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EU ......................................................... Europos Sąjunga
IAS ........................................................ Invazinės svetimos rūšys
IUCN ..................................................... Tarptautinė gamtos išsaugojimo sąjunga
NGO ..................................................... Nevyriausybinė organizacija
O519/449 ................................................ Įsakymas nr. 519/449, dėl „laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklių 		
pakeitimo“ (2002-10-02)
O298/2002 .......................................... Įsakymas nr.298 dėl „leidimo zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų
tvarkymo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo (2002-06-04)
O346/2002 .......................................... Įsakymas nr. 346 dėl „laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose programos
standartizavimo patvirtinimo“ (2002/06/27)
OIE ...................................................... Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija
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WPA ...................................................... Laukinės gyvūnijos įstatymas (1997-11-06) (pakeistas 2010-06-22)
ZIC ........................................................ Zoologijos sodų patikros komisija

NAUDOJAMI TERMINAI
Gyvūnai: visi bet kurių rūšių gyvi žinduoliai, paukščiai, ropliai, varliagyviai, žuvys, vabzdžiai ar kiti bestuburiai organizmai,
kurie nepriskiriami augalams ar grybams.
Cirkas: nuolatinė, sezoninė ar laikina įstaiga, kur laikomi ir/ar demonstruojami gyvūnai, kurie yra/bus naudojami triukų
ar manevrų atlikimui. Išimtys: delfinariumai, akvariumai ir zoologijos sodai.
Kolekcijos planas: detalus, raštiškas kiekvienos rūšies ir pavienio gyvūno apgyvendinimo zoologijos sode aprašymas,
apimantis pakartotinio apgyvendinimo planus ir užtikrinantis gyvūnų gerovę zoologijos sodo užsidarymo atveju.
Prijaukintas gyvūnas: tam tikra rūšis, kurios individai ilgai buvo laikomi (auginami) ir selektyviai modifikuojami
nelaisvėje, siekiant pagerinti genetines, morfologines, fiziologines ar elgesio savybes.
Aplinkos kokybė: aptvertos teritorijos kokybės matas, susijęs su reikalavimais, keliamais gyvūnų rūšių gyvenimo
sąlygoms.
Laisvai klajojantys gyvūnai: gyvūnai, kurie buvo atgabenti į zoologijos sodo žemes ir galintys laisvai judėti po jo
teritoriją.
Neįtraukta į sąrašą: gyvūnų rūšys, kurios nėra įtrauktos į IUCN Red List of Threatened SpeciesTM sąrašą, įskaitant tas
rūšis, kurias dar turi įvertinti IUCN, ir prijaukintus gyvūnus.
Kenkėjas: gyvūnas, pasižymintis tokiomis savybėmis, kurias žmonės laiko keliančiomis žalą.
Rūšies valda: rūšies laikymas viename aptvare. Pvz., du atskiri aptvarai, kuriuose laikomi tigrai, būtų klasifikuojami
kaip dvi rūšių valdos; vienas narvas, kuriame laikomos dvi paukščių rūšys, būtų klasifikuojamos kaip dvi rūšių valdos.
Nykstanti rūšis: rūšis, kuri pagal IUCN Red List of Threatened SpeciesTM priskiriama pažeidžiamoms, nykstančioms ar
kritiškai nykstančioms rūšims (IUCN raudonojo sąrašo tinklalapis).
Laukinis gyvūnas: laisvėje gyvenantis arba nelaisvėje laikomas laukinio gyvūno rūšies bet kurios biologinio vystymosi
stadijos individas. Gyvūnais pagal šį įstatymą taip pat laikomos gyvūno dalys ar gaminiai iš jų, taip pat negyvi gyvūnų
egzemplioriai.
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Zoonosija: ligos ir infekcijos, kurias natūraliai perneša stuburiniai gyvūnai ir žmonės.
Zoologijos sodai: visos teritorijos, kuriose gyvūnai laikomi ir demonstruojami visuomenei septynias arba daugiau
dienų per metus (išskyrus cirkus, naminių gyvūnų parduotuves ir tas įstaigas, kurias valstybės narės atleidžia nuo
direktyvos reikalavimų, kadangi jos visuomenei nedemonstruoja daug gyvūnų ar jų rūšių ir ši išimtis nekelia pavojaus
šios direktyvos tikslams (Direktyva 1999/22/EB)).

SANTRAUKA
Lietuvoje kaip paneuropinio projekto dalis buvo įvertinti penki zoologijos sodai: du oficialiai pripažinti Vyriausybės ir trys
veikiantys, bet licencijos neturintys zoologijos sodai. Šiuo projektu norėta įvertinti Europos Tarybos Direktyvos 1999/22/
EB (susijusios su laukinių gyvūnų laikymu zoologijos soduose) įgyvendinimo ir vykdymo veiksmingumą ir lygį Europos
Sąjungos (ES) šalyse narėse. Iš viso buvo stebėtos 355 rūšys (įskaitant pagalbines, kai to reikėjo) 412-oje aptvarų.
Buvo surinkta informacija apie kiekvieno zoologijos sodo veiklą (dalyvavimas išsaugojimo veikloje, visuomenės
švietimas, aptvarų kokybė, visuomenės saugumas ir gyvūnų gerovė). Šie parametrai buvo įvertinti pagal oficialius
Direktyvos 1999/22/EB, Lietuvos laukinės gyvūnijos įstatymo (WPA) ir Vyriausybės įsakymus zoologijos sodams nr. 298
(‘O298/2002’) bei nr. 346 (‘O346/2002’) reikalavimus. Pagrindinės išvados buvo tokios:
•

Zoologijos sodų veiklos reguliavimas Lietuvoje yra įtrauktas į įstatymą, besirūpinantį laukinių
gyvūnų ir jų buveinių apsauga. Tai suderinama su Direktyvos reikalavimais išsaugoti biologinę įvairovę.

•

Zoologijos sodai licencijuojami ir kontroliuojami regioninio aplinkos apsaugos departamento. Rezultatai
išryškina WPA ir Vyriausybės įsakymų interpretavimo ir taikymo nesilaikymą.

•

Tik du iš penkių zoologijos sodų turi licencijas. Kiti trys veikia, bet licencijų neturi.

•

WPA ir Direktyvos reikalavimų vykdymas yra minimalus.

•

Nepaisant reikalavimų neleisti laukiniams gyvūnams ištrūkti į natūralią aplinką, buvo nustatyta, kad trims
iš penkių zoologijos sodų nepavyko užtikrinti gyvūnų saugumo: jiems sudaromos sąlygos ištrūkti
iš zoologijos sodo teritorijos, ir natūraliai aplinkai bei visuomenei iškyla rizika.

•

Prastas aptvarų suprojektavimas, apsauginių atitvarų stoka, zoologijos sodo personalo trūkumas
ir faktas, kad kai kurie zoologijos sodai skatina tiesioginį žmonių kontaktą su laukiniais gyvūnais
kelia žmonėms susižeidimo ir užsikrėtimo įvairiomis ligomis riziką. Daugeliu atveju žmonės nebuvo
informuoti apie galimą pavojų.

•

Daugelis aptvarų buvo nehigieniški ir galėjo kelti pavojų gyvūnų sveikatai ir gerovei. Ketvirtadalyje
visų aptvarų buvo pastebėtas nepriimtinas ekskrementų kiekis.

•

Nepaisant įstatyminio reikalavimo, kad prioritetas būtų teikiamas retų rūšių veisimui, į nelaisvėje
vykdomo veisimo programas buvo įtraukta labai mažai tokių rūšių. IUCN Red List of Threatened
SpeciesTM duomenimis daugelis Lietuvos zoologijos soduose laikomų rūšių yra mažiausią susirūpinimą
keliančios rūšys (rūšys, kurių išsaugojimui nebūtina skirti daug dėmesio).

•

Daugelyje zoologijos sodų visuomenės švietimas buvo prastas. Maždaug 50% rūšių valdų nebuvo jokio
informacinio ženklo, o esantys ženklai neatitiko visų geriausios praktikos kriterijų (SMZP).

•

Gyvūnų gerovės ir zootechniniai standartai daugelyje zoologijos sodų aptvarų buvo prasti.

•

Maždaug 95% aptvarų nepraturtino gyvūnų aplinkos įvairiais daiktais (žaislais ar maitinimo
įrenginiais, kurie pagerintų gyvūnų elgesį ir užimtumą).

•

Daugiau nei 94% aptvarų nebuvo tinkamai įkurti. Zoologijos sodai mažai rūpinasi esminiais gyvūnų
biologiniais, erdviniais ir elgesio poreikiais.

•

Daugelis atsitiktinai atrinktų aptvarų neatitiko „patalpų normų, skirtų nelaisvėje laikomiems
laukiniams gyvūnams“ (O346/2002). Be to, rezultatai parodė, kad šios minimalios normos neužtikrina
visų gyvūnų erdvinių, fizinių, fiziologinių ir elgesio poreikių. Lietuvos zoologijos sodai nesilaiko įstatyminio
įsipareigojimo suteikti savo gyvūnams tinkamas sąlygas.
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REKOMENDACIJOS
Aplinkos Ministerija turėtų imtis reikiamų priemonių, kad:
1) Peržiūrėtų šios ataskaitos rezultatus, nustatytą reikalavimų interpretavimą, dviprasmiškumą ir Laukinės
gyvūnijos įstatymo (WPA) bei Vyriausybės įsakymų O298/2002 ir O346//2002 nesilaikymą. Užtikrintų teisingo
zoologijos sodo identifikavimo laikymąsi ir nuoseklų atskirų kriterijų interpretavimą, kad būtų užtikrintas
Direktyvos 2 straipsnio laikymasis.
2) Peržiūrėtų WPA (2010-06-22) ir pataisytų Vyriausybės įsakymą nr. 346, kuris užtikrintų, jog Lietuvos zoologijos
sodų teisės aktuose būtų nurodytos sąlygos, reikalaujančios, kad visi zoologijos sodai rūpintųsi išsaugojimo,
švietimo ir moksliškai galiojančių tyrimų veikla, bendrai siekdami pasirūpinti biologinės įvairovės išsaugojimu.
3) Pakoreguotų Lietuvos minimalius „patalpų, skirtų nelaisvėje laikomiems laukiniams gyvūnams“ reikalavimus
(įsakymas nr.346), kad jie atitiktų visų Lietuvos zoologijos soduose laikomų rūšių erdvinius, fizinius, fiziologinius
ir elgesio poreikius. Šio veiksmo turėtų imtis nepriklausoma mokslinė institucija, naudojanti patikimą ir
moksliškai pagrįstą informaciją.
4) Užtikrintų, jog Zoologijos sodų patikros komisija (ZIC) turi reikiamų įgūdžių, patirties ir pakankamai
kompetencijos, kad vykdytų Lietuvos zoologijos sodų teisės aktus. Užtikrintų, kad ZIC nepriklauso nuo zoologijos
sodų verslo šakos, yra susipažinusi su minimaliais „patalpų, skirtų nelaisvėje laikomiems laukiniams gyvūnams“
reikalavimais (O346/2002 priedas), buvo tinkamai apmokyti bei įgijo įgūdžių, susijusių su laukinių gyvūnų
priežiūra ir jų gerove gyvenant nelaisvėje.
5) ZIC tikrintų naujus zoologijos sodus vizitų juose metu, kad prieš suteikiant darbinę licenciją būtų užtikrinta, jog jie
atitinka licencinius reikalavimus ir visuose zoologijos soduose būtų atliekami kasmetiniai patikrinimai.
6) Nustatytų švietimo ir išsaugojimo priemonių vertinimo bei tobulinimo kriterijus zoologijos soduose. Jų negali
kurti ir įgyvendinti patys zoologijos sodai – tai turi padaryti nepriklausoma vykdomoji agentūra.
7) Įvestų priemones, užtikrinančias, kad gyvūnų gyvenimo sąlygų gerinimui skiriama pakankamai lėšų, įskaitant
įėjimo į zoologijos sodą mokesčio didinimą.
8) Užtikrintų, kad visi zoologijos soduose dirbantys ar veterinarinę pagalbą zoologijos sodams teikiantys veterinarai
buvo tinkamai apmokyti ir turi įgūdžių, leidžiančių rūpintis laukinių gyvūnų sveikata ir gerove nelaisvėje.
9) Užtikrintų, kad visi zoologijos sodų savininkai, atsakingi už gyvūnų priežiūrą zoologijos soduose, yra tinkamai
apmokyti, turi gyvūnų priežiūros ir jų gerovės užtikrinimo įgūdžių.
10) Užtikrintų, kad zoologijos soduose laikomos ir išsaugomos daugiausiai vietinės ir europinės nykstančios rūšys, o
ne neeuropinės rūšys.
11) Užtikrintų, kad būtų draudžiamas žmonių kontaktas su pirmos kategorijos „Didesnės rizikos“ gyvūnais ir tokiomis
rūšimis, kurios žinomos kaip platinančios zoonozes. Bet koks kitas kontaktas su žmonėmis turi būti prižiūrimas,
kontroliuojamas ir ribojamas.
12) Išleistų rekomendacijas, padedančias zoologijos sodams, vykdomajam personalui, veterinarijos gydytojams,
nevyriausybinėms organizacijoms tinkamai interpretuoti WPA ir O346/2002 reikalavimus, ypač susijusius su
dalyvavimu pripažintose išsaugojimo bei švietimo programose.
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Aplinkos apsaugos agentūra ir zoologijos sodų tikrinimo komisija privalo imtis reikiamų priemonių, kad:
1)

Užtikrintų, kad visos įstaigos, kurios septynias ar daugiau dienų per metus visuomenei eksponuoja laukinių
gyvūnų rūšis, turi licencijas, yra reguliariai tikrinamos ir atitinka WPA ir O346/2002 reikalavimus.

2)

Patikrintų nelicencijuotų zoologijos sodų, nustatytų per šį tyrimą, būklę bei užtikrintų, kad jie atitinka WPA ir
O346/2002 reikalavimus.

3)

Užtikrintų, kad zoologijos sodų darbuotojai visada sandariai uždaro ir užrakina gyvūnų aptvarus, o visuomenė yra
pakankamai informuota apie pavojingus gyvūnus.

4)

Užtikrintų, kad zoologijos sodų darbuotojai žino minimalius „patalpų, skirtų nelaisvėje laikomiems laukiniams
gyvūnams“ reikalavimus (O346/2002 priedas) ir imasi reikiamų priemonių, kad visi gyvūnai laikomi tokiomis
sąlygomis, kurios atitinka jų rūšių poreikius.

5)

Taikydami veiksmingus reikalavimus, užtikrintų, kad visi zoologijos sodai (kaip apibrėžta Direktyvoje) laikytųsi
valstybinių teisės aktų reikalavimų zoologijos sodams ir taikytų nuobaudas (O298/2002 22.2.1 – 22.2.5;
Administracinis kodeksas nr. X-1766) tiems zoologijos sodams, kurie nesilaiko reikalavimų (O298/2002 22 ir 23
straipsniai).

6) Uždarytų zoologijos sodą, per nustatytą laikotarpį neatitikusį WPA, O298/2002 ir O346/2002 reikalavimų.
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ZOOLOGIJOS SODŲ TYRIMAS 2011
Įvadas ir metodologija

9

ĮVADAS
1999/22/EB Tarybos Direktyva dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose buvo priimta 1999 m. Direktyva įsigaliojo
2002 m. balandį, kai ES sudarė 15 ES šalių narių. Nuo to laiko visos ES narės įsipareigojo Direktyvos reikalavimus
įtraukti į savo valstybių įstatymus, o nuo 2005 m. balandžio (Bulgarijoje ir Rumunijoje - 2007 m.) visiškai įgyvendinti
ir vykdyti jos reikalavimus. Europos Komisija atsako už tai, kad ES narės peržiūrėtų ir užtikrintų veiksmingą Direktyvos
įgyvendinimą ir imtųsi oficialių veiksmų, jeigu jos būtų nesilaikoma.
Direktyva ES narių įstatymams suteikia pagrindą licencijuoti ir tikrinti zoologijos sodus, sustiprinti jų vaidmenį saugant
biologinę įvairovę ir keistis informacija, kad būtų skatinama laukinių gyvūnų rūšių apsauga ir išsaugojimas. Tai atitinka
Europos Bendrijos įsipareigojimą imtis priemonių dėl išsaugojimo ex situ pagal Biologinės įvairovės konvencijos
9 straipsnį (1992) (CBD tinklalapis). Be to, reikalaujama, kad ES narės taikytų papildomas priemones, tokias kaip
tinkamų būstų zoologijos soduose laikomiems gyvūnams parūpinimas, gyvūnų biologinių poreikių tenkinimas, gyvūnų
aptvarų tobulinimas pagal rūšies poreikius, aukšti zootechniniai ir zoohigieniniai standartai, prevencinės, gydomosios
veterinarinės priežiūros ir mitybos programos, apsauga nuo kenkėjų, parazitų bei pabėgimo.
Nors Direktyva buvo perteikta visų ES narių valstybiniuose įstatymuose, juose dažnai trūksta detalių paaiškinimų,
susijusių su šviečiamąja ir moksline veikla, licencijų suteikimo ir patikrinimų procedūromis, aiškia rūpinimosi gyvūnais
strategija, jeigu būtų uždarytas zoologijos sodas. Direktyvos reikalavimai yra gan dviprasmiški, o juos interpretuojant
gali kilti nesklandumų. Kompetentingos ES narių įstaigos negavo išsamių rekomendacijų ir nebuvo apmokytos, kad
Direktyvos sąlygos būtų pritaikytos tinkamai, todėl daugeliui jų nepavyksta užtikrinti, jog zoologijos sodai jas visiškai
įgyvendintų (Eurogroup for Animals, 2008; ENDCAP, 2009).
Surinkti duomenys rodo, kad licencijuotų ES zoologijos sodų skaičius yra mažiausiai 3500. Vis dėlto manoma, kad
yra šimtai nelicencijuotų ir nereguliuojamų zoologinių kolekcijų, kurios dar turi būti identifikuotos, o joms suteiktos
kompetentingų institucijų licencijos. Ne daugiau kaip 8% visų Europos zoologijos sodų yra Europos zoologijos sodų ir
akvariumų asociacijos (EAZA) nariai, todėl ši asociacija negali būti vadinama zoologijos sodų atstove Europos Bendrijoje.
Tyrimai atskleidė, kad daugelis ES zoologijos sodų neatitinka standartų ir nesilaiko Direktyvos. Be to, ES narės
nenuosekliai taiko Direktyvos nuostatus ir nesistengia nustatyti, kokios to priežastys. Projektas siekia įvertinti dabartinę
situaciją daugelyje ES narių, nustatyti problemas, kurioms turėtų būti skiriamas dėmesys, ir pateikti rekomendacijų,
kaip jas spręsti.
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METODOLOGIJA
2009 m. kovo – gruodžio mėnesiais buvo atliktas 200 zoologinių kolekcijų iš 20 ES narių vertinimas kaip Europos
Tarybos Direktyvos 1999/22/EB įgyvendinimo ir vykdymo lygio vertinimo dalis. Į vertinimą buvo įtrauktas kiekvienoje
ES narėje zoologijos sodams taikomų valstybinių įstatymų vertinimas, palyginimas su Direktyvos reikalavimais, šių
įstatymų įgyvendinimo ir vykdymo analizė bei atsitiktinai pasirinktų kiekvienos ES narės zoologijos sodų būklės ir darbo
vertinimas.
Užtikrinant duomenų surinkimo nuoseklumą buvo sudarytas zoologijos sodų vertinimo protokolas. Kai kuriose ES narėse
(Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Maltoje ir Portugalijoje) šiam darbui buvo pasamdyti
vietiniai tyrėjai. Kitose ES narėse (Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Kipre, Čekijos Respublikoje, Estijoje, Graikijoje,
Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovėnijoje) duomenis surinko ir išanalizavo vienas Didžiosios
Britanijos tyrėjas.
Šalių narių įstatymų įgyvendinimas ir vykdymas
Duomenys buvo surinkti ir įvertinti:
•

kompetentingų institucijų atstovams užpildant anketą;

•

interviu su kompetentingų institucijų atstovais metu;

•

peržiūrint valstybinius teisės aktus, susijusius su zoologijos sodų veikla.

Zoologijos sodų būklė ir darbas
Naudojant Direktyvoje pateiktą zoologijos sodo apibrėžimą*, buvo įvertintos įvairios zoologinės kolekcijos, tokios
kaip tradiciniai zoologijos sodai, safario parkai, akvariumai, delfinariumai, paukštidės ir terariumai. Kai kuriais atvejais
valstybiniuose įstatymuose šis apibrėžimas nenaudojamas, todėl galimi neatitikimai. Bet tokie zoologijos sodai (pagal
Direktyvos apibrėžimą) vis tiek buvo įtraukti į projektą.
Zoologijos sodai buvo atrenkami vertinimui naudojant du metodus:
•

ES narėse, kuriose daug zoologijos sodų – Prancūzija, Vokietija, Italija, Didžioji Britanija – , atsitiktinai buvo
atrinkti 25 iš jų.

•

Šešiolikoje kitų ES narių, kur zoologijos sodų nedaug, buvo pasirinkta nuo trijų iki dešimties kolekcijų,
priklausomai nuo bendro zoologijos sodų skaičiaus šalyje ir jų prieinamumo. Zoologijos sodai buvo identifikuoti
pagal oficialius valstybinius sąrašus (jeigu tokie yra), naudojant internetinius išteklius, spausdintą informacinę
medžiagą ir informaciją iš vietinių nevyriausybinių organizacijų.

Duomenys buvo surinkti naudojant vaizdo kamerą, kuria buvo įrašyta visa kiekvieno zoologijos sodo struktūra ir turinio
apžvalga: aptvarai, matomi gyvūnai, ženklai, visuomenės švietimo priemonės, pokalbiai, šou, interaktyvios darbo
su gyvūnais sesijos, žmonių kontaktas su gyvūnais bei saugumo klausimai. Buvo surinkta papildoma informacija iš
zoologijos sodų internetinių svetainių ir zoologijos soduose pateiktos literatūros. Duomenys buvo renkami neturint
išankstinių žinių apie zoologijos sodų valdymą. Buvo filmuojamos tik visuomenei prieinamos vietos. Į įrašus neįėjo
lankytojams neprieinamos vietos, pvz., maisto ruošimo ir laikymo, karantino ir veterinarijos patalpos.
Duomenys buvo išanalizuoti naudojant zoologijos sodų vertinimo protokolą, kuris buvo sudarytas ir patobulintas
vertinant zoologijos sodus Ispanijoje (InfoZoos 2006 - 2008), šiame protokole atsižvelgta į Direktyvos, valstybinių
zoologijos sodų teisės aktų bei EAZA minimalių gyvūnų apgyvendinimo ir priežiūros zoologijos soduose ir akvariumuose
standartų (juos galima rasti EAZA tinklalapyje ir susieti su Direktyvos preambule) reikalavimus. Informacija ir nuorodos
taip pat buvo paimtos iš 2004 m. DEFRA Šiuolaikinės zoologijos sodų praktikos standartų (SMZP) bei Zoologijos sodų
Forumo vadovėlio. Zoologijos sodų vertinimo protokolas buvo pritaikytas kiekvienai ES narei, atsižvelgiant į teisės aktų
reikalavimus.
‘ ... Visos įstaigos, kuriose septynias ar daugiau dienų per metus laikomi ir viosuomenei demonstruojami laukinių rūšių gyvūnai ...’ (Europos Tarybos Direktyvos 1999/22/
EB 2 straipsnis)

*
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Analizė buvo suskirstyta į šias dalis:
•

Bendroji informacija apie zoologijos sodą.

•

Įsipareigojimas rūšių išsaugojimui.

•

Visuomenės švietimas.

•

Gyvūnų aptvarų vertinimas.

•

Gyvūnų gerovės vertinimas.

Daugiau informacijos apie vertinimo metodiką galite rasti www.euzooinquiry.eu
Visų vertinime dalyvavusių zoologijos sodų buvo paprašyta užpildyti standartinę zoologijos sodų apklausos anketą,
kurioje buvo klausiama apie dalyvavimą Europos koordinuotose veisimo nelaisvėje programose, dabartinėje mokslinių
tyrimų veikloje in situ išsaugojimo projektus, visuomenės švietimą.
Anketoje taip pat prašoma pateikti informacijos apie personalo apmokymus, veterinarinės priežiūros lygį, aplinkos
praturtinimo ir tinkamos mitybos programas.
2011 m. ES zoologijos sodų tyrime dalyvavo šios valstybės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Estija,
Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Portugalija,
Rumunija, Slovėnija ir Jungtinė Karalystė (tik Anglija).
Likusios septynios ES narės nebuvo įtrauktos į šį zoologijos sodų tyrimą. Tačiau 2011 m. bus pateikta kita ataskaita apie
zoologijos sodų reguliavimą Ispanijoje.
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LIETUVA
Šalies ataskaita
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ĮVADAS
Lietuva į ES įstojo 2004 m. gegužę. Iki 2005 m. balandžio Lietuva kartu su 24 kitomis ES narėmis turėjo perkelti ir
įgyvendinti Europos Tarybos Direktyvos 1999/22/EB reikalavimus į savo valstybinius įstatymus. Direktyva buvo perkelta
į valstybinius įstatymus taikant Laukinės gyvūnijos įstatymą, 2 skyrių, 8 straipsnį (1997-11-06) (pataisytą 2010-06-22)
(Valstybės žinios 1997, nr.108-2726) (WPA) ir ypač įsakymą nr. 298 dėl „leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir
zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos“ (2002-06-04) (‘O298/2002’) bei įsakymą nr. 346 dėl „laukinių gyvūnų
laikymo zoologijos soduose standartizavimo programos patvirtinimo“ (2002-06-27) (‘O346/2002’). Aplinkos Ministerija
prisiima atsakomybę už Direktyvos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, kur zoologijos sodų licencijavimą ir tvarkymą
nustato Aplinkos apsaugos agentūra (Standartinė ES narių anketa).
Viena šio tyrimo dalių buvo kompetentingų institucijų atstovų Standartinės ES narių anketos pildymas. Į šią ataskaitą
įtrauktas iš Aplinkos Ministerijos gautas atsakymas (ES narių anketos, pers. comm., 2010-09-01). Lietuvos organizacijos
narės, gyvūnų gerovės tarnyba „PIFAS“ ir Lietuvos gyvūnų globos draugija surinko ir peržiūrėjo informaciją.
Lietuvoje zoologijos sodų licencijavimą ir veiklą reguliuoja WPA, kuris siekia apsaugoti laukinius gyvūnus ir jų
gamtines buveines Lietuvos teritorijoje remdamasis Vyriausybės įsakymais, įskaitant įsakymus (O298/2002 (4(3)5
ir WPA 8(8) straipsniai ir O346/2002, WPA (8(2)3 straipsnis ir O298/2002 22.2.1 straipsnis)), susijusius su zoologijos
sodų reguliavimu. Zoologijos sodai licencijuojami ir reguliuojami pagal O298/2002 (susijusį su WPA 8(1), 8(2)8,
8(4) straipsniais), kuris tiksliai pritaikė Direktyvos 4 ir 6 straipsnius, būtent zoologijos sodų licencijavimą ir tikrinimą
bei zoologijos sodų uždarymo procedūras. Kai zoologijos sodams suteikiama licencija, jie turi laikytis O346/2002
reikalavimų, tarp kurių yra visuomenės ir gyvūnų sveikata, saugumas, veisimo nelaisvėje programų specifikacijos ir
minimalūs laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose reikalavimai. Pagal WPA 8(2) straipsnį buvo pritaikyti ir kiti
reikalavimai zoologijos sodams, kaip nurodyta Direktyvos 3 straipsnyje.
Zoologijos sodui licenciją išduoda Aplinkos apsaugos agentūra per regioninius Aplinkos apsaugos departamentus, po
teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Aplinkos ministerijos paskirtos zoologijos sodų tikrinimo
komisijos (ZIC). Tai – grupė žmonių, patvirtinta Aplinkos Ministerijos ir sudaryta iš Aplinkos Ministerijos, Valstybineės
maisto ir veterinarijos tarnybos, regioninio Aplinkos apsaugos departamento atstovų, veterinarijos ir biologijos
specialistų, į komisijos sudėtį gali būti įtrauktų ir kitų specialistų. ZIC turi patikrinti, ar pareiškėjas gali išpildyti WPA
nustatytus reikalavimus, ypač 8(2) straipsnio reikalavimus, bei O346/2002 reikalavimus (O298/2002 12 ir 13 straipsniai).
Į šį darbą įeina visos pareiškimui reikalingos dokumentacijos peržiūra ir vietoje atliekamas patalpų patikrinimas
(O298/2002 14, 15 ir 17 straipsniai). ZIC sprendimas suteikti (arba ne) licenciją ar specifikuoti rekomenduojamas
licencijos suteikimo sąlygas pateikiamas Aplinkos apsaugos agentūrai kaip ataskaita per 10 darbo dienų po zoologijos
sodo patikrinimo (O298/2002 18, 19 ir 20 straipsniai). Tada Aplinkos apsaugos agentūra išduoda arba atmeta pareiškimą
dėl licencijos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pareiškimo pateikimo (O298/2002 8(1) ir 10 straipsniai). Zoologijos sodų
licencijos išduodamos 4 metų laikotarpiui (Standartinė ES narių anketa).
Zoologijos sodų tikrinimas Lietuvoje yra privalomas tiek prieš suteikiant zoologijos sodui licenciją, tiek mažiausiai kas
ketverius metus, įskaitant neskelbiamus tikrinimus zoologijos soduose, kuriuose manomai pažeidžiami galiojantys
teisės aktai. ZIC atliekami tikrinimai įvertina zoologijos sodams taikomų reikalavimų laikymąsi (WPA 8 ir O346/2002
straipsnis) bei įvertina, ar laikomasi per ankstesnį tikrinimą specifikuotos licencijos suteikimo sąlygų (O298/2002 19
straipsnis). Jeigu zoologijos sodas pažeidžia kurį nors teisės aktų reikalavimą, Aplinkos apsaugos agentūra gali nuspręsti
atšaukti licenciją ir/ar uždaryti zoologijos sodą (arba jo dalį) (WPA 8(4); O298/2002 22 ir 23 straipsniai).
Pagal gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartizavimo programą (O346/2002) Aplinkos Ministerija prižiūri
zoologinių kolekcijų duomenų bazę, į kurią įtrauktos visos licencijuotuose zoologijos soduose laikomos stuburinių
gyvūnų rūšys, ši bazė kasmet yra atnaujinama (V, O346/2002 skirsnis). Tyrimo metu Aplinkos Ministerija pripažino du
Lietuvos zoologijos sodus, kurie turi licencijas. Tačiau per šį tyrimą buvo aptikti dar trys zoologijos sodai (kaip nustatyta

14
WPA ir Direktyvoje), kurie vertinimo metu veikė, bet neturėjo licencijos. Šie trys zoologijos sodai taip pat buvo įtraukti į
vertinimą.

Zoologijos sodų licencijavimo reikalavimai
Lietuvoje zoologijos sodu yra vadinama „vieta su nuolatiniais specialiais įrenginiais, kurioje ne mažiau kaip septynias
dienas per metus laikomi ir visuomenei eksponuojami gyvi laukiniai gyvūnai, sudaranti zoologinę kolekciją“ (WPA 2(16)
ir O346/2002 2 straipsniai). Į šią anketą įtrauktos visų tipų zoologinės kolekcijos, pradedant tradiciniais zoologijos sodais
ir baigiant smulkiais žvėrynais, specializuotomis kolekcijomis, pvz., akvariumai, paukštidės, terariumai, delfinariumai
(Standartinė ES narių anketa).
WPA 2(16) straipsnis ir O298/2002 2 straipsnis bei V priedas nurodo įstaigas, kurios yra atleistos nuo leidimų zoologijos
sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos. Tai – cirkai, gyvūnų parduotuvės ir zoologijos
kolekcijos, kuriose laikoma „ne daugiau kaip 10 laukinių gyvūnų rūšių ir ne daugiau kaip 50 individų nekeliant grėsmės
laukiniams gyvūnams ir biologinės įvairovės išsaugojimui“. Ar licencija reikalinga nusprendžia Aplinkos apsaugos
agentūra pagal ZIC rekomendacijas, ji turėtų ne tik atsižvelgti į rūšies ar atskirų gyvūnų poreikius, bet ir į rūšių
išsaugojimą. Svarbiausia skirti dėmesio rūšims, išvardintoms Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų
rūšių sąraše (įsakymas nr.504, 13/10/03), bei nykstančioms rūšims, išvardintoms CITES (Valstybės Žinios, 2001, no.501739) (O298/2002, 27 straipsnis).
Patvirtinti Lietuvos zoologijos sodai turi atitikti WPA, O346/2002 specifikacijas ir laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje
taisykles, įsakymas nr. 519/449, . Ypatingai pabrėžiami reikalavimai zoologijos sodams pagal WPA 8(2) straipsnį
(O298/2002 12 straipsnį).

Išsaugojimas
Tarybos Direktyva 1999/22/EB buvo perkelta į Lietuvos laukinės gyvūnijos įstatymą, siekiantį išsaugoti biologinę įvairovę,
ypač Lietuvos teritorijoje. 8(2)1 straipsnis reikalauja, kad visi zoologijos sodai dalyvautų bent vienoje iš šių veiklų:
•

Prisidėtų prie tyrimų, skirtų bet kokios laukinių gyvūnų rūšies išsaugojimui.

•

Dalyvautų pasikeitimo informacija programose, skirtose bet kokios laukinių gyvūnų rūšies išsaugojimui.

•

Užsiimtų rūšių veisimu nelaisvėje, jų populiacijų atkūrimu arba reintrodukcija į laukinę gamtą.

Šiuos reikalavimus sąlygoja Direktyvos 3 straipsnis.
Kompetentinga institucija nepateikė nuorodų, padedančių interpretuoti šiuos reikalavimus, o tokiu būdų zoologijos
sodų darbuotojams suprasti savo pareigas, susijusias su biologinės įvairovės išsaugojimu (Standartinė ES narių anketa).
Be aukščiau minėto veisimo nelaisvėje, O346/2002 35 straipsnyje nurodyta, kad zoologijos sodų prioritetas turėtų būti
retų rūšių veisimas.

Švietimas
Lietuvos zoologijos sodai turėtų skatinti visuomenės mokymą ir švietimą biologinės įvairovės apsaugos srityje, teikiant
informaciją apie eksponuojamas laukinių gyvūnų rūšis ir jų natūralias buveines (WPA 8(2)2 straipsnis)
O346/2002 42.6 straipsnis taip pat nurodo reikalavimą zoologijos sodams teikti informaciją apie eksponuojamas rūšis,
jų kilmę bei galimą pavojų žmonėms. Tačiau kompetentinga institucija nepateikė nuorodų, padedančių interpretuoti
šiuos reikalavimus, o tokiu būdu pagelbėjančių zoologijos sodų darbuotojams suprasti savo pareigas, susijusias su
visuomenės švietimu (Standartinė ES narių anketa).
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Gyvūnų gerovės sąlygos
Kaip nurodyta Direktyvoje, Lietuvos zoologijos sodai turi įkurdinti laukinius gyvūnus tokiomis sąlygomis, kurios atitinka
šių gyvūnų rūšių įkurdinimo biologinius ir apsaugos reikalavimus, bet po to specifikuoja pagal laukinių gyvūnų laikymo
nelaisvėje taisykles

(WPA 8(2)3 straipsnis).

„Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklės“, įsakymas nr. 519/449 specifikuoja įstatyminius reikalavimus laukinių
gyvūnų laikymui nelaisvėje (neapsiribojant zoologijos sodais). Šios taisyklės atsižvelgia į statinių, kuriuose laikomi
gyvūnai, patvirtinimą ir saugumą, priemones, neleidžiančias gyvūnams ištrūkti ir kontaktuoti su vietiniais gyvūnais.
Leidimai išduodami neterminuotai, jeigu vykdomos šiose taisyklėse nustatytos sąlygos, o Aplinkos Ministerija
kontroliuoja, kaip vykdomos leidimo išdavimo sąlygos per regioninį Aplinkos apsaugos departamentą. Atliekant
patikrinimą turėtų būti atsižvelgta, ar tos sąlygos atitinka numatomų laikyti laukinių gyvūnų rūšių biologines savybes ir
laikomų gyvūnų skaičių pagal O346/2002 (O519/449 11 straipsnis).
O346/2002 zoologijos sodams taip pat pateikia reikalavimus, kaip reikia prižiūrėti gyvūnus tinkamomis gyvenimo
sąlygomis, atsižvelgiant į rūšių poreikius. „Laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartizavimo programos“
priede aiškiai pateikti specialūs rūšies standartai žinduoliams, paukščiams, ropliams ir varliagyviams, kuriuose
nustatytas minimalus lauke ir viduje esančių aptvarų plotas bei pateiktas trumpas įrengimų aprašymas su rūšių
poreikiais, pvz., šildymo lempos, baseinai, laipiojimo įrenginiai ropliams. Pagal Aplinkos Ministerijos nurodymus šiuos
standartus sukūrė Lietuvos ekologijos institutas ir zoologijos sodų personalas (Standartinė ES narių anketa).
Visų zoologijos sodų gyvūnų sveikatą turi reguliariai tikrinti teritorinė Maisto ir veterinarijos tarnyba, o iš visų zoologijos
sodų tikimasi, kad jie: „vykdys prevencines ir gydomąsias veterinarinės priežiūros ir mitybos programas“
(WPA 8(2)4 straipsnis).
Standartinės ES narių anketos duomenimis visi licencijuoti zoologijos sodai turi visą darbo dieną dirbantį veterinarą,
mokantį prižiūrėti laukinius gyvūnus.
Be to, „laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklėse“ rašoma: „teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų
pareigūnai arba įgaliotieji veterinarijos gydytojai turi bent kartą per metus patikrinti laukinių gyvūnų sveikatą“
(519/449 27 straipsnis).
WPA ir O346/2002 taip pat nurodyti reikalavimai dėl apsaugos nuo gyvūnų pabėgimo (WPA 8(2)5 straipsnis, O346/2002
9 straipsnis), higienos palaikymo (O346/2002 12 straipsnis), prižiūrėtojų ir zoologijos sodų lankytojų apsaugos
priemonių (O346/2002 8, 10 ir 42 straipsniai), žmonių perspėjimo apie potencialiai pavojingus gyvūnus (O346/2002
42.3 ir 42.6 straipsniai), ir nustatyti zoologijos sodo personalo žinių bei patirties standartai (O346/2002 VII skirsnis).
Kaip nurodyta Direktyvos 3 straipsnyje, iš zoologijos sodų reikalaujama pasirūpinti ir kompetentingai institucijai pateikti
metinį gyvūnų sąrašą (O346/2002 V skirsnis 21 straipsnis; WPA 8(2)7, straipsnis).
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Zoologijos sodų tyrimas
Ihe first sentence of the page should be longer, as follows: „Iš viso buvo pasirinkti penki Lietuvos zoologijos sodai.
Tarp jų buvo du nelicencijuoti privatūs zoologijos sodai ir trys licencijuoti zoologijos sodai, finansuojami valstybinių
institucijų.“
2009 m.balandį duomenys buvo surinkti šiuose zoologijos soduose (1 pav.):
•

Lietuvos jūrų muziejus

•

Gamtininkų centras „Mini Zoo“

•

Lietuvos zoologijos sodas

•

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras,

•

Grūto parkas

Lietuvos jūrų
muziejus

Gamtininkų centras
„Mini Zoo“
Lietuvos
zoologijos sodas

Lietuvos jaunųjų
gamtininkų centras

Grūto parkas

1 pav. Penkių Lietuvoje lankomų zoologijos sodų geografinė padėtis.
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REZULTATAI IR JŲ INTERPRETAVIMAS
BENDRA INFORMACIJA
Apžvalga
Per tyrimą buvo įvertinti penki Lietuvos zoologijos sodai: trys finansuojami valstybinių įstaigų: Lietuvos zoologijos
sodas, Lietuvos jūrų muziejus, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras ir du privatūs: Grūto parkas, Gamtininkų centras
„Mini Zoo“. Įėjimo į zoologijos sodą bilietai kainavo nuo 12 Lt (€3.50) iki 20 Lt (€5.80).
Paaiškėjo, kad iš penkių vertintų zoologijos sodų tik vienas „Lietuvos zoologijos sodas“ yra Europos zoologijos sodų ir
akvariumų asociacijos (EAZA) bei Tarptautinės zoologijos sodų švietėjų asociacijos (IZE) narys. EAZA nariai yra 277 ES
zoologijos sodai (EAZA tinklalapis) (8% visų ES zoologijos sodų). IZE – asociacija, kurios tikslas plėsti zoologijos sodų
ir akvariumų įtaką visame pasaulyje. IZE misija yra tobulinti savo narių infrastruktūros švietimo programas, užtikrinti
prieigą prie naujausių idėjų, technologijų ir informacijos, susijusių su biologinės įvairovės išsaugojimu, bei remti gyvūnų
priežiūros ir gerovės užtikrinimo veiklą (IZE tinklalapis). IZE Europos Tarybos nariai yra ir EAZA komiteto nariai (EAZA
tinklalapis).
Lietuvos Aplinkos Ministerijos duomenimis tyrimo metu (2010 m. rugsėjis) tik du iš penkių vertintų zoologijos sodų
turėjo licencijas ir buvo reguliariai tikrinami. Kompetentinga institucija nepripažįsta Grūto parko, Gamtininkų centro
“Mini Zoo“ ir Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro zoologijos sodais. Bet šios ataskaitos autoriai mano, kad jie visi trys
atitinka zoologijos sodo apibrėžimą (Direktyvos 2 straipsnis; WPA 2(16) straipsnis) ir todėl buvo įtraukti į vertinimą.
Iš viso penkių zoologijos sodų 412 aptvarų buvo rastos 355 rūšys (įskaitant porūšius). 39 rūšių valdų nepavyko
identifikuoti.
Nepaisant to, kad visiems penkiems zoologijos sodams buvo nusiųsta Standartinė zoologijos sodų anketa, suteikianti
zoologijos sodui galimybę aprašyti išsaugojimo ir švietimo veiklą, nė vienas jų šios anketos neužpildė. Todėl zoologijos
sodų darbas ir veikla buvo vertinami pagal spausdintinę medžiagą, kurią pateikia zoologijos sodai, ir informaciją
zoologijos sodų tinklalapiuose.

Saugumas
„Imtis reikiamų priemonių, kad laikomi laukiniai gyvūnai neištrūktų iš aptvarų, voljerų ir kitų įrenginių ir kad į
tuos aptvarus nepatektų laisvėje gyvenantys laukiniai gyvūnai“
(WPA, 8(2)5 straipsnis)
„Imtis reikiamų priemonių užtikrinti zoologijos sodo lankytojų saugumą“
(WPA, 8(2)6 straipsnis)
„Zoologijos sodo išorinis aptvaras turi tęstis per visą teritorijos perimetrą ir turi būti statomas iš ilgalaikių medžiagų.
Aptvaro aukštis – ne mažesnis kaip 2,5 metro, tinklo akytumas ne mažesnis kaip 10 centimetrų. Aptvaro apačia turi
liestis su žemės paviršiumi, teritorijoje esantys vartai – sandarūs ir rakinami. Jeigu teritorijos dalis nenaudojama
laukiniams gyvūnams laikyti, ją ribojančiam išoriniam aptvarui taikomi tie patys reikalavimai.“
(O346/2002, 9 straipsnis)
„Gyvūnų aptvarai privalo būti įrengiami, įvertinant biologines kiekvienos gyvūnų rūšies savybes, ir užtikrinti zoologijos
sodo lankytojų bei personalo saugumą. Aptvarams statyti naudojamos patvarios ilgalaikės medžiagos, o voljero
aptvarus keičiant alternatyviomis priemonėmis – patikima įranga bei konstrukcijos.“
(O346/2002 10 straipsnis)
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Direktyva ir Lietuvos laukinės gyvūnijos įstatymas aiškina, jog svarbu saugoti gyvūnus, kad jie neištrūktų iš zoologijos
sodų. Teisės aktai reikalauja, kad kompetentingos institucijos užfiksuotų nelaisvėje laikomas laukinių gyvūnų rūšis
ir nustatytų grėsmę visuomenei bei potencialų ligų plitimą, jeigu gyvūnas pabėgtų iš narvo, bei imtųsi priemonių
apsisaugoti nuo jų pabėgimo ir kontakto su vietiniais gyvūnais.
Visi penki įvertinti zoologijos sodai turėjo tvorą, galinčią sulaikyti norinčius pabėgti gyvūnus. Vieninteliame Gamtininkų
centre „Mini Zoo“ buvo laisvai klaidžiojančių gyvūnų, tarp jų danielių (Dama dama) ir guanakų (Lama guanicoe).
Iš viso 82 iš 412 aptvarų penkiuose zoologijos soduose vertinimo metu buvo neužrakinti. Gamtininkų centre „Mini
Zoo“neužrakinti aptvarai sudarė net 57% visų aptvarų, tai leidžia žmonėms neprižiūrimai prieiti prie gyvūnų ir leisti
jiems ištrūkti. Taip pat ir pavojingų rūšių gyvūnams: didžiajam apuokui (Bubo bubo), laukinei katei (Felis silvestris),
usūriniams šunims (Nyctereutes procyonides) – rūšiai, įtrauktai į Lietuvos invazinių rūšių duomenų bazę. 40% aptvarų
Grūto parke taip pat buvo neužrakinti, kai kuriuose jų buvo eksponuojami paprastieji fazanai (Phasianus colchicus),
įtraukti į Lietuvos invazinių rūšių duomenų bazę.

2 pav.
Gamtininkų centras „Mini Zoo“.
Trijuose iš penkių vertintų zoologijos
sodų buvo rasta daug neužrakintų
aptvarų. Tai ne tik prieštarauja laukinių
gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklėms
(įsakymas nr. 519/449 ) dėl didelės
gyvūnų ištrūkimo rizikos, bet ir suteikia
galimybę žmonėms patekti į aptvarą.
Šiame neužrakintame aptvare laikoma
laukinė katė (Felis silvestris).

Lankytojams sukeliama sužeidimo ir ligos perdavimo rizika
„<...>išlaikykiti saugų lankytojų atstumą nuo gyvūnų.“

(O346/2002, 42.3 straipsnis)

Nors daugelis zoologijos sodų aktyviai neskatina žmonių tiesiogiai kontaktuoti su gyvūnais, dažnai prastas aptvarų
dizainas, apsauginių atitvarų nebuvimas ir dirbančio zoologijos sodo personalo trūkumas leido tiesiogiai su jais
kontaktuoti, o kartais žmonėms iškildavo rimtas pavojus.Iš 150 atsitiktinai pasirinktų aptvarų (D ir E dalys) 65
aptvaruose esantys gyvūnai galėjo nesunkiai kontaktuoti su žmonėmis, 11 jų buvo laikomi pirmos kategorijos didesnei
rizikai priskiriami pavojingi gyvūnai (SMZP). Tai buvo tokios rūšys, kaip Amūro tigras (Panthera tigris altaica), dryžuotoji
hiena (Hyaena hyaena), pilkasis vilkas (Canis lupus). 23 aptvaruose buvo laikomi antros kategorijos mažesnei rizikai
priskiriami pavojingi gyvūnai (SMZP), pvz., juodagalviai kapucinai (Cebus apella) ir usūriniai šunys (Nyctereutes
procyonoides). Penkiuose zoologijos soduose 55% atsitiktinai pasirinktų aptvarų, kuriuose buvo laikomi pirmos
kategorijos pavojingi gyvūnai, neturėjo ženklų, informuojančių žmones apie potencialų gyvūno keliamą pavojų.
Gamtininkų centro „Mini Zoo“ lankytojai buvo skatinami šerti gyvūnus. Buvo pastebėti žmonės, duodantys duonos
vilkams (Canis lupus) ir guanakui (Lama guanicoe). Lietuvos Jūrų muziejuje ženklai skelbė apie paslaugą žmonėms
paplaukioti su delfinais arba nusifotografuoti su jais.
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3 pav.
Gamtininkų centras „Mini Zoo“.
Apsaugos atitvarų, dirbančio
zoologijos sodo personalo
nebuvimas ir neužrakinti aptvarai
leido žmonėms tiesiogiai
kontaktuoti su potencialiai
pavojingomis rūšimis, įskaitant šį
didįjį apuoką (Bubo bubo).

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMAS
Pagrindinis Direktyvos tikslas yra biologinės įvairovės išsaugojimas, todėl ji reikalauja, kad ES zoologijos sodai naudotų
bent vieną iš keturių įmanomų išsaugojimo būdų (Direktyvos 3 straipsnis). Laukinės gyvūnijos įstatymas tiksliai taiko
tuos pačius reikalavimus, įskaitant būtinybę zoologijos sodams „skatinti sąmoningumą, susijusį su biologinės įvairovės
išsaugojimu“ (Direktyvos 3 straipsnis; WPA 8(2)2 straipsnis). Lietuvos zoologijos sodų standartizavimo programa nurodo,
kad zoologijos sodų prioritetas turėtų būti retų rūšių veisimas nelaisvėje (O346/2002 IX skirsnis).
Šio tyrimo rezultatai patvirtino, kad Lietuvos zoologijos sodams bendras įsipareigojimas saugoti biologinę įvairovę, ypač
retas ar nykstančias rūšis nėra prioritetas.
Nykstančių rūšių procentas

Atsidūrusios
pavojuje
Pažeidžiamos
3%
6%
Beveik nykstančios
4%

Atsidūrusios kritiniame pavojuje
2%
Gamtoje išnykusios
<1%
Neįtrauktos į sąrašą
35%
4 pav.
355 identifikuotų rūšių proporcija
(įskaitant porūšius) penkiuose
Lietuvos zoologijos soduose
suskirstant kategorijomis pagal

Keliančios mažai
rūpesčių
50%
Nykstančios

IUCN Red List of Threatened
SpeciesTM į nykstančias ir
nenykstančias.
Nenykstančios
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Nykstančių rūšių ir taksonominių grupių procentas
IUCN Red List of
Threatened SpeciesTM
suskirstymas kategorijomis
Neįtrauktos į sąrašą
Neįvertintos
Trūksta duomenų
Keliančios mažai rūpesčių
Beveik nykstančios
Pažeidžiamos
Atsidūrusios pavojuje
Atsidūrusios kritiniame pavojuje
Laukinėje gamtoje išnykusios

Taksonominės grupės
Žinduoliai Paukščiai
16
0
0
57
3
6
9
2
0

Visas rūšių skaičius
93
Viso rūšių skaičiaus proporcija (%) 26%

Ropliai

Žuvys Varliagyviai

Bestuburiai

Visas rūšių
skaičius

Viso rūšių
skaičiaus
proporcija (%)

8
0
0
86
7
7
0
0
0

18
0
0
2
3
1
0
0
0

76
0
0
31
0
7
2
3
1

1
0
0
1
0
0
0
1
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0

126
0
0
177
13
21
11
6
1

35%
0%
0%
50%
4%
6%
3%
2%
<1%

108
30%

24
7%

120
34%

3
1%

7
2%

355
100%

100%

1 lentelė: 355 identifikuotų rūšių proporcija (įskaitant porūšius) penkiuose Lietuvos zoologijos soduose suskirstant kategorijomis
pagal IUCN Red List of Threatened SpeciesTM į nykstančias ir nenykstančias taksonomines grupes.

Rezultatai rodo, kad 11% (38 rūšys) iš viso rūšių skaičiaus penkiuose zoologijos soduose gali būti pavadintos
nykstančiomis (pažeidžiamos (6%), atsidūrusios pavojuje (3%) ir atsidūrusios kritiniame pavojuje (2%)) (1 lentelė).
Iš 38 nykstančių rūšių 45% buvo žinduoliai, 32% - žuvys, 18% - paukščiai, 3% - ropliai ir 3% - varliagyviai. Likę
89% nenykstančių rūšių buvo suklasifikuotos kaip keliančios mažai rūpesčių (50%) , beveik nykstančios (4%) arba
neįtrauktos į sąrašą (35%) pagal IUCN Red List of Threatened SpeciesTM kategoriją (4 pav.).
Iš 355 rūšių, laikomų penkiuose zoologijos soduose, 14 (4%) yra įtrauktos į Lietuvos Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų
rūšių sąrašą nr. 504 (paskutinė pataisa 2010 -02-11), o dvi rūšys: baltoji meška (Ursus maritimus) ir stumbras (Bison bonasus)
įtrauktos į Europos Raudonąjį sąrašą kaip nykstantys žinduoliai (Europos Raudonojo sąrašo tinklalapis). Nė viename iš Lietuvos
zoologijos sodų nebuvo laikomos varliagyvių ar roplių rūšys, oficialiai pripažintos nykstančiomis Europoje.
Nepaisant nedidelio bendro penkiuose vertintuose zoologijos soduose laikomo nykstančių rūšių skaičiaus, Lietuvos
zoologijos sode rastas didžiausias skaičius nykstančių rūšių (įskaitant porūšius). Iš 23 rūšių didžiausią dalį sudarė
žinduoliai, tarp kurių buvo Amūro tigras (Panthera tigris altaica), nykštukinis begemotas (Choeropsis liberiensis) ir
snieginis leopardas (Panthera uncia).
Dalyvavimas Europos koordinuojamose veisimo nelaisvėje programose
Kitas zoologijos sodo įsipareigojimas saugoti biologinę įvairovę yra dalyvavimas ex situ rūšių išsaugojime ir valdyme,
naudojant koordinuotas veisimo nelaisvėje programas. Nors tai laikoma pasirinktimi tarp zoologijos sodams taikomų
reikalavimų (Direktyvos 3 straipsnis ir WPA 8 straipsnis), bet yra reikalaujama kaip prioritetinė veikla, ypač nykstančioms
rūšims, aprašytoms O346/2002 35 straipsnyje.
Rezultatai rodo, kad į Europos veisimo nelaisvėje programų registrą įtrauktas tik minimalus pasirinktų zoologijos
soduose laikomų rūšių skaičius.
Lietuvos zoologijos sodų, dalyvaujančių koordinuotose veisimo nelaisvėje programose (EEP ar ESB),
laikomų rūšių procentas
Rūšys, įvardintos EEP
ar ESB sąraše
8%

5 pav.
Rūsys, neįvardintos
EEP ar ESB sąraše
92%

355 rūšių (įskaitant porūšius),
identifikuotų penkiuose Lietuvos
zoologijos soduose ir esančių ESB
ar EEP dalis, procentas.
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Vos 8% (29 rūšys) 355 zoologijos sodų rūšių buvo įtraukta į sąrašą kaip priklausančios Europos nykstančių rūšių veisimo
programai (EEP) arba Europos selekcinei kilmės knygai (ESB) (5 pav.). Visi penki zoologijos sodai laikė bent vienos rūšes,
įtrauktos į EEP ar ESB, gyvūną,. Tačiau neįmanoma patvirtinti, ar bent vienas zoologijos sodų aktyviai dalyvavo kurioje
nors iš šių pripažintų tarptautinių rūšių valdymo programų. Zoologijos sodų tinklalapiuose, zoologijos soduose esančiuose
ženkluose arba zoologijos sodų vadovėliuose/lankstinukuose nebuvo informacijos apie jų dalyvavimą EEP ar ESB.
Du iš penkių zoologijos sodų dalyvauja regioninėse in situ rūšių išsaugojimo programose. Pvz., Lietuvos zoologijos
sodas dalyvauja projekte, skirtame apsaugoti jūrinį erelį (Haliaeetus albicilla). Nors ši rūšis IUCN Nykstančių rūšių
raudonajame sąraše pavadinta kaip kelianti mažai rūpesčių, ji įtraukta į Lietuvos Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų
rūšių sąrašą nr. 504. Informacija, pateikta zoologijos sodo teritorijoje esančiame ženkle, teigė, kad buvo vykdomas
projektas “Jūrinio erelio apsauga Lietuvoje ”, kurį rėmė Aplinkos Ministerija, atliekamas tyrimas šios srities išsaugojimui
bei siekiama skleisti žinias visuomenėje apie projektą bei biologinės įvairovės išsaugojimą. Šiame ženkle, zoologijos
sodo teritorijoje, tinklalapyje ar zoologijos sodo literatūroje daugiau nepavyko rasti informacijos, įrodančios, kad
zoologijos sodas įsitraukęs į šį projektą. Ir nėra žinoma, ar zoologijos sode laikomi du jūriniai ereliai įtraukti į projektą.
Be to, Lietuvos zoologijos sodas teigia, kad prisidėjo prie EAZA biologinės įvairovės išsaugojimo kampanijų, ypač 2003
m. vykusios „XXI a. tigras“, tačiau zoologijos sode, jo tinklalapyje ar publikacijose nepavyko rasti įrodymų, kurie tai
patvirtintų (Lietuvos zoologijos sodo tinklalapis).
Lietuvos jūrų muziejus taip pat dalyvavo regioninėje biologinės įvairovės išsaugojimo veikloje. Savo tinklalapyje
zoologijos sodas teigia, kad aktyviai veisia keturias pingvinų rūšis ir daugybę ruonių rūšių. Tačiau palankaus biologinės
įvairovės išsaugojimo kontekste paminėti tik pilkieji ruoniai (Halichoerus grypus) (Lietuvos jūrų muziejaus tinklalapis).
Anot tinklalapio, zoologijos sodas dalyvauja Baltijos jūrų apsaugos komisijoje, HELCOM projekte (HELCOM tinklalapis)
ir nelaisvėje veisdamas ruonius ketina padėti „atkurti pilkųjų ruonių pietinę populiaciją Baltijos jūroje“ (Lietuvos jūrų
muziejaus tinklalapis). Nors HELCOM tinklalapyje yra nuoroda į programą, skirtą pilkųjų ruonių populiacijos padidinimui
Baltijos jūros pietuose, nepavyko rasti tolesnės informacijos, patvirtinančios, kad į laukinę gamtą buvo paleista Lietuvos
jūrų muziejuje nelaisvėje veisiamų ruonių.
Lietuvos jūrų muziejaus tinklalapyje atskleidžiamas tyrimų skaičius, kuriuose Lietuvos jūrų muziejus teigia dalyvavęs.
Tai: „World Ocean Network“ (2003 -2005 m.), „W.A.V.E.S.“ (akvariumų tinklas: žinios apie švietimą jūroje) (2004 - 2006
m.) ir „Aquaring“ (2006 - 2009 m.) (Lietuvos jūrų muziejaus tinklalapis). Vis dėlto neaišku, kokiu būdu Lietuvos jūrų
muziejus dalyvavo šiuose projektuose.
Likę trys iš penkių pasirinktų zoologijos sodų nedalyvavo ir neprisidėjo prie jokių tyrimų, in situ išsaugojimo veiklos ar
projektų laukinėje gamtoje.

ŠVIETIMAS
Direktyva teigia, kad zoologijos sodai turėtų „skatinti visuomenės švietimą ir stengtis didinti sąmoningumą, susijusį
su biologinės įvairovės išsaugojimu, ypač teikiant informaciją apie eksponuojamas rūšis ir jų gamtines buveines“ (2
straipsnis). Panašus reikalavimas įtrauktas į Lietuvos WPA ir O346/2002, nors jis daugiausiai sutelktas į informacijos apie
rūšis (ypač apie rūšių kilmę) teikimą, dažniausiai, jeigu rūšys kelia grėsmę žmonių saugumui.
Kitaip nei kitose ES narėse, Lietuvoje nėra specialių įstatyminių reikalavimų zoologijos sodams kurti švietimo
programas. Anot Aplinkos Ministerijos, zoologijos sodams nėra pateikta nuorodų užsiimti švietimo praktika (Standartinė
ES narių anketa).
Iš penkių zoologijos sodų tik du yra įsitraukę į švietimo veiklą ir aktyviai siūlo jos imtis. Lietuvos jūrų muziejus rengia
daug ekskursijų įvairiomis temomis, pvz., „Kas gyvena Baltijos jūroje“. Lankantis vietoje, buvo pastebėti informaciniai
plakatai, kuriuose nagrinėjamos tokios temos kaip delfinų išsaugojimas ir biologinė įvairovė.
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Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras orientuotas į valstybines mokymo programas ir profesinį švietimą, rūpinasi gamtos
mokslų mokytojų apmokymais. Daugiau kaip 50,000 moksleivių per metus dalyvavo jo rengiamose programose. Centre
vyksta įvairūs kursai ir renginiai, veikia apie 40 klubų, palengvinančių įsisavinti tokius mokslus kaip biologija, zoologija,
ekologija, ir veikia nagrinėjančių tokias temas kaip gamtos fotografija, botanika, ekologija ir žemės ūkis (Švietimo
plėtros centras, 2004). Tyrėjui entuziastingas personalo narys aprodė gyvūnų aptvarus ir pateikė informacijos apie
stebėtus gyvūnus. Nėra žinoma, ar įprastai tokie turai vykdomi.
Ir Lietuvos jūrų muziejus, ir Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras turėjo švietimo bazę ir vadino save švietimo įstaigomis.
Likę trys zoologijos sodai neužsiėmė visuomenės švietimu.
Tyrimo metu Lietuvos jūrų muziejus buvo vienintelis zoologijos sodas, kuris lankytojams rengė gyvūnų šou. Tai
buvo delfinų ir jūrų liūtų pasirodymai bei dvi atskiros Humboldto pingvinų (Spheniscus humboldtii) ir pilkųjų ruonių
(Halichoerus grypus) šėrimo prezentacijos. Per šėrimo prezentacijas prižiūrėtojas šėrė gyvūnus, bet nebuvo pateikta
jokios informacijos apie rūšis. Per delfinų ir jūrų liūtų šou žmonėms buvo pristatyta vienuolika storanosių delfinų
(Tursiops truncatus) ir du Kalifornijos jūrų liūtai (Zalophus californianus). Vasarą – liepos ir rugpjūčio mėnesiais – per
dieną surengiami keturi pasirodymai, o kitu metų laiku – du arba trys pasirodymai. Vertinimo metu buvo pastebėta,
kad per pasirodymą abi rūšys tuo pat laiku buvo pagrindiniame pramogų baseine. Pasirodymas truko apie 30 minučių,
delfinai bei jūrų liūtai atliko skirtingus triukus bei muzikinius pokštus. Delfinai suko lankus ant nosių ir balansavo
kamuoliais – nenatūralus elgesys, veikiau skirtas pralinksminti nei supažindinti žmones su rūšimi.
Minimali informacija apie rūšis
Pagrindinis reikalavimas zoologijos sodui yra informuoti lankytojus apie eksponuojamus gyvūnus. Tiek WPA, tiek
O346/2002 teigia, kad į šią informaciją turėtų būti įtrauktos žinios apie rodomų laukinių gyvūnų rūšis ir jų buveines, o
O346/2002 dar išsamiau paaiškina reikalavimus: „identifikuojant rūšis, kilmę ir potencialius pavojus“ (O346/2002 42.6
straipsnis). Neaišku, ką reiškia „potencialūs pavojai“, bet šios ataskaitos autoriai mano, kad tai – žmonių perspėjimas dėl
gyvūnų keliamo pavojaus. Nors išsaugojimo statuso nurodymas nėra reikalaujamas informaciniuose ženkluose, WPA
8(2)2 straipsnis pasisako už švietimą apie biologinės įvairovės išsaugojimą, todėl manome, jog ši informacija įtrauktina
į ženklus.
Nepaisant šių reikalavimų, visuose zoologijos soduose trūko informacijos apie rūšis.
Informacija apie rūšis
6 pav.

Informacinių ženklų
apie rūšį buvimas
50%

Vidutinis esamų ar nesamų
informacijos ženklų apie
rūšis procentas (visoms 674
rūšių valdoms) penkiuose
Lietuvos zoologijos
Informacinių ženklų
apie rūšį nebuvimas
50%

soduose.

Vidutiniškai 50% rūšių valdų apskritai nebuvo jokios formos informacijos ženklų apie rūšis (6 ir 7 pav.). Informacinių
ženklų nebuvo 71% rūšių valdų Grūto parke, 69% - Gamtininkų centre „Mini Zoo“, 60% - Lietuvos jūrų muziejuje, 30%
- Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre, 19% - Lietuvos zoologijos sode. 13 rūšių valdų ženklai buvo neteisingi (netikslūs
rūšių moksliniai ar bendriniai pavadinimai), tuo tarpu kituose buvo pateikta tik minimali informacija apie rūšis. 8 pav.
parodyta ženklų turinio zoologijos soduose apžvalga.
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7 pav.
Grūto parkas.
Informacinių ženklų apie rūšis
nebuvo prie daugelio stebėtų
gyvūnų. Taip pat ir prie šių
ilgaausių pelėdų (Asio otus).

Informacinių ženklų apie rūšis kokybė
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Vidutinis informacinių ženklų apie rūšis buvimo vidurkis procentais

8 pav. Informacinių ženklų turinys penkiuose Lietuvos zoologijos soduose. Kiekviena vertė (pvz., gamtinė buveinė, 81%) reiškia
informacinių ženklų vidurkį apie 137 rūšis 30 - yje atsitiktinai pasirinktų aptvarų. Paklaidų stulpeliai rodo nukrypimą nuo vidutinės
vertės, (pvz., įvairiuose zoologijos soduose rūšies gamtinės buveinės parodymas ženkliai skyrėsi nuo rūšies bendrinio pavadinimo
parodymo).

Rezultatai (8 pav.) rodo, kad vidutiniškai 19% informacinių ženklų nebuvo visos reikalingos informacijos, kurios
reikalauja Lietuvos teisės aktai (WPA 8(2)2 ir O346/2002 42.6 straipsniai) (išskyrus informaciją apie galimą pavojų). Nė
viename zoologijos sode nebuvo visų geriausios praktikos kriterijų, kurių reikalauja SMZP. Vidutiniškai 19% informacinių
nebuvo informacijos apie rūšių gamtinę buveinę ar kilmę, 100% nebuvo įtraukta informacija apie rūšių išsaugojimo
statusą.
Penkiuose zoologijos soduose prie 55% atsitiktinai pasirinktų aptvarų, kuriuose buvo laikomi pirmos kategorijos
pavojingi gyvūnai, nebuvo ženklų, informuojančių žmones apie galimą gyvūno keliamą pavojų, nors to aiškiai
reikalauja O346/2002 42.6 straipsni.
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9 pav.
Lietuvos jūrų muziejus.
Daugelyje informacinių ženklų buvo pateikta tik minimali
informacija apie gyvūną.

GYVŪNŲ APTVARŲ VERTINIMAS
Norint įvertinti kiekvieno iš 150 atsitiktinai pasirinktų aptvarų tinkamumą ir kokybę, buvo išanalizuota 12 kriterijų,
laikomų gyvybiškai svarbiais nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų sveikatai ir gerovei. Naudojant vertinimo metodą,
aprašytą Metodologijos D ir E dalyse, WPA 2 skyriuje, O346/2002 8 straipsnyje specifikuoti reikalavimai ir Lietuvos
nelaisvėje laikomiems laukiniams gyvūnams skirtų patalpų minimalios normos (priedas prie O346/2002).
Penkios laisvės vertinant buvo minimalių gyvūnų laikymo standartų pagrindas (OIE Žemės gyvūnų sveikatos kodeksas,
2010), bet buvo atsižvelgta ir į specialius rūšies poreikius. Atsižvelgiant į penkias laisves ir 12 kriterijų, naudojamų
aptvarų kokybės vertinimui, buvo pateikti tokie pastebėjimai:
Laisvė nuo alkio ir troškulio: aprūpinimas maistu ir vandeniu
„Gyvūnai maitinami pagal kiekvienai gyvūnų rūšiai nustatytą racioną, atsižvelgiant į gyvūno būseną.“ 		

				

(O346/2002, 28 straipsnis)

Pasirodė, kad daug gyvūnų neturi prieigos prie švaraus geriamo vandens. Ten, kur buvo vandens, jis dažnai būdavo
užsistovėjęs ir nehigieniškas. Buvo pastebėta, kad lankytojai pilkuosius vilkus (Canis lupus) šeria netinkamu maistu.
Laisvė nuo diskomforto: tinkamos aplinkos užtikrinimas
„Patalpos laukiniams gyvūnams zoologijos soduose laikyti turi tenkinti visus gyvūnų poreikius ir nevaržyti jų judėjimo
bei kitų gyvybinių funkcijų bei veiklos.“
(O346/2002, 13 straipsnis)
„Patalpos, esančios kieme turi būti pakankamai erdvios ir aukštos, nevaržančios judėjimo ir kitų gyvybinių funkcijų bei
poreikių.“
(O346/2002, 16 straipsnis)
Tos rūšys, kurioms reikia laipioti, maudytis, skraidyti, kasti urvus, dažnai buvo laikomos tokiomis sąlygomis, kad jų
natūraliai elgsenai iškilo pavojus. Aptvaruose paprastai trūko tinkamų priedų ar substratų, leidžiančių gyvūnams išreikšti
savo natūralų elgesį. Pvz., dryžuotoji hiena (Hyaena hyaena), baltoji meška (Ursus maritimus), paprastasis dygliatriušis
(Hystrix cristata) ir pilkasis vilkas (Canis lupus) buvo laikomi aptvaruose su grindimis, kurios trukdė kasti. Be to,
Amerikos juodasis lokys (Ursus americanus) ir baltoji meška (Ursus maritimus) buvo laikomi aptvaruose, kur nebuvo
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prieigos prie maudymuisi skirto vandens, tik pilkasis ruonis (Halichoerus grypus) bei kelios vandens paukščių rūšys
buvo laikomos aptvaruose su pakankamo dydžio baseinais. Daug paukščių buvo laikomi aptvaruose, kuriuose nepakako
aukščio ir vietos skristi. Kai kurie aptvarai, kuriuose laikomi kanopiniai gyvūnai, buvo užlieti vandeniu, o gyvūnams
trūko sausos žemės. Tokios sąlygos neleido gyvūnui tinkamai judėti ir išreikšti natūralios elgsenos.
Daugeliu atvejų aptvarai buvo gan sterilios vietos, kur trūko tinkamo kraiko ir pastogės pasislėpti nuo kraštutinių
temperatūrų. Vertinimo metu (2009 m. lapkritis) daugelyje aptvarų gyvūnams buvo užtikrinta tinkama temperatūra
ir ventiliacija, bet kitaip gali būti žiemą, kai Lietuvoje temperatūra pasiekia -30oC (BBC tinklalapis). Tam reikalingas
tolesnis vertinimas.

10 pav.
Lietuvos zoologijos sodas.
Aptvaruose trūko tinkamų įrengimų
ir priedų, gyvūnams užtikrinančių
komfortą, galimybę mankštintis ir
išreikšti natūralią elgseną. Šiame
aptvare gyvenantiems Amerikos
juodiesiems lokiams (Ursus
americanus) nebuvo pakankamai
galimybių kasti, laipioti, plaukioti
bei kitaip išreikšti natūralią elgseną
(APOS).

Laisvė nuo skausmo, sužeidimo ir streso: tinkamos sveikatos priežiūros prevencija ir suteikimas
„Turi būti palaikomi tinkami higienos standartai.“
(EAZA minimalūs standartai, 25 straipsnis, 2006 ir O346/2002, 8 straipsnis)
Daugelis gyvūnų buvo laikomi nehigieniškomis sąlygomis. Problemų sukėlė susikaupusios išmatos, šlapimas,
užsistovėjęs vanduo ir nesuėstas gendantis maistas.

11 pav.
Gamtininkų centras „Mini Zoo“.
Daugumoje iš vertintų zoologijos
sodų aptvarų buvo nehigieniškos
sąlygos. Užsistovėjusiame
vandenyje, gendančiame maiste ir
susikaupusiose išmatose gali būti
žalingų patogenų, todėl gyvūnai
rizikuoja susirgti. Šis juodasis gandras
(Ciconia nigra) kartu su pilkuoju
garniu (Ardea cinerea) buvo laikomas
nehigieniškomis sąlygomis.
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(WPA8(2)4 straipsnis)

„Vykdyti prevencines ir gydomosios veterinarinės priežiūros programas.“

Buvo pastebėta, kad daug gyvūnų kenčia nuo ligų ir/ar yra nusilpę. Buvo pastebėti iš baltosios meškos (Ursus arctos)
nosies besisunkiantys pūliai, prasta fazanų plunksnų būklė ir ypač lėtai judantis aksolotlis (Ambystoma mexicanum).
Tokie atvejai iškelia klausimą, ar žmonės turi pakankamai žinių zootechnikos, sveikatos priežiūros ir veterinarijos srityse.
Laisvė išreikšti natūralią elgseną: tinkamos vietos ir tinkamų sąlygų užtikrinimas
„Gyvūnams turi būti užtikrinta aplinka, erdvė ir reikalingi priedai, kad jie galėtų mankštintis.“
(EAZA minimalūs gyvūnų apgyvendinimo ir priežiūros zoologijos soduose ir akvariumuose standartai, 3 straipsnis, 2006)
Daugelyje aptvarų trūko atitinkamų įrengimų ir priemonių, leidžiančių gyvūnams išreikšti savo natūralią elgseną.
Daugelio rūšių, pvz., baltųjų meškų (Ursus maritimus), mandrilų (Mandrillus sphinx) ir Kalifornijos jūrų liūtų (Zalophus
californianus) aptvarai buvo netinkamo dydžio, todėl jie negalėjo laisvai judėti. Buvo pastebėta, kad bendraujančios
rūšys, pvz., dryžuotoji hiena (Hyaena hyaena), Ričardsono staras (Spermophilus richardsonii), snieginė ožka (Oreamnos
americanus) ir kulanas (Equus hemionus) buvo laikomi pavieniui. Iš pasirinktų aptvarų vidutiniškai 58% neatitiko
minimalių „patalpų, skirtų nelaisvėje laikomiems laukiniams gyvūnams“ reikalavimų, priedas prie O346/2002.
Laisvė nuo baimės ar streso: užtikrinimas, kad sąlygos nesukels psichinių kančių
„Bet koks fizinis kontaktas tarp gyvūnų ir lankytojų turi vykti tik kontroliuojant zoologijos sodo personalui ir tiek laiko
bei tokiomis sąlygomis, kad būtų užtikrinta gyvūnų gerovė ir jiems nebūtų sukeltas diskomfortas.“
(EAZA minimalūs gyvūnų apgyvendinimo ir priežiūros zoologijos soduose ir akvariumuose standartai, 19 straipsnis, 2006)
(O346/2002, 42.3 straipsnis)

„<...>Išlaikyti saugų lankytojų atstumą nuo gyvūnų.“

Pasitaikė atvejų, kad plėšrūnai buvo patalpinti netoli vienas kito, pvz., Gamtininkų centre „Mini Zoo“ Amūro tigras
(Panthera tigris altaica), dryžuotoji hiena (Hyaena hyaena) ir prijaukinti šunys. Tokios sąlygos galėjo gyvūnams
sukelti stresą. Lietuvos jūrų muziejus suteikė žmonėms galimybę tiesiogiai kontaktuoti su delfinais jiems plaukiojant,
taikydami Delfinų terapiją (DAT) ir fotografuodami atminimui.
Aptvarų aplinkos kokybė
1. Švarus geriamasis vanduo visiems gyvūnams
2. Pakankama temperatūra visiems gyvūnams
3. Pakankama drėgmė visiems gyvūnams
4. Pakankama šviesa visiems gyvūnams
5. Pakankama ventiliacija visiems gyvūnams
6. Tinkama aplinka visiems gyvūnams tinkamai mankštintis
7. Atitinkama aplinka visiems gyvūnams tinkamai pailsėti
8. Grupių sudarymas tenkinant socialinius poreikius Visoms rūšims
9. Streso suteikimas dėl gretimai tallpinamų Kitos rūšies gyvūnų
10. Bereikalingo streso suteikimas dėl kontakto su lankytojais
11. Gyvūnų laikymo vietų sąlygos, sukeliančios riziką-gvūnų gerovei
12. Zoohigieninių sąlygų atitikimas visiems gyvūnams
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Bendras gyvūnų laikymo vietų tinkamumo vidurkis

12 pav. 150 atsitiktinai pasirinktų aptvarų vertintuose Lietuvos zoologijos soduose aplinkos kokybė. Kiekvienas stulpelis atitinka
kriterijų, naudojamą vertinant aptvarų kokybę. Paklaidų stulpeliai rodo standartinį nukrypimą nuo vidutinės vertės (pvz., švaraus
geriamo vandens buvimas aptvaruose ženkliai skyrėsi nuo temperatūros, kuri buvo tinkama). Kai sąlygos ar faktoriaus buvimo
nepavyko nustatyti, duomenys nebuvo įtraukti.
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Rezultatai (12 pav.) rodo, kad nors daugelyje aptvarų gyvūnams buvo užtikrinta pakankamai šviesos, tinkama
temperatūra, drėgmė ir ventiliacija, vertinimo metu buvo užfiksuotas prastas aptvarų švaros palaikymas (vidutiniškai
49% aptvarų buvo nehigieniški); nepakankamos prevencinės priemonės, kurių imamasi prieš žalingų patogenų
atsiradimą (37% aptvarų galėjo kilti rizika gyvūnų sveikatai); blogos galimybės pailsėti (35% aptvaruose nebuvo
tinkamos aplinkos, kad gyvūnas galėtų pakankamai ir tinkamai pailsėti); menkos galimybės mankštintis ir laisvai judėti
(33% aptvarų buvo nepakankamo dydžio ir kompleksiškumo); nešbarus geriamasis vanduo (30% aptvarų nebuvo
švaraus geriamojo vandens).
Buvo pastebėta, kad daugelyje aptvarų nebuvo rūšiai reikalingų įrengimų, priemonių ir pastogės, kad gyvūnai galėtų
mankštintis, ilsėtis, pasislėpti ir natūraliai elgtis. Daugeliu atvejų, ypač Lietuvos zoologijos sode ir gamtininkų centre
„Mini Zoo“, aptvarus sudarė plikas betonas – tai netenkina gyvūnų biologinių poreikių, kaip to reikalauja Direktyva, WPA
ir O346/2002.

GYVŪNŲ GEROVĖS VERTINIMAS
Žinoma, kad, laikant gyvūną varžančioje, nesikeičiančioje ir skurdžioje nelaisvės aplinkoje, sukeliamas pavojus jo
gerovei (Mallapur ir kt., 2002; Lewis ir kt., 2006), gali išsivystyti nenormali elgsena, kurią laikui bėgant vis sunkiau
atstatyti net praturtinant aplinką (Swaisgood ir Sheperdson, 2006). Toliau pateikiami vertinimo rezultatai apie aptvarų
tinkamumą ir sudarytas sąlygas išreikšti natūralią elgseną. Rezultatai buvo sugrupuoti pagal rimčiausias problemas,
parodytas žemiau esančiame grafike.
Skubiai spręstinos problemos (kai atitinkančių aptvarų procentas mažesnis už 50%)
Aplinkos praturtinimas

Laikymo vietos aplinkos įvairovė

Grindinio įvairumas

Galimybė gyvūnams pasislėpti

Plaukiojimo ir maudymosi galimybės

* Šveicarų minimalių standartų atitikimas

* * Lietuvos minimalių standartų atitikimas

Pastogės buvimas
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13 pav. Skubiai spręstinos problemos po 150 atsitiktinai pasirinktų aptvarų vertinimo. Klaidų stulpeliai rodo standartinį nukrypimą
nuo vidutinės vertės (pvz., pastogių buvimas zoologijos soduose smarkiai skyrėsi). Kai sąlygos ar faktoriaus buvimo nepavyko
nustatyti, duomenys nebuvo įtraukti. *Remiamasi Šveicarijos Gyvūnų apsaugos potvarkiu 2008 (Tierschutzverordnung) ** Remiamasi
minimaliais Lietuvos laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartais.

Gyvūnų gerovės lygis buvo įvertintas 150 atsitiktinai pasirinktų aptvarų penkiuose zoologijos soduose (13 pav.). Skubiai
spręstinos problemos yra šios: elgesio, užsiėmimo elementų ar priemonių, pvz., žaislų ar šėrimo priemonių, stoka
(95%); aplinkos įvairumo stoka (94%); galimybių pailsėti pasislėpus trūkumas (73%); pastogių stoka (51%)
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14 pav.
Grūto parkas.
Buvo pastebėta, kad dvikupris
kupranugaris (Camelus
bactrianus) kandžioja strypą.
Tai nenormalus elgesys, dažnai
atsirandantis dėl skurdžios
aplinkos.

Ypatingai sprestini probleminiai klausimai (kai rodikliai siekė 51% - 70%)
•

41% aptvarų buvo nepakankamai dideli, kad gyvūnai galėtų atsitraukti nuo potencialiai agresyvių ar narve
dominuojančių kompanionų.

•

34% aptvarų nebuvo tinkamo substrato, leidžiančio atlikti rūšiai tipiškus (t.y., rausti urvus, knisti, kapstyti žemę
kanopomis ir t.t.).

•

32% aptvarų nebuvo paknakamai dideli, kad gyvūnai galėtų pakankamai atsitraukti nuo lankytojų.

Mažiau ypatingi probleminiai klausimai (kai rodikliai siekė daugiau nei 71%)
•

24% aptvarų buvo pastebėta susikaupusių išmatos.

•

19% aptvarų neatrodė tinkami sušvelninti kraštutinius klimatinius svyravimus.

•

10% aptvarų atrodė pergrūsti.

•

Stereotipiškas elgesys buvo pastebėtas vidutiniškai 5% aptvarų.

Tyrimui buvo naudojami du valstybiniai minimalių gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartų rinkiniai, kuriuose
pateiktos rūšims būdingos nuorodos, kad būtų užtikrinta, jog aptvarai tinka juose laikomoms rūšims. Tai – Šveicarijos
Gyvūnų apsaugos potvarkis, Tierschutzverordnung, 2008 (APOS), pasirinktas kaip nepriklausomas standartų rinkinys
iš ne ES Šalies narės, ir Lietuvos minimalūs „patalpų, skirtų nelaisvėje laikomiems laukiniams gyvūnams“ reikalavimai
(Priedas prie įsakymo O346/2002). Visi atrinkti aptvarai (D ir E analizės dalys) buvo vertinami pagal šiuos standartus.
Rezultatai parodė, kad 58% aptvarų neatitiko specifinių reikalavimų, aprašytų Lietuvos minimaliuose
standartuose O346/2002. 66% aptvarų, kuriuose eksponuojamos APOS išvardintos rūšys, neatitiko jų nurodomų
specifinių minimalių reikalavimų.

15 pav.
Lietuvos jūrų muziejus.
Šis Kalifornijos jūrų liūto (Zalophus
californianus) patinas vis plaukiojo iš
vieno baseino galo į kitą – tai laikoma
stereotipišku elgesiu, atsirandančiu
esant skurdžiai aplinkai. Baseinas
buvo netinkamo dydžio ir su ribota
vieta poilsiui, be jokių aplinkos
praturtinimo formų.
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IŠVADOS
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IŠVADOS
Šis tyrimas įvertino penkis Lietuvos zoologijos sodus. Nepaisant pakankamai tikslaus Direktyvos perkėlimo į Laukinės
gyvūnijos įstatymą, bendri rezultatai parodė, kad jų nesilaikoma, nelicencijuotos įstaigos, kurioms privaloma zoologijos
sodo licencija, visuose į tyrimą įtrauktuose zoologijos soduose nėra tinkamai laikomasi įstatymo ir poįstatyminių teisės
aktų sąlygų.
1. Direktyvos perkėlimas ir įgyvendinimas
Direktyva buvo perkelta į Lietuvos laukinės gyvūnijos įstatymą (WPA) 2002 m., įsakymas O298/2002 suteikė galimybę
licencijuoti zoologijos sodus, o O346/2002 turėjo užtikrinti, kad jie atitinka specifinius reikalavimus gyvūnų laikymui
zoologijos soduose. Teisės aktų įgyvendinimu Aplinkos Ministerijos vardu rūpinasi Aplinkos apsaugos agentūra, o
Ministerijos paskirta Zoologijos sodų patikros komisija (ZIC) po patikrinimo ir ministerijos sutikimo suteikia licencijas.
ES narių Direktyvos įgyvendinimas yra subsidiarinė problema, ir nors Europos Komisija prižiūri perkėlimą, šalis yra
atsakinga už tai, kad tiksliai perkeltų visus Direktyvos reikalavimus į atitinkamą valstybinį įstatymą ir jo laikytųsi.
Lietuvos Aplinkos Ministerija išleido dokumentą, kuriame aprašyta, kaip buvo atliktas perkėlimas (Aplinkos Ministerija,
2010). Tai rodo, kad perkelti Direktyvos reikalavimai liko tie patys WPA (8 straipsnis) ir nepaisant papildomų Vyriausybės
Įsakymų O298/2002 bei O346/2002 (nurodytų WPA), nebuvo sudaryta ir įtraukta jokių aiškinamųjų pastabų ar nuorodų,
kurios padėtų ZIC ar zoologijos sodui tiksliai interpretuoti reikalavimus ir vykdyti savo pareigas.
Tyrimo rezultatai atskleidė aiškius nesutapimus taikant teisės aktus, ypač susijusius su „zoologijos sodo“ apibrėžimu ir
identifikavimu. Šis tyrimas atskleidžia, kad daugelyje ES narių, kuriose (veikiausiai dėl paaiškinimų ir nuorodų stokos)
besikeičiančios svarbių apibrėžimų ir reikalavimų interpretacijos buvo nenuoseklaus teisės aktų ir Direktyvos pritaikymo
priežastis. Be kitų trūkumų, tai įtakojo daugelio zoologinių kolekcijų nepritaikymą Direktyvai, nors jos turėjo būti
licencijuotos ir laikytis reikalavimų. Ne išimtis ir Lietuva. Lietuvos Aplinkos Ministerija pripažįsta tik du šalies zoologijos
sodus, nors per šį tyrimą buvo rastos dar trys zoologinės kolekcijos. Visos jos atitinka „zoologijos sodo“ apibrėžimą
(WPA 2(16) straipsnis).
Lieka neaišku, kodėl šios zoologinės kolekcijos buvo išmestos iš nuostatų. Vertinimo metu Grūto parkas, Gamtininkų
centro „Mini Zoo“ ir Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras (licencijų neturinčios įstaigos) laikė po daugiau kaip 10
laukinių gyvūnų rūšių ir 50 individų, įskaitant saugotinas rūšis, todėl visoms joms reikalinga zoologijos sodo licencija.
Atrodo, kad asmeninė nuosavybė yra vienintelis bendras dalykas tarp nelicencijuotų zoologijos sodų. O tuo tarpu
Lietuvos zoologijos sodą ir Lietuvos jūrų muziejų (licencijuotas įstaigas) valdo valstybinės įstaigos. Tačiau zoologijos
sodo apibrėžime (WPA 2(16) straipsnis) nėra skirtumo tarp privačių ir valstybinių zoologijos sodų. Todėl galima teigti,
jog šis WPA ir O298/2002 pažeidimas atsirado dėl to, kad ZIC nesugebėjo tiksliai identifikuoti trijų zoologinių kolekcijų
kaip tokių, kurioms reikalinga zoologijos sodo licencija, arba šios kolekcijos nesikreipė dėl licencijos, kaip to reikalauja
O298/2002 9 straipsnis. Kaip bebūtų, šiems zoologijos sodams leista veikti nereguliuojamiems, nors atidarius juos
lankytojams, tiek jie, tiek gyvūnai gali patekti į pavojingas situacijas. Taigi galima manyti, jog Lietuvoje yra ir
daugiau zoologinių kolekcijų, kurios nepraėjo įstatyminių nurodymų ir veikia neturėdamos licencijos.
Šie pavyzdžiai rodo, kad, nepaisant Direktyvos perkėlimo į Lietuvos laukinės gyvūnijos įstatymą, be tikslaus reikalavimų
interpretavimo ir supratimo bei veiksmingo privertimo vykdyti įstatymą Direktyvos tikslai niekada nebus pasiekti, o
tokie reikalavimai kaip biologinės įvairovės išsaugojimas bei visuomenės švietimas išliks zoologijos sodų rankose.
Šis tyrimas atskleidė, kad Lietuvos zoologijos sodai neatlieka savo įstatyminių pareigų, o be papildomų
aiškinimų, nuorodų ir apmokymų jų darbas vargiai pasitaisys.

2. Netinkamas reikalavimų vykdymas
Iki 2005 m. balandžio visi Lietuvos zoologijos sodai turėjo būti licencijuoti ir atitikti Direktyvos specifikacijas (WPA,
O298/2002 ir O346/2002). Tačiau tyrimo metu (2009 m. lapkritis) Aplinkos apsaugos agentūra nebuvo identifikavusi
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ir licencijavusi zoologijos sodų Druskininkuose, Dauparuose ir Vilniuje. Manant, kad šalyje gali egzistuoti ir daugiau
nelicencijuotų zoologijos sodų ir kad juos galima kaltinti įstatymų nesilaikymu, šiame projekte buvo vertintas
kompetentingų institucijų gebėjimas priversti zoologijos sodus laikytis Direktyvos ir WPA reikalavimų.
Lietuvoje zoologijos sodų patikrinimu užsiima Zoologijos sodų patikrų komisija (ZIC), kurią sudaro valstybinių ir vietinių
Vyriausybės departamentų atstovai,veterinarijos bei biologijos ekspertai (WPA 3 straipsnis), kurie tikrina zoologijos
sodus. Atliekant zoologijos sodų patikrą, nesilaikoma jokio specialaus protokolo ar struktūrizuoto audito proceso,
remiamasi tik ZIC žiniomis ir patyrimu, naudojamasi trumpu reikalavimų sąrašu (O298/2002, 22 straipsnis). Todėl
procesas gali būti laisvai interpretuojamas, o remiamasi tik ZIC narių žiniomis bei pranešimu Aplinkos apsaugos
agentūrai, kad surinkta informacija yra tiksli ir baigtinė, o nuoseklus procedūros laikymasis patikrintuose zoologijos
soduose užtikrintas. Remiantis zoologijos sodo patikrinimo ataskaita ir ZIC patarimais, licencija suteikiama, atmetama ar
atšaukiama. Šiuo metu nė vienam Lietuvos zoologijos sodui nesuteiktos instrukcijos, kaip jis turėtų būti uždarytas, jeigu
neatitiktų reikalavimų (Standartinė ES narių anketa).
Dviejų licencijuotų zoologijos sodų – Lietuvos zoologijos sodo ir Lietuvos jūrų muziejaus – vertinimas atskleidė, kad nė
vienas iš jų idealiai neatitinka Lietuvos įstatymų specifiniu reikalavimų, nors abiems suteiktos zoologijos sodų licencijos.
Šiuose zoologijos soduose buvo nustatytos šios problemos: neprisidėjimas prie retų ar nykstančių rūšių išsaugojimo;
menkas visuomenės švietimo ir sąmoningumo skatinimas ryšium su biologinės įvairovės išsaugojimu; nepakankamas
informacijos apie rodomas rūšis suteikimas; netinkamas gyvūnų laikymas. Kaip ir buvo tikimasi, licencijos neturinčiuose
zoologijos soduose taip pat buvo nustatytos standartų neatitinkančios gyvūnų laikymo sąlygos.
Nepaisant nustatytos zoologijos sodų licencijavimo ir patikrinimo sistemos, ateityje turėtų būti užtikrinti reguliarūs
ir kokybiški patikrinimai. Akivaizdu, kad tikrinant zoologijos sodus stinga reikiamų žinių ir patirties, kad
būtų užtikrinta, jog zoologijos sodai vykdo savo pareigas pagal WPA 8(2) straipsnį ir O346/2002. Šie
rezultatai iškelia klausimą dėl ZIC, sutartį sudariusio veterinaro, biologo ir Aplinkos apsaugos agentūros gebėjimų bei
kompetencijos nustatyti neatitikimus ir veiksmingai priversti zoologijos sodus laikytis įstatymų.
Aplinkos Ministerija pripažino, kad, siekiant veiksmingai tikrinti zoologijos sodus, nustatyti blogas sąlygas ir laukinių
gyvūnų priežiūrą (Standartinė ES narių anketa), reikalingi tolesni apmokymai. Tai turi būti atlikta parengiant
valstybinio lygio rekomendacijas zoologijos sodams, kad būtų skatinamas įstatymo laikymasis ir taikymo
nuoseklumas.

3. Apsauga, kad gyvūnai neištrūktų
Yra du pripažinti apsauginiai barjerai, neleidžiantys gyvūnui iš zoologijos sodo pabėgti į natūralią aplinką. Tai aptvaro
tvora, neleidžianti gyvūnui pabėgti iš savo aptvaro, ir perimetro tvora, neleidžianti gyvūnui pabėgti iš zoologijos sodo
teritorijos. Abu barjerai turi būti atitinkamo aukščio bei patvarūs, kad sulaikytų gyvūnus.
Lietuvos įstatymai pripažįsta, kad svarbu prižiūrėti abu barjerus, neleidžiančius laukiniams gyvūnams ištrūkti iš zoologijos
sodų į vietinę aplinką ir sukelti riziką vietiniams laukiniams gyvūnams, jų gamtinei buveinei ir žmonėms (įsakymas nr.
519/449). Lietuvos įstatymai detaliau aprašo perimetro tvoros savybes, pvz., kad aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2.5m.
Vis dėlto O346/2002 9 straipsnyje buvo rasta klaida. Čia rašoma: „Tvoros aukštis – ne mažiau kaip 2.5 m, o tinklo (jeigu
jis naudojamas) akies dydis turi būti ne mažesnis kaip 10 cm.“ Pastarasis reikalavimas yra aiški klaida; jeigu tikslas –
neleisti gyvūnams pabėgti, turėtų būti parašyta „<...> tinklo akies dydis turi būti ne didesnis kaip 10 cm.“
Dar viena labai svarbi problema - nerakinami aptvarai. Iš penkiuose zoologijos soduose stebėtų 412 aptvarų 20%
buvo neužrakinti. Tai ne tik leidžia žmonėms be priežiūros į juos patekti, bet ir sukelia riziką, kad gyvūnai ištrūks.
Pvz., per incidentą Talino zoologijos sode, įvykusį 2007 m., baltasis lokys pabėgo iš savo aptvaro, kai prižiūrėtojas
pamiršo jį užrakinti (Alas, 2007). Atliekant tyrimą Lietuvoje, neužrakintuose aptvaruose buvo ir pavojingų gyvūnų rūšių
(pvz., laukinė katė (Felis silvestris)) bei rūšių, įtrauktų į Lietuvos invazinių rūšių duomenų bazę (pvz., usūrinis šuo
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(Nyctereutes procyonides)). Nors šią klaidą padarė nelicencijuoti zoologijos sodai, įsakymo nr. 519/449 „laukinių gyvūnų
laikymo nelaisvėje taisyklių“ reikalavimai jiems vis tiek taikomi. Viena iš didžiausių grėsmių planetos ekologinei ir
ekonominei gerovei yra svetimų rūšių biologinė invazija (DAISIE tinklalapis).
2001 m. Europos Komisija pripažino, kad reikia imtis IAS kaip biologinės įvairovės prastėjimo dalies, ir pradėjo kurti ES
strategiją, kad iš esmės sumažėtų šis neigiamas poveikis (Shine ir kt., 2009). Jau seniai pripažinta, kad zoologijos
sodai sukelia didelę riziką, nes atveria kelius į natūralią aplinką patekti svetimoms rūšims: pradedant
baltaskruostės stačiauodegės anties (Oxyura jamaicensis) invazija į Europą, kuri dabar kelia grėsmę vietinėms
baltagalvėms antims (DAISIE tinklalapis), ir baigiant nesenu Ispanijos zoologijos sodų tyrimu (2010), kai buvo nustatyta,
kad 75% aptvarų buvo nesaugūs. Atliekant tyrimą Ispanijoje, 80% šių aptvarų buvo laikomos nevietinės rūšys, įskaitant
21 rūšį, įtrauktą į Europos IAS inventorių (Fábregas ir kt., 2010).
Nepaisant to, kad imtasi papildomų įstatyminių priemonių, norint apsisaugoti nuo gyvūnų ištrūkimo, zoologijos sodų
nesugebėjimas imtis paprasčiausių priemonių, kad būtų išvengta galimos nelaimės, yra akivaizdus ir kelia papildomų
rūpesčių, susijusių su patikrinimų kokybe. Lietuvos zoologijos sodai netaiko prevencinių priemonių, kad būtų
sustabdyti IAS pabėgimai į gamtinę aplinką. Tikrintojai turi užtikrinti, kad visi aptvarai, kuriuose laikomi laukiniai
gyvūnai, yra sandarūs ir užrakinti.

4. Žmonės susiduria su sužeidimų ir ligų rizika
Dažnai prastas dizainas, apsauginių atitvarų stoka, nesaugūs aptvarai ir zoologijos sodo personalo stoka leidžia
žmonėms tiesiogiai ir be prie-iūros kontaktuoti su gyvūnais, o tai gali sukelti didelį pavojų žmonėms. Žmonės galėjo
tiesiogiai kontaktuoti su pavojingais laukiniais gyvūnais, tik nedaugelis zoologijos sodų pripažino riziką
ir tinkamai informavo žmones, nepaisant įstatyminio reikalavimo išlaikyti saugų atstumą tarp gyvūnų ir zoologijos
sodo lankytojų (O346/2002, 42.3 straipsnis).
Kur kontaktas, pvz., Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre, Lietuvos valstybiniame jūrų muziejuje, viešas gyvūnų šėrimas
Gamtininkų centre „Mini Zoo“ buvo atvirai skatinami, žmonės nežinodami rizikuodavo būti sužeisti ir nekreipė dėmesio
į tokias prevencines priemones kaip perspėjimo ženklai ir rankų plovimas. Be iškylančios fizinių sužeidimų rizikos,
daugelis gyvūnų yra zoonosijos nešiotojai; šios ligos yra užkrečiamos ir gali būti kenksmingos žmonėms. Manoma, kad
gyvūnai (ypač laukiniai) yra daugiau nei 70% visų užkrečiamų infekcijų šaltinis (Kuiken ir kt., 2005).
Reikėtų paminėti Lietuvos jūrų muziejuje nurodytas galimybes, skatinančias žmones, ypač neįgalius vaikus, už papildomą
mokestį paplaukioti ar nusifotografuoti su delfinais. Jūrų žinduoliai platina daugybę bakterinių ir grybelinių ligų, pvz.,
streptokokus, stafilokokus, pseudomonas, mikobakterijas ir lobomikozę, kurios kelia grėsmę su gyvūnais kontaktavusių
ar baseinuose su infekuotais gyvūnais buvusių žmonių sveikatai (Buck ir Schroeder, 1990). Todėl labai tikėtina rizika,
kad žmonės, kurie plaukiojo su delfinais, juos lietė ar bučiavo, bus infekuoti kuria nors iš šių ligų (WDCS, 2011).
Zoologijos sodai dažnai nepaiso zoonozės ligos pernešimo, bet ten, kur žmonės gali tiesiogiai ar netiesiogiai
kontaktuoti su laukiniais gyvūnais (praktika, kurios paprastai nereikėtų skatinti), reikia imtis atsargumo priemonių (pvz.,
nusiplauti rankas prieš ir po prižiūrimo kontakto su patvirtintomis rūšimis). „Visi žmonių kontaktai su pavojingais
gyvūnais ir tais gyvūnais, kurie žinomi kaip zoonosės nešiotojai, turėtų būti draudžiami“
Lietuvos zoologijos sodai nesiima prevencinių priemonių, kad apsaugotų žmones. Zoologijos sodai turi
prisiimti daugiau atsakomybės už gyvūnų sveikatą, gerovę bei lankytojų saugumą. Neatidėliotinai
reikia pastatyti išsamius perspėjimo ženklus, veiksmingus apsauginius atitvarus ir pasamdyti apmokytą
zoologijos sodo personalą.
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5. Prastas biologinės įvairovės išsaugojimas
Direktyva reikalauja, kad visi Europos Bendrijos zoologijos sodai prisidėtų prie biologinės įvairovės išsaugojimo ex situ
pagal Biologinės įvairovės konvencijos 9 straipsnį (1992) (CBD tinklalapis). Lietuvos Aplinkos Ministerija pripažino šią
atsakomybę ir pataisė Laukinės gyvūnijos įstatymą, įtraukdama šiuos reikalavimus. WPA reikalauja, kad zoologijos sodai
taikytų bent vieną iš keturių pasirinkčių, tačiau dokumentas, kuriame detalizuotas įstatyminis perkėlimas (Aplinkos
Ministerija, 2010), reikalauja, kad zoologijos sodai taikytų visus išsaugojimo reikalavimus. Aplinkos Ministerija
turėtų atkreipti dėmesį į šį aiškų dviejų dokumentų nesutapimą.
Be to, Lietuvos įstatymas O346/2002 reikalauja, kad zoologijos sodai teiktų prioritetą retų rūšių veisimui nelaisvėje,
stengdamiesi išsaugoti rūšis, kurioms gresia vietinis, regioninis ar pasaulinis išnykimas. Nurodomas Lietuvos
Respublikos Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas (Įsakymas nr. 504, 13/10/03) ir gyvūnai, kurie pagal CITES
laikomi nykstančiomis rūšimis (Valstybės Žinios, 2001, nr. 50-1739) (O298/2002, 27 straipsnis).
Kaip ir daugelyje ES narių, zoologijos sodų inspektoriai ar vadovai neturi nuorodų, padedančių zoologijos sodams
veiksmingai išsaugoti biologinę įvairovę ir apsaugoti nykstančias ar retas rūšis (Standartinė ES narių anketa). WPA
8(2)1 straipsnyje pateiktos pasirinktys yra neaiškios ir gali būti laisvai interpretuojamos, o zoologijos sodui priimant
sprendimą, kaip imtis išsaugojimo veiklos belieka naudotis Gyvūnų veisimo specifikacijomis, pateiktomis O346/2002
IX priede.
Peržvelgus rezultatus paaiškėjo, kad Lietuvos zoologijos sodai nelabai prisideda prie biologinės įvairovės,
ypač nykstančių rūšių, išsaugojimo. Nepaisant O346/2002 35 straipsnio sąlygų, dauguma penkiuose zoologijos
soduose eksponuojamų rūšių priskiriamos keliančioms mažai rūpesčių (rūšys, kurias saugoti nėra labai svarbu) arba yra
neįtrauktos į IUCN Red List of Threatened SpeciesTM. Nykstančias (pažeidžiamas, nykstančias ir kritiškai nykstančias)
rūšis sudarė vos 11% visų penkiuose zoologijos soduose stebėtų rūšių. Be to, iš 355 rūšių, eksponuojamų penkiuose
zoologijos soduose, tik 14 yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (įsakymas
nr. 504, 13/10/03). Žinduoliai sudarė didžiausią proporciją visų nykstančių taksonų, o ropliai ir varliagyviai – mažiausią,
nepaisant to, kad nykstančių varliagyvių skaičius yra didesnis už nykstančių žinduolių. Iš 93 žinduolių rūšių, laikomų
penkiuose Lietuvos zoologijos soduose, dvi Europos Raudonajame sąraše įvardintos kaip nykstančios (Europos
Raudonojo sąrašo tinklalapis).
Tik nedaugelis zoologijos sodų gyvūnų dalyvavo veisimo nelaisvėje programose. Iš visų zoologijos soduose laikomų
rūšių tik 8% yra įtrauktos į Europos rūšių valdymo programų registrą, EEP ar ESB, bet nepavyko nustatyti informacijos,
kad tų rūšių atstovai aktyviai dalyvautų programose.
Tik Lietuvos zoologijos sodas ir Lietuvos jūrų muziejus buvo įsitraukę į išsaugojimo veiklą. Jie (atitinkamai) buvo
prisidėję prie dviejų vietiškai nykstančių rūšių: jūrinio erelio ir pilkojo ruonio in situ išsaugojimo. Abiejose programose
dalyvavo išoriniai partneriai, bet šis tyrimas nė vieno projekto atveju nesugebėjo identifikuoti, ar šiuose zoologijos
soduose laikomi gyvūnai dalyvavo veisimo programose. Iš 190 Lietuvos zoologijos sodo rūšių IUCN 23 įvardija kaip
nykstančias , o 9 yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (įsakymas nr.
504, 13/10/03). Lietuvos jūrų muziejuje 8 iš 81 rūšies IUCN įvardija kaip nykstančias, ir tik viena jų įtraukta į Lietuvos
Respublikos Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (įsakymas nr. 504, 13/10/03). Nė vienas zoologijos sodas
nedalyvauja Europos rūšių valdymo programose, nepaisant to, kad Lietuvos zoologijos sodas priimtas į EAZA.
Nors rezultatai atskleidė licencijuotų zoologijos sodų įsipareigojimą prisidėti prie vietinių rūšių išsaugojimo
programų, vis dėlto Lietuvos zoologijos sodai prie Europos ir pasaulio biologinės įvairovės išsaugojimo
prisideda nereikšmingai. Visuose vertintuose zoologijos soduose trūksta visuomenės informavimo apie
biologinės įvairovės išsaugojimą.
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6. Ribotas visuomenės švietimas
Be įsipareigojimo saugoti biologinę įvairovę ES zoologijos sodai turi skatinti visuomenės švietimą ir sąmoningumą
ryšium su biologinės įvairovės išsaugojimu, ypač teikdami informaciją apie eksponuojamas rūšis ir jų gamtines buveines
(Direktyvos 3(2) straipsnis). Lietuvos laukinės gyvūnijos įstatymas ir O346/2002 zoologijos sodų reikalauja teikti
informaciją apie laikomas rūšis, bet, kaip buvo minėta aukščiau, nemini informacijos apie rūšių išsaugojimą. Visuose
vertintuose zoologijos soduose menkai užsimenama apie biologinės įvairovės išsaugojimo reikšmę. Tai prieštarauja WPA
reikalavimui, nustatytam Savivaldybių administracijoms, kuris reikalauja, kad visos gyvūnus eksponuojančios įstaigos
informuotų visuomenę apie būtinybę saugoti laukinius gyvūnus ir jų buveines (WPA 4(5)2 straipsnis).
Šio tyrimo rezultatai rodo, kad nors du iš penkių zoologijos sodų užsiima šviečiamąja veikla, ypač organizuotoms
mokyklinėms grupėms, švietimas visuose penkiuose zoologijos soduose minimalus. trūko maždaug pusės ženklų apie
rūšių valdas, o ten, kur jie buvo, į juos nebuvo įtraukti visi geriausios praktikos kriterijai (SMZP), 19% nebuvo įtraukta
informacija apie rūšių gamtines buveines, 100% -– rūšies išsaugojimo statusas. Nė vienas iš zoologijos sodų
negrąžino užpildytos Standartinės zoologijos sodų anketos, nors tai tyrėjams būtų suteikę galimybę nustatyti zoologijos
sodų dalyvavimo švietimo veikloje smulkmenas. Du iš penkių zoologijos sodų vykdo šviečiamuosius pokalbius ir
užsiėmimus, bet nebuvo įmanoma patikrinti, ar tai susiję su biologinės įvairovės išsaugojimu.
Lietuvos zoologijos sodas, EAZA ir IZE narys, nėra sudaręs švietimo strategijos, nors pagal WAZA (WAZA tinklalapis) tai
yra būtina, ir nesiūlo zoologijos sodo lankytojams šviečiamosios veiklos. Iš 238 rūšių valdų zoologijos sode prie 19% jų
nebuvo informacijos apie rūšį, o jei suteikti daugiau informacijos apie rūšį, taksonominę šeimą ar taksoną, jų gamtinius
požymius, prisitaikymą prie gamtinės buveinės, rūšies išsaugojimą buvo įmanoma, tai nebuvo padaryta. Būdamas
IZE narys, Lietuvos zoologijos sodas „neteikia prieigos prie naujausių idėjų, technikų ir informacijos apie išsaugojimo
švietimą“ kaip nurodo IZE (IZE tinklalapis). Įdomu, kad zoologijos sodo tinklalapyje vyresnysis zoologas Jonas Šimkus
patalpino straipsnį, kur teigiama, kad pagrindiniai zoologijos sodų tikslai yra švietimas, tyrimai ir gamtos apsauga
– šiuos principus zoologijos sodas turėtų įgyvendinti. Straipsnyje siūloma, kaip pagerinti dabartinę švietimo veiklos
zoologijos soduose padėtį, jame daroma išvada, kad „zoologijos sodo lankytojai nori ne tik pamatyti gyvūnus, bet ir
suprasti, kokia grėsmė kyla nykstančioms rūšims, bei aplinkos trapumą“ (Lietuvos zoologijos sodo tinklalapis).
Lietuvos zoologijos sodas kartu su kitais Lietuvos zoologijos sodais turėtų atsižvelgti į pono J.Šimkaus ir WAZA
rekomendacijas bei sudaryti šviečiamąją strategiją, kuri ne tik užtikrintų, kad prie visų eksponuojamų rūšių aptvarų
bus pateikti tinkami ir tikslūs informaciniai ženklai, bet ir tai, kad išnaudojamos galimybės teikti moksliškai naudingą
informaciją lankytojams, įskaitant informaciją apie rūšių biologiją, ekologiją ir išsaugojimą.
Be to, reiktų pamąstyti apie zoologijos sodų aptvarų kokybę, kurių daugumą sudaro tuščia teritorija be priedų,
įrengimų, augalų ir netenkina rūšims būdingų poreikių. Jeigu aptvaro dizainas ir rūšies sandara būtų panašūs į natūralią
rūšies buveinę, tai praplėstų šviečiamąją veiklą.

16 pav.
Grūto parkas.
Stručiai (Struthio camelus) yra
Afrikos savanų už Sacharos
dykumos gyventojai. Todėl kyla
klausimų, ar tinkama laikyti šią rūšį
tokiomis kraštutinėmis sąlygomis ir
temperatūromis.
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Vertinimo metu Lietuvos jūrų muziejuje gyveno 11 storanosių delfinų ir du jūrų liūtai, kurie buvo demonstruojami
pasirodymų metu. Šie veiksmai nėra pagrįsti laukinių gyvūnų elgesiu ir, tyrėjo požiūriu, neturi reikšmingos
šviečiamosios vertės (2009 m. lapkritis). Nors įstaiga kurį laiką nedemonstruoja delfinų (kol keičiama baseino filtravimo
sistema, jie buvo paskolinti Graikijos Atikos zoologijos sodui), žinoma, kad 2011 m. delfinai grįš į Lietuvos jūrų muziejų.
Buvo atlikta delfinų šou analizė, kuri bus įtraukta į ES zoologijos sodų tyrimą 2011, Delfinariumų ataskaitą (WDCS, 2011).
Daugelis Lietuvos zoologijos sodų nesiūlė veiklos ir neteikė informacijos, kurią būtų galima pavadinti
mokančia visuomenę. Nors Lietuvos jūrų muziejus ir Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras šioje srityje atrodo pasiekę
daugiau nei kiti zoologijos sodai, būtini reikšmingi patobulinimai, susiję su informaciniais ženklai, cirko tipo gyvūnų
pasirodymais ir visuomenės informavimu bei švietimu apie biologinės įvairovės išsaugojimą.

7. Netinkamos gyvūnų gyvenimo sąlygos
Atsižvelgiant į Lietuvos Gyvūnų apsaugos, naudojimo ir laikymo įstatymą (nr. VIII-500, 1997), Lietuvos laukinės gyvūnijos
įstatymą (WPA), Vyriausybės įsakymą nr. 519/449 ir Vyriausybės įsakymą nr. 346 (O346/2002) (įskaitant minimalių
standartų priedą), yra daugybė sąlygų, kurios reikalauja, kad zoologijos sodai suteiktų gyvūnams tinkamas sąlygas ir
būstą, atitinkančius jų biologinius ir apsaugos poreikius. Šios sąlygos: užtikrinti, kad gyvūnai saugiai laikomi, atsižvelgiant
į rūšių biologines savybes, ir išlaikyti saugų atstumą nuo lankytojų (O346/2002 8, 10 ir 42.3 straipsniai); užtikrinti, kad
gyvūnai laikomi tinkamomis sanitarinėmis sąlygomis (O346/2002 8 straipsnis); užtikrinti, kad ropliai ir varliagyviai
laikomi patalpoje tinkamomis sąlygomis (O346/2002 14 straipsnis); užtikrinti, kad sąlygos neriboja judėjimo ir mankštos
(O346/2002 13 ir 16 straipsniai); užtikrinti erdvės (patalpoje ir lauke) kriterijus ir būtiną įrangą, kad būtų patenkinti
esminiai laukinių gyvūnų poreikiai (O346/2002 13, 16 ir 17 straipsniai ir Priedas). Tai suderinama su minimaliais Direktyvos
reikalavimais, bet giliau išanalizuoja, kaip svarbu pasirūpinti rūšiai būdingais poreikiais, laikantis minimalių laukinių
gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartų. Todėl pagrįstai manoma, kad Lietuvos zoologijos sodai turi aukštesnius
gyvūnų priežiūros standartus nei kitos ES šalys, kurios nėra patvirtiusios minimalių gyvūnų gerovės standartų.
Vis dėlto rezultatai sukelia kitokį įspūdį, ir standartai, susiję su gyvūnų gerove, zootechnika, daugelyje atrinktų
zoologijos sodų aptvarų buvo prasti. Tyrimo rezultatai:
•

Daugelyje aptvarų nebuvo šviežio geriamo ir maudymuisi skirto vandens;

•

Daug gyvūnų buvo laikomi nehigieniškomis sąlygomis, kurios susiklostė dėl susikaupusių išmatų, gendančio
maisto ar vandens pertekliaus;

•

Daug rūšių buvo laikoma mažuose aptvaruose, kurie neatitiko jų erdvinių poreikių;

•

Mažai dėmesio buvo skiriama esminiams gyvūnų biologiniams ir elgesio poreikiams;

•

Daugelyje aptvarų nebuvo tinkamų priemonių, įrenginių ir medžiagų, kad gyvūnai galėtų mankštintis, ilsėtis ir
išreikšti natūralią elgseną;

•

Aptvarų dizainas skatino lankytojų kontaktą su gyvūnais – atstumas iki gyvūnų buvo nedidelis, jiems trūko
privačios erdvės; tai gyvūnams galėjo sukelti stresą;

•

Kai kurie gyvūnai buvo laikomi sąlygomis, kuriose buvo jų geografinei kilmei netinkama temperatūra.

17 pav.
Gamtininkų centras „Mini Zoo“.
Tigras (Panthera tigris) ir prijaukintas
šuo (Canis lupus familiaris) –
nenatūralūs kompanionai narve. Nors
atrodo, kad gyvūnai patenkinti tokia
tvarka, visuomenės švietimo vertė
abejotina.
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Plačiai pripažinta, kad gyvūnus ilgai laikant skurdžiomis, suvaržytomis nelaisvės sąlygomis, gali iškilti pavojus jų fizinei
ir protinei sveikatai bei bendrai gerovei. Jeigu sąlygos neatitinka esminių gyvūnų poreikių, jie gali pradėti nenormaliai
elgtis, susirgti ir anksti mirti. Todėl zoologijos sodai turi stengtis visiems savo gyvūnams užtikrinti tinkamą aplinką,
skatinančią mankštą ir natūralų elgesį, arba nelaikyti gyvūnų, kuriems negali užtikrinti tinkamų sąlygų.
ZIC ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turi reguliariai tikrinti zoologijos sodus ir išsiaiškintų jų galimybes užtikrinti
gyvūnams tinkamas sąlygas, specifikuotas WPA ir O346/2002. Į tai įeina minimalūs laukinių gyvūnų laikymo zoologijos
soduose standartai, pridėti prie O346/2002. Anot Aplinkos Ministerijos, pirminį šių standartų variantą sudarė Lietuvos
ekologijos institutas ir zoologijos sodo personalas (Standartinė ES narių anketa), ir nors jų reikalavimai mažesni nei kitose
ES šalyse taikomi standartai, zoologijos sodai turi laikytis jų, kad atitiktų WPA, ir kreiptis dėl zoologijos sodo licencijos
(O298/2002).
Šio tyrimo rezultatai parodė, kad daugelis iš 150 atsitiktinai atrinktų aptvarų neatitinka reikalavimų, aprašytų O346/2002.
Be to, taikant Šveicarijos Gyvūnų apsaugos potvarkį, (Tierschutzverordnung 2008) (APOS), kuris aiškiai pabrėžia
rūšiai būdingo aplinkos praturtinimo sąlygą, daug aptvarų netenkino rūšių erdvinių, biologinių ir elgesio poreikių. Šie
rezultatai ne tik iškelia klausimus, ar zoologijos sodų valdytojai turi pakankamai žinių ir patirties, kad
užtikrintų gyvūnams reikalingas sąlygas, bet ir dėl ZIC žinių – ar jie sugeba nustatyti, kada gyvūnai laikomi
netinkamomis sąlygomis. Be to, tai rodo, kad laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartizavimo
programa nepakankamai atitinka laukinių gyvūnų, laikomų nelaisvėje, poreikius.
18 pav.
Gamtininkų centras „Mini Zoo“.
Šiame aptvare laikomas pelikanas.
Laisvėje šie laukiniai paukščiai
daugiausiai laiko leidžia vandenyje.
Šis aptvaras nesuteikia galimybės
nelaisvėje gyvenantiems pelikanams
natūraliai elgtis.

Nepaisant gausių aptvarų kokybės pokyčių vertintuose zoologijos soduose, daugeliu atvejų gyvūnai buvo
laikomi tokiomis sąlygomis, kurios kėlė pavojų jų gerovei. Pvz., daug plačiai paplitusių rūšių (katiniai, šuniniai,
kanopiniai, banginiai ir lokiai) buvo laikomi ankštuose aptvaruose, kurie neleido laisvai judėti, o kai kurioms paukščių
rūšims trūko horizontalios ir vertikalios erdvės, kad galėtų skraidyti. Daug aptvarų Grūto parke, Lietuvos zoologijos
sode, gamtininkų centre „Mini Zoo“ ir ypač Lietuvos jūrų muziejuje visiškai netiko laikomoms rūšims. Itin nenatūraliomis
sąlygomis buvo laikomi Amerikos juodieji lokiai, baltoji meška, pilkasis ruonis, žirafos, daug primatų Lietuvos zoologijos
sode; Kalifornijos jūrų liūtas, storanosiai delfinai, Humbolto pingvinai ir ruoniai Lietuvos jūrų muziejuje.
Lietuvos zoologijos sodai neužtikrina savo gyvūnams gyvenimui tinkamos aplinkos, leidžiančios natūraliai
elgtis. Aplinkos Ministerija mano, kad Zoologijos sodų patikrų komisija yra susipažinusi su nelaisvėje laikomų laukinių
gyvūnų sveikata ir gerove (Standartinė ES narių anketa), bet šio tyrimo rezultatai rodo, kad zoologijos sodai iš
esmės nesirūpina, kad gyvūnams būtų parūpinti tinkami būstai ir užtikrinta priežiūra. Be to, reikia, kad
minimalius laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartus peržiūrėtų nepriklausoma mokslinė institucija,
naudojanti patikimą ir moksliškai patvirtintą informaciją, kuri užtikrintų, kad juose taikomi papildomi reikalavimai,
pripažįstantys visų Lietuvos zoologijos soduose laikomų rūšių erdviniu, fizinius, fiziologinius ir elgesio
poreikius.
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8. Prastas gyvūnų gerovės lygis
Šis tyrimas atskleidė ir žemą zootechnikos bei bendros gyvūnų priežiūros lygį. Tai gali būti susiję su prasta aptvarų
kokybe ir zoologijos sodų operatorių bei tikrintojų žinių trūkumu. Dauguma aptvarų neužtikrina gyvūnams tinkamos
kintamos ir kompleksiškos nelaisvės aplinkos, kadangi trūksta galimybių mankštintis bei natūraliai elgtis, pastebėti
nenormalaus elgesio pavyzdžiai.
Plačiai pripažinta, kad aplinkos praturtinimas yra faktorius, sumažinantis neigiamą gyvūnų laikymo nelaisvėje poveikį
(sveikų gyvūnų išlaikymas nelaisvėje) (Pruetz ir Bloomsmith, 1992; Crockett ir kt., 1989; Jordan, 2005), o to neužtikrinant,
gyvūnams gali išsivystyti nenormali besikartojanti elgsena, pripažinta prastos gyvūnų gerovės rodikliu (Mason ir Rushen,
2006). Ankšta ir nesikeičianti aplinka gali sukelti nutukimą bei raumenų atrofiją, todėl gali pablogėti gyvūnų gerovė ir
pasireikšti pasekmės sveikatai (Fowler ir Mikota, 2006; Harris ir kt., 2008).

Visų penkių zoologijos sodų aptvaruose buvo pastebėta prasta higiena. Pastebėtina: nešvarus ar užsistovėjęs geriamasis
vanduo, išmatų ir šlapimo perteklius, gendantis maistas. Tai rodo, kad aptvarai retai valomi, o kraikas retai keičiamas.
Todėl gali atsirasti žalingų patogenų. Net dviejuose licencijuotuose zoologijos soduose 35% aptvarų buvo pripažinti
nehigieniškais, nepaisant specialaus O346/2002 8 straipsnio reikalavimo ir EAZA, kurio narys yra Lietuvos zoologijos
sodas, minimalių gyvūnų apgyvendinimo ir priežiūros zoologijos soduose ir akvariumuose standartų, nurodančių higienos
standartus.
19 pav.
Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras.
Penkiuose vertintuose Lietuvos
zoologijos soduose buvo pastebėta,
kad gyvūnai laikomi nehigieniškomis
sąlygomis, galinčiomis sukelti ligas,
prastomis sąlygomis gyvena ir šis
paprastasis suopis (Buteo buteo).

Tiesioginis kontaktas tarp lankytojų ir laukinių gyvūnų dėl neprižiūrimos prieigos prie aptvarų ar aktyvus jo skatinimas
( kontaktas su delfinais), gali turėti rimtų pasekmių gyvūno gerovei, sukeldamas stresą, ligas ar net ankstyvą mirtį
(WDCS, 2011). Kad gyvūnų gerovė būtų apsaugota, tiesioginis kontaktas tarp žmonių ir laukinių gyvūnų turi būti
draudžiamas.
Gyvūnų sveikatai ir gerovei keliamas pavojus, ir Aplinkos apsaugos agentūra, Zoologijos sodų patikrų
komisija, teritorinė maisto ir veterinarijos tarnyba turi daug nuveikti, kad padėtis taptų geresnė. WPA 8(2)3 ir
8(2)4 straipsnių reikalavimų dėl gyvūnų biologinių poreikių užtikrinimo ir prevencinės sveikatos priežiūros nesilaikymas,
neveiksmingas įstatymų vykdymas užkerta keliąbet kokiam bandymui laikyti gyvūnus tinkamoje aplinkoje .
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Reziumė
Lietuvos zoologijos sodai:
•

Nedalyvauja biologinės įvairovės išsaugojime;

•

Neįdeda daug pastangų į ex situ išsaugojimą;

•

Nešviečia visuomenės ir nesuteikia žinių apie biologinės įvairovės išsaugojimą;

•

Nesiima prevencinių priemonių, kad apsaugotų lankytojus ir gyvūnus nuo galimų sužeidimų ir ligų
perdavimo;

•

Nesiima visų reikiamų priemonių, kad apsisaugotų nuo gyvūnų pabėgimo į vietinę gamtą;

•

Neužtikrina gyvūnams tinkamos aplinkos ir nepripažįsta rūšiai būdingų reikalavimų;

•

Nesuteikia veiksmingos prevencinės ir gydomosios veterinarinės pagalbos;

•

Sukelia pavojų gyvūnų sveikatai ir gerovei;

•

Neatitinka minimalių Direktyvos ir Lietuvos laukinės gyvūnijos įstatymo reikalavimų.
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Fondas Born Free
Fondas Born Free yra tarptautinis laukinių gyvūnų labdaros fondas, kurį įsteigė Virginia McKenna ir Bill Travers,
atlikę pagrindinius vaidmenis filme „Gimusi laisva“. Šiandien Born Free, vadovaujama jų sūnaus Will Travers,
veikia visame pasaulyje, rūpindamasis laukinių gyvūnų gerove ir jų išsaugojimu.
Born Free palaiko ir vadovauja įvairiems projektams bei kampanijoms. „Mes užsiimame labdara ir mokslu,
nustatydami tokią darbotvarkę, kad stengtumėmės įtakoti, įkvėpti ir skatinti visuomenės nuomonės pokyčius,
susijusius su laukinių gyvūnų laikymu nelaisvėje, dar tik trumpą laiką dirbdami su vyriausybėmis, kelionių
pramone ir panašiai mąstančiomis organizacijomis, stengdamiesi laikytis esamų įstatymų ir tobulinti šiuo
metu zoologijos soduose laikomų laukinių gyvūnų gerovės sąlygas. Naudodamiesi labdaringo išsaugojimo
darbotvarke, mes rūpinamės nykstančių rūšių apsauga ir jų arealais visame pasaulyje.“ Dirbdamas su vietinėmis
bendrovėmis, Born Free kuria žmonių sprendimus, kad užtikrintų, jog žmonės ir laukiniai gyvūnai galėtų kartu
gyventi nekonfliktuodami. www.bornfree.org.uk
ENDCAP
ENDCAP yra Europos koalicija, kurią sudaro 27 nevyriausybinės organizacijos ir laukinių gyvūnų srities
profesionalai iš 20 Europos šalių, besirūpinantys nelaisvėje gyvenančių laukinių gyvūnų gerove ir apsauga.
Dirbdami su Europos institucijomis, valstybių vyriausybėmis ir ekspertais, ENDCAP siekia tobulinti žinias ir
supratimą apie laukinių gyvūnų poreikius nelaisvėje, remia įstatymų leidybą ir siekia aukštesnių standartų,
mesdami iššūkį laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje sąvokai. www.endcap.eu
PIFAS
Gyvūnų gerovės tarnyba „PIFAS” yra visuomeninė pelno nesiekianti organizacija, kuri vienija besirūpinančius
gyvūnų gerove. Tarnybos misija - saugus ir darnus ryšys tarp žmonių ir gyvūnų. Pagrindinė tarnybos veikla
yra visuomenės švietimas ir atsakingo požiūrio į gyvūnus ugdymas, gyvūno gerovės ir apsaugos įteisinimas
įstatymuose, pagalba gyvūnams ir laikina jų globa. www.pifas.org
LGGD
Lietuvos gyvūnų globos draugija (LGGD) yra seniausia gyvūnų gerovės organizacija šalyje, įkurta 1873 metais.
Draugijos veikla buvo nutraukta per abu pasaulinius karus ir 50 metų sovietinės okupacijos. Atkurta 1990
metais, LGGD išlieka plataus spektro humanistinė organizacija, kuri rūpinasi visų gyvūnų gerove - t.y. naminiais
augintiniais, žemės ūkio paskirties, laboratoriniais, egzotiniais ir nelaisvėje laikomais laukiniais gyvūnais. Be
švietimo ir lobistinės veiklos, LGGD pirmoji šalyje įkūrė laukinės gamtos gelbėjimo ir reabilitacijos tarnybą.
Vienas iš dabartinių veiklos prioritetų yra pagerinti gyvenimo sąlygas gyvūnams mūsų zoologijos soduose ir
tęsti visuomenės švietimą apie gyvūnų gerovę bei aplinkos apsaugą. www.lggd.lt
ES zoologijos sodų užklausa 2011
Projekto vadovas: Daniel Turner Bsc (Hons) MBiol MSB. Biologas.
Daniel yra vyresnysis fondo Born Free darbų vykdytojas ir dirba šioje organizacijoje nuo 2000 m. po dvejų
metų savanoriško darbo užjūrio išsaugojimo projektų srityje. Jis yra dalis komandos, atsakingos už Born Free
darbotvarkės, skirtos nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų gerovei, plėtrą bei vadybą, ir globoja organizacijos
pagrindinį projektą, zoologijos sodų tikrinimą.
Ataskaitos metodologija: Visas metodologijos detales ir kitas ataskaitas, parašytas kaip dalį šio projekto,
rasite www.euzooinquiry.eu
Kontaktai: Jeigu norite aptarti šiame projekte nagrinėjamas problemas ar rasti daugiau informacijos apie
ENDCAP ir Europos užmirštų gyvūnų iniciatyvą, galite susisiekti su Daniel Turner - daniel@bornfree.org.uk c/o
Born Free Foundation, 3 Grove House, Foundry Lane, Horsham, W.Sussex RH13 5PL, UK. + 44 (0)1403 240 170
ENDCAP koalicijai www.endcap.eu paruošė tarptautinė labdaros organizacija, fondas Born Free,
organizacijos nr.: 1070906 www.bornfree.org.uk
Born Free Foundation norėtų padėkoti už pagalbą ir paramą atliekant ES zoologijos sodų užklausą 2011 ENDCAP
narėms organizacijoms; Bill Procter; Blas Cernuda; Marcos Garcia-Gasco Romeo, Mirjana Plavac ir Tamara Miczki.
Speciali padėka Thomas Brzostowski už jo dėmesį smulkmenoms, kantrybę ir pasiryžimą padėti įgyvendinti šį
projektą.
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