested Anole 1.0 1.0 –

Scincidae

Tvērējastes scinks Corucia zebrata prehensile-tailed Skink 2.1 1.0 1.1

Zilmēles scinks Tiliqua scincoides Blue-tongued Skink 5.1 2.0 3.1

Varanidae

Mangrovju varāns Varanus indicus Mangrove Monitor 1.0 1.0 –
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Boidae

Madagaskaras zemes 
žņaudzējčūska

Acrantophis 
madagascariensis Madagascar Ground Boa 1.2 1.2

parastā 
žņaudzējčūska Boa constrictor Boa Constrictor 0.1 0.1

kubas žņaudzējčūska Epicrates angulifer Cuban Boa 0.1 0.1

pythonidae

Tīklotais pitons Broghammerus 
reticulatus Reticulated python 0.1 0.1

Zaļais kokpitons Morelia viridis Green Tree python 2.0 0.1 2.1

Tīģerpitons Python molurus Rock python 1.1 1.1

karaliskais pitons Python regius Royal python 2.0 2.0

Colubridae

Gludenā čūska Coronella austriaca Smooth Snake 0.1 0.1

Mandarīnu zalktis Euprepiophis 
mandarina Mandarin Ratsnake 1.1 1.1

Malajas bambusu 
zalktis

Oreocryptophis 
porphyracea laticincta Red Mountain Racer 0.1 0.1 –

kukurūzas zalktis Pantherophis guttata Corn Snake 0.1 0.1

Meksikas karaļčūska Lampropeltis 
mexicana mexicana Mexican kingsnake – 1.1 1.1

kempbela pienčūska Lampropeltis 
triangulum campbelli pueblan Milksnake 0.1 0.1 –

Sinaloa pienčūska Lampropeltis 
triangulum sinaloae Sinaloan Milksnake 1.1 1.1

parastais zalktis Natrix natrix Grass Snake 1.2.11 0.0.8 0.0.16 1.2.3

Bulanžē degunčūska Rhynchophis 
boulengeri Rhinoceros Snake 1.2 1.2

Viperidae

parastā odze Vipera berus Common Adder – 0.1 0.1 –

putni – Aves – birDs
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Nanduveidīgie Rheiformes

Rheidae

Darvina nandu Pterocnemia pennata Darwin's Rhea 1.1 1.0 1.0 1.1

kazuārveidīgie Casuariiformes

Casuariidae

Sekstainais kazuārs Casuarius casuarius Double-wattled 
Cassowary 1.2 1.0 1.1 1.1

pelikānveidīgie pelecaniformes

pelecanidae

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus eastern White pelican 3.3 3.3

phalacrocoracidae

Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo 
sinensis Great Cormorant 3.3 3.3

Stārķveidīgie Ciconiiformes

Ciconiidae

Baltais stārķis Ciconia ciconia White Stork 2.0 1.0 1.0

Melnais stārķis Ciconia nigra Black Stork 1.2 1.1.1 0.0.1 0.2 2.1

Threskiornithidae

klinšu ibiss Geronticus eremita Waldrapp Ibis 2.4 2.4

Baltais karošknābis Platalea alba African Spoonbill 5.3 3.2.1 1.0.1 2.2 5.3
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Brūnais ibiss Plegadis falcinellus Glossy Ibis 2.3 0.0.1 0.0.1 2.3

phoenicopteridae

Sārtais flamings Phoenicopterus roseus Greater Flamingo 13.13 10.12 3.1

Sarkanais flamings Phoenicopterus ruber American Flamingo 6.3.1 5.3.1 1.0

Zosveidīgie Anseriformes

Anatidae

Baltpieres zoss Anser albifrons White-fronted Goose 2.1 1.1 1.0

Meža zoss Anser anser Greylag Goose 1.1 1.1

Baltvaigu zoss Branta leucopsis Barnacle Goose 0.1 0.1 –

Sarkankakla zoss Branta ruficollis Red-breasted Goose 2.2 2.2

Mandarīnpīle Aix galericulata Mandarin Duck 31.17 12.16 19.1

Lielā gaura Mergus merganser Goosander – 0.1 0.1

Lielā pūkpīle Somateria mollissima 
mollissima eider 0.3 1.0 1.2 0.1

Rudā dižpīle Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck 4.5 3.2 5.1 2.6

Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna Common Shelduck 0.1 0.1

piekūnveidīgie Falconiformes

Cathartidae

Tītaru grifs Cathartes aura Turkey Vulture 1.1 1.1

Andu kondors Vultur gryphus Andean Condor 1.1 1.1

Accipitridae

Vistu vanags Accipiter gentilis Northern Goshawk 0.1 0.1

Zvirbuļu vanags Accipiter nisus eurasian Sparrowhawk 0.0.1 0.0.1

Melnais grifs Aegypius monachus Cinereous Vulture 2.2 0.0.2 0.0.2 2.2

klinšu ērglis Aquila chrysaetos 
chrysaetos Golden eagle 1.1 1.1

Mazais ērglis Aquila pomarina Lesser Spotted eagle 1.1 1.1
peļu klijāns Buteo buteo Common Buzzard 0.0.3 0.0.3
Bārdainais grifs Gypaetus barbatus Bearded Vulture 1.1 1.1
Baltgalvas grifs Gyps fulvus Griffon Vulture 1.2 1.2
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla White-tailed Sea eagle 1.2 1.2

Baltais grifs Neophron 
percnopterus egyptian Vulture 1.2 1.2

Falconidae

Rudgalvas piekūns Falco biarmicus Lanner Falcon 1.0 1.0

purva piekūns Falco columbarius Merlin 1.0 1.0

Lauku piekūns Falco tinnunculus eurasian kestrel 1.1 1.0 0.1

Sagittariidae

Sekretārputns Sagittarius 
serpentarius Secretary Bird 1.1 1.1

Vistveidīgie Galliformes

phasianidae

Grifu pērļvista Acryllium vulturinum Vulturine Guineafowl 2.0 2.0

Dimanta fazāns Chrysolophus 
amherstiae Lady Amherst's pheasant 1.0 1.0 –

Zelta fazāns Chrysolophus pictus Golden pheasant 1.1 1.1
edvarda fazāns Lophura edwardsi edward's pheasant 2.1 2.1
Sudraba fazāns Lophura nycthemera Silver pheasant 1.1 0.1 1.0
Taivānas fazāns Lophura swinhoii Swinhoe's pheasant 1.1 1.1
pērļvista Numida meleagris Helmeted Guineafowl 2.0 1.0 1.0
Indijas pāvs Pavo cristatus Common peafowl 18.16 0.0.2 0.2.2 18.14
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Dzērvjveidīgie Gruiformes

Gruidae

paradīzes dzērve Anthropoides 
paradiseus Stanley Crane 2.1 1.0 1.1

pelēkā vainagdzērve Balearica regulorum 
gibbericeps Grey Crowned Crane 1.1 1.1

pelēkā dzērve Grus grus grus Common Crane 1.1 1.1
Japānas dzērve Grus japonensis Manchurian Crane 1.4 1.4
Melnkakla dzērve Grus nigricollis Black-necked Crane 0.1 0.1

Baložveidīgie Columbiformes

Columbidae

Ķīnas ūbele Streptopelia chinensis Spotted Dove 0.0.1 0.0.1 –

papagaiļveidīgie psittaciformes

Cacatuidae

Baltais kakadu Cacatua alba White Cockatoo 1.1 1.1

Dzeltencekula kakadu Cacatua galerita Sulphur-crested Cockatoo 1.1.1 1.1.1

Moluku kakadu Cacatua moluccensis Salmon-crested Cockatoo 2.1 1.0 3.1

Citroncekula kakadu Cacatua sulphurea 
citrinocristata

Lesser Sulphur-crested 
Cockatoo 2.1 0.1 2.2

Sārtais kakadu Eolophus roseicapilla Galah 2.1 1.2 3.3

psittacidae

Zildzeltenā ara Ara ararauna Blue-and-yellow Macaw 2.2 1.1 1.1

Sarkanā ara Ara macao Scarlet Macaw 1.1 1.1 –

Sarkanastes žako Psittacus erithacus 
erithacus Grey parrot 3.3 1.0 2.3

pūčveidīgie Strigiformes

Strigidae

Bikšainais apogs Aegolius funereus Boreal owl 0.2 0.2 –

Ausainā pūce Asio otus Long-eared owl 0.1.1 0.1.1

eiropas ūpis Bubo bubo bubo eurasian eagle owl 1.3 1.3

Tjanšana ūpis Bubo bubo 
hemachalana 0.1 0.1

Baltā pūce Bubo scandiacus Snowy owl 1.1 1.1

Meža pūce Strix aluco Tawny owl 0.0.6 0.0.1 0.0.5

Ziemeļu pūce Strix nebulosa Great Grey owl 1.1 1.1

urālpūce Strix uralensis ural owl 1.1 1.1

Svītrainā pūce Surnia ulula Hawk owl 2.1 1.0 1.1

Zaļvārnveidīgie Coraciiformes

Alcedinidae

kukaburra Dacelo novaeguineae Laughing kookaburra 2.1 2.1

Bucerotidae

kāpzemes 
degunragputns Bucorvus leadbeateri Southern Ground Hornbill 1.1 1.1

Trompetes 
degunragputns Bycanistes bucinator Trumpeter Hornbill 0.1 1.0 1.1

Zvirbuļveidīgie passeriformes

estrildidae

Rīsu žubīte Padda oryzivora Javan Sparrow 3.3 3.3 –

Zebru amadīns Taeniopygia guttata Zebra Finch – 0.0.2 2.2.2 0.0.1 1.1.1 1.1.2

Timaliidae

Ķīnas lakstīgala Leiothrix lutea Red-billed Leiothrix 1.1 1.1 –
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Diprotodontia

Acrobatidae
pundur-
planētājkuskuss Acrobates pygmaeus pygmy Gliding

possum 15.10.3 15.10.3

petauridae
Mazais 
planētājkuskuss Petaurus breviceps Sugar Glider 3.1 3.1

phalangeridae

Zemes kuskuss Phalanger gymnotis Ground Cuscus 2.3 0.1 0.2 2.2

potoroidae
Tvērējastes 
žurkķengurs

Bettongia penicillata 
ogilbyi

Brush-tailed Bettong 4.2 1.0 1.0 2.1 2.0 2.1

Macropodidae

Rudais ķengurs Macropus rufus Red kangaroo 2.1 2.0 0.3 2.0 2.4

purva valabijs Wallabia bicolor 
bicolor Swamp Wallaby 1.1 0.1 0.1 1.1

Tupajas Scandentia

Tupaiidae

Belangera tupaja Tupaia belangeri Belanger's Tree Shrew 2.2 2.2

primāti primates

Cheirogaleidae

pelēkais peļlemurs Microcebus murinus Lesser Mouse Lemur 1.1 1.1

Lemuridae

kaķu lemurs Lemur catta Ring-tailed Lemur 3.2 0.0.1 3.2.1

Loridae

Mazais resnais loris Nycticebus pygmaeus Lesser Slow Loris 2.1 2.0 4.1

Galagonidae

Senegālas galago Galago senegalensis Senegal Bushbaby 3.5 2.0 1.1 4.4

Callithrichidae

Geldi kalimiko Callimico goeldii Goeldi's Monkey 2.1 2.1
Ziemeļbrazīlijas 
kalitrikss Callithrix jacchus Common Marmoset 4.5 0.0.4 4.5.4

Austrumu 
pundurkalitrikss

Callithrix pygmaea 
niveiventris

pygmy Marmoset 1.1 1.0.2 1.0.1 1.1.1

Sudrabainais 
kalitrikss Mico argentatus Silvery Marmoset 1.1 0.1 0.1 1.1

Cebidae
Bolīvijas Asaras 
naktspērtiķis

Aotus azarai 
boliviensis Douroucouli 1.1 0.1 1.2

Cercopithecidae

Huzārpērtiķis Erythrocebus patas patas Monkey 4.6 0.3 1.0 3.9

Japānas makaks Macaca fuscata 
fuscata Japanese Macaque 3.5 3.5

Nepilnzobji pilosa

Myrmecophagidae

Četrpirkstu tamandua
Tamandua 
tetradactyla 
longicauda

Southern Tamandua – 1.1 1.1

Grauzēji Rodentia

Sciuridae

prevosta vāvere Callosciurus prevostii prevost's Squirrel 1.1 1.0 0.1

parastā vāvere Sciurus vulgaris eurasian Red Squirrel 2.2 1.2 1.0

Stepju murkšķis Marmota bobak Bobak Marmot 1.0 1.0

15.10.3
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Lidvāvere Pteromys volans Siberian Flying Squirrel 5.10 4.7 1.4 8.13

Castoridae

eirāzijas bebrs Castor fiber european Beaver 0.0.1 0.0.1

Muridae

Turcijas adatpele Acomys cilicicus African Spiny Mouse 1 
kolonija ++ ++ 1 

kolonija
Filipīnu mākoņžurka Phloeomys pallidus Slender-tailed Cloud Rat 1.3 1.0 0.2 2.1

kuplastes smilšu pele Sekeetamys calurus Bushy-tailed Jird 8.10.7 0.0.22 5.4.11 3.6.18

Gliridae

Lielais susuris Glis glis edible Dormouse – 2.1 2.1

Bathyergidae

kailais smilšracējs Heterocephalus glaber Naked Mole-rat 2.1.18 0.0.23 0.0.20 2.1.21

Hystricidae

Indijas dzeloņcūka Hystrix indica Indian Crested porcupine 1.1 1.2.1 0.0.1 2.3

Caviidae

kapibara Hydrochaeris 
hydrochaeris

Capybara 2.4 1.0 0.2 1.2

Moko Kerodon rupestris Rock Cavy 2.6 0.4 1.2 1.8

plēsēji Carnivora

Canidae

pelēkais vilks Canis lupus lupus european Grey Wolf 0.3 1.0 1.3

Makenzi vilks Canis lupus 
occidentalis Mackenzie Valley Wolf 0.1 0.1

krēpjvilks Chrysocyon 
brachyurus Maned Wolf 1.0 0.1 1.1

Sarkanais vilks Cuon alpinus lepturus Dhole 4.0 4.0

Jenotsuns Nyctereutes 
procyonoides Raccoon Dog 3.1 3.1

Rudā lapsa Vulpes vulpes vulpes Red Fox 2.1 2.1

Feneklapsa Vulpes zerda Fennec Fox 1.2 1.0.4 1.0.4 1.2

ursidae

Brūnais lācis Ursus arctos Brown Bear 1.0 1.0

Brūnais lācis Ursus arctos arctos eurasian Brown Bear 1.2 1.2

Leduslācis Ursus maritimus polar Bear 1.0 1.0

procyonidae

kinkažu Potos flavus kinkajou 1.1 1.0 1.0 1.0 2.1

Degunlācītis Nasua nasua Brown-nosed Coati 2.6 2.6

Mustelidae

āpsis Meles meles eurasian Badger 4.2 4.2

eiropas ūdele Mustela lutreola 
novikovi european Mink 2.6 2.0 0.1 4.5

Meža sesks Mustela putorius 
putorius

european polecat – 2.0 2.0

Herpestidae

Surikats Suricata suricatta Slender-tailed Meerkat 11.9 0.0.10 0.0.7 6.5 5.4.3

Felidae

Manuls Felis manul pallas' Cat 2.1 1.0 1.1

Servals Leptailurus serval Serval 0.1 0.1

Ziemeļu lūsis Lynx lynx lynx Northern Lynx 5.4 1.2 1.0 7.6

Angolas lauva Panthera leo 
bleyenberghi

Angolan Lion 2.1 1.0 1.1

Amūras tīģeris Panthera tigris altaica Amur Tiger 3.1 3.1
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Airkāji pinnipedia

phocidae

pelēkais ronis Halichoerus grypus Grey Seal 2.1 1.0 1.1

Damani Hyracoidea

procaviidae

klinšu damans Procavia capensis 
capensis

Rock Hyrax 2.7 2.4.2 1.2.2 3.9

Nepārnadži perissodactyla

equidae

puatū ēzelis Equus asinus 'Poitou' poitou Donkey 1.4 0.1 1.5

prževaļska zirgs Equus caballus 
przewalskii

przewalski's Wild Horse 2.0 0.2 1.0 1.2

kiangs Equus kiang holdereri eastern kiang 7.26 3.4 1.2 9.28

Čapmana zebra Equus quagga 
chapmanni

Chapman's Zebra 1.3 1.3

Tapiridae

Līdzenumu tapīrs Tapirus terrestris South American Tapir 1.1 1.0 0.1

pārnadži Artiodactyla

Suidae

Meža cūka Sus scrofa scrofa Wild Boar 2.5 2.5

Tayassuidae

Apkakles pekars Pecari tajacu Collared peccary 1.0.27 0.0.3 1.0.2 0.0.28

Hippopotamidae

Nīlzirgs Hippopotamus 
amphibius

Hippopotamus 0.2 0.2

Camelidae

Divkupru kamielis Camelus bactrianus Bactrian Camel 2.4 0.1 0.1 2.4

Mājas lama Lama glama Llama 1.5 1.5

Gvanaka Lama guanicoe Guanaco 1.4 1.4

Alpaka Lama pacos Alpaca 5.7 3.1 1.1 7.7

Vikunja Vicugna vicugna Vicuna 1.2 1.2

Cervidae

Alnis Alces alces alces eurasian elk 2.0 1.0 1.0

eiropas staltbriedis Cervus elaphus 
hippelaphus

Red Deer 1.0 1.0

Baltpurna briedis Przewalskium 
albirostris White-lipped Deer 4.5 1.0 1.0 4.5

pudu Pudu puda Chilean pudu 1.0 0.1 1.1

Meža ziemeļbriedis Rangifer tarandus 
fennicus

european Forest Reindeer 3.4 2.1 0.1 3.0 2.4

Giraffidae

Rotšilda žirafe Giraffa camelopardalis 
rothschildi

Baringo Giraffe 4.0 4.0

Bovidae

Mājas jaks Bos grunniens 
grunniens Domestic Yak 1.6 1.1 0.1 2.6

ungārijas stepju govs Bos taurus taurus 
'Hungarian Steppe'

Hungarian Steppe Cattle 3.3 0.1 1.1 2.3

Mišmi takins Budorcas taxicolor 
taxicolor

Mishmi Takin 1.5 0.2 0.2 0.2 1.3

Vītņragu kaza Capra falconeri 
heptneri

Turkmenian Markhor 5.9 0.4 2.0 3.13

Afganistānas uriāls Ovis aries cycloceros Afghan urial Sheep 2.4 1.0 3.4
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lAuksAimniecībAs Dzīvnieki – FArm AnimAls
Suga
Species

Skaits
Status

1.01.15.

Dzimuši
Births

Atvesti
other 

acquis’n

krituši
Deaths

Aizvesti
other 

dispos’n

Skaits
Status

31.12.15.
Tītars Domestic Turkey 1.1 1.1

pīle Domestic Duck 0.0.8 0.0.1 0.0.7

Zoss Domestic Goose 0.0.7 0.0.7

Vista Chicken 1.3.20 0.1.2 1.2.18

Trusis Domestic Rabbit 0.0.27 0.0.2 0.0.25

Nutrija Nutria 6.9 3.1 3.8

Zirgs Horse 1.2 1.2 0.1 0.1 2.2

ponijs pony 2.1 0.1 0.1 2.1

Cūka Domestic pig 6.4 2.9 1.4 8.4 1.4 0.9

– šķirne: Vjetnamas 1.0 1.0

– dekoratīvā pundurforma 2.0 1.0 3.0

Govs Domestic Cow 2.4 0.1 0.3 2.2

– šķirne: Latvijas zilā 13.11 2.4 7.6 8.9

– šķirne: Hailandes 4.5 0.1 1.1 3.5

kaza Domestic Goat
– šķirne: Latvijas vietējā 1.5 4.3 4.3 1.5

– šķirne: kamerūnas 2.13 5.4 2.5 1.1 4.11

Aita Domestic Sheep
– šķirne: Latvijas tumšgalve 15.30 18.12 15.4 18.38

– šķirne: Romanovas 1.41 33.30 31.26 1.10 2.35
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Apzīmējumi – pasaules Sarkanā grāmata (IuCN 2015 Red List of Threatened Species):

eW – savvaļā izmirusi suga (extinct in the Wild) 4

CR – bīstami apdraudēta suga (Critically endangered) 11

eN – apdraudēta suga (endangered) 16

Vu – saudzējama suga (Vulnerable) 32

NT – daļēji apdraudēta suga (Near Threatened) 18

DD – nepietiekami izpētīta suga (Data Deficient) 4

kopā 85

Apzīmējumi – ciltsgrāmatas, nebrīves populāciju menedžmenta programmas:

eep – apdraudēto sugu eiropas programma (european endangered Species programme) 30
ISB – starptautiskā ciltsgrāmata (International Studbook) 10
eSB – eiropas ciltsgrāmata (european Studbook) 35
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. 1320/2014 – pielikumi

kopā 126

Bezmugurkaulnieki
Slaidjoslu partula Partula suturalis strigosa eW eep
Rajatejas partula Partula tristis eW eep
Mainīgā partula Partula varia eW eep
Seišelu torņgliemezis Pachnodus fregatensis eN
Baltsprogu putnuzirneklis Brachypelma albopilosa B(II)

Brachypelma annitha B(II)
Brachypelma boehmei B(II)
Brachypelma emilia B(II)
Brachypelma smithi NT B(II)

Fregates dižmelnulis Polposipus herculeanus Vu eep
Zivis
pāvacu raja Potamotrygon motoro DD
Niedrzivs Erpetoichthys calabaricus NT
Birmas bocija Botia kubotai DD
Mirdzošā ameka Ameca splendens eW
očikoto tilapija Tilapia guinasana CR
Cīnītājzivs Betta splendens Vu
pērļu gurami Trichogaster leerii NT
Abinieki
Zagrosas tritons Neurergus kaiseri CR A(I)
Guansji kārptritons Paramesotriton guangxiensis eN
Lāsmainais dendrobats Dendrobates auratus B(II)

AizsArgājAmās sugAs rīgAs zooDārzA kolekcijā, 31.12.2015.



61

Raibais dendrobats Dendrobates leucomelas B(II)
krāsainais dendrobats Dendrobates tinctorius B(II)
Trīskrāsu indesvarde Epipedobates tricolor eN B(II)
Zeltainā indesvarde Phyllobates terribilis eN B(II)
Svītrainā indesvarde Phyllobates vittatus eN B(II)
Sarkanacu kokvarde Agalychnis callidryas B(II)
Morelē melnacu kokvarde Agalychnis moreletii CR B(II)
kalnu svilpējvarde Leptodactylus fallax CR eSB
Zeltainā mantella Mantella aurantiaca CR B(II)
Brūnā mantella Mantella betsileo B(II)
koku mantella Mantella laevigata NT B(II)
pārkera mantella Mantella pulchra Vu B(II)
Zaļā mantella Mantella viridis eN B(II)
Sarkanā tomātvarde Dyscophus antongilii NT A(I)
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 Batagur borneoensis CR B(II)
Malajas slēdzējbruņrupucis Cuora amboinensis Vu eSB B(II)
Malajas lapu bruņrupucis Cyclemys dentata NT
purva bruņrupucis Emys orbicularis NT
Sarkankāju bruņrupucis Chelonoidis carbonaria B(II)
Galapagu bruņrupucis Chelonoidis nigra Vu eSB A(I)
Zvaigžņu bruņrupucis Geochelone elegans B(II)
elastīgais bruņrupucis Malacochersus tornieri Vu eSB A(II)
Leopardu bruņrupucis Stigmochelys pardalis pardalis B(II)
Vidusāzijas bruņrupucis Testudo horsfieldii Vu B(II)
ogoves pundurkrokodils Osteolaemus tetraspis Vu eSB A(I)
Gaviālkrokodils Tomistoma schlegelii Vu eSB A(I)
Jemenas hameleons Chamaeleo calyptratus B(II)
Džeksona hameleons Chamaeleo jacksonii B(II)
panteru hameleons Furcifer pardalis B(II)
Madagaskaras dienas gekons Phelsuma madagascariensis B(II)
Stendinga dienas gekons Phelsuma standingi Vu B(II)
Degunradžu iguāna Cyclura cornuta Vu eSB A(I)
Zaļā iguāna Iguana iguana B(II)
Tvērējastes scinks Corucia zebrata B(II)
Madagaskaras zemes žņaudzējčūska Acrantophis madagascariensis A(I)
parastā žņaudzējčūska Boa constrictor B(II)
kubas žņaudzējčūska Epicrates angulifer NT eep/ISB B(II)
Tīklotais pitons Broghammerus reticulatus B(II)
Zaļais kokpitons Morelia viridis B(II)
Tīģerpitons Python molurus B(II)
karaliskais pitons Python regius B(II)
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putni
Darvina nandu Pterocnemia pennata eSB A(I)
Sekstainais kazuārs Casuarius casuarius Vu eSB
Melnais stārķis Ciconia nigra eSB A(II)
klinšu ibiss Geronticus eremita CR eep A(I)
Sārtais flamings Phoenicopterus roseus A(II)
Sarkanais flamings Phoenicopterus ruber B(II)
Sarkankakla zoss Branta ruficollis Vu A(II)
Lielā pūkpīle Somateria mollissima mollissima NT
Andu kondors Vultur gryphus NT eep A(I)
Vistu vanags Accipiter gentilis A(II)
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus 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)
Bārdainais grifs Gypaetus barbatus NT eep A(II)
Baltgalvas grifs Gyps fulvus eSB A(II)
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla eep A(I)
Baltais grifs Neophron percnopterus eN eep A(II)
Rudgalvas piekūns Falco biarmicus A(II)
purva piekūns Falco columbarius A(II)
Lauku piekūns Falco tinnunculus A(II)
Sekretārputns Sagittarius serpentarius Vu eSB B(II)
edvarda fazāns Lophura edwardsi CR eep/ISB A(I)
Taivānas fazāns Lophura swinhoii NT A(I)
paradīzes dzērve Anthropoides paradiseus Vu eSB B(II)
pelēkā vainagdzērve Balearica regulorum gibbericeps eN 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)
Baltais kakadu Cacatua alba eN B(II)
Dzeltencekula kakadu Cacatua galerita B(II)
Moluku kakadu Cacatua moluccensis Vu eep A(I)
Citroncekula kakadu Cacatua sulphurea citrinocristata CR eep A(I)
Sārtais kakadu Eolophus roseicapilla B(II)
Zildzeltenā ara Ara ararauna B(II)
Sarkanastes žako Psittacus erithacus erithacus Vu B(II)
Ausainā pūce Asio otus A(II)
eiropas ūpis Bubo bubo bubo A(II)
Tjanšana ūpis Bubo bubo hemachalana A(II)
Baltā pūce Bubo scandiacus A(II)
Meža pūce Strix aluco A(II)
Ziemeļpūce Strix nebulosa A(II)
urālpūce Strix uralensis A(II)
Svītrainā pūce Surnia ulula A(II)
kāpzemes degunragputns Bucorvus leadbeateri Vu eSB
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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)
kaķu lemurs Lemur catta eN eSB A(I)
Mazais resnais loris Nycticebus pygmaeus Vu eep/ISB A(I)
Senegālas galago Galago senegalensis eSB B(II)
Geldi kalimiko Callimico goeldii Vu eep A(I)
Ziemeļbrazīlijas kalitrikss Callithrix jacchus B(II)
Austrumu pundurkalitrikss Callithrix pygmaea niveiventris B(II)
Sudrabainais kalitrikss Mico argentatus eSB B(II)
Bolīvijas Asaras naktspērtiķis Aotus azarai boliviensis eSB B(II)
Huzārpērtiķis Erythrocebus patas eSB B(II)
Japānas makaks Macaca fuscata fuscata ISB B(II)
Četrpirkstu tamandua Tamandua tetradactyla longicauda eSB
Turcijas adatpele Acomys cilicicus DD
Filipīnu mākoņžurka Phloeomys pallidus eSB
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 eSB A(II)
Brūnais lācis Ursus arctos arctos eSB A(II)
Leduslācis Ursus maritimus Vu eep/ISB B(II)
kinkažu Potos flavus eSB
eiropas ūdele Mustela lutreola novikovi CR eep
Manuls Felis manul NT eep B(II)
Servals Leptailurus serval B(II)
Ziemeļu lūsis Lynx lynx lynx eSB A(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
prževaļska zirgs Equus caballus przewalskii eN eep/ISB A(I)
kiangs Equus kiang holdereri ISB A(II)
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)
Vikunja Vicugna vicugna eep A(I)
Baltpurna briedis Przewalskium albirostris Vu eSB
pudu Pudu puda Vu eep A(I)
Meža ziemeļbriedis Rangifer tarandus fennicus eSB
Rotšilda žirafe Giraffa camelopardalis rothschildi eN eep
Mišmi takins Budorcas taxicolor taxicolor Vu eSB B(II)
Vītņragu kaza Capra falconeri heptneri NT eep A(I)
Buhāras uriāls Ovis aries cycloceros Vu B(II)
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