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2012 m. Lietuvos zoologijos
vykde programe ,,Gamtos i5tekliq ir paveldo vertybiq
apsaqga" (programosrkodas 02 33).
Lietuvos zoologijos sod4 1938 m. liepos I d. iklre profesorius T. Ivanauskas. Nuo to laiko
Zooldgijos sodas supiaZindina lankytojus su pasaulio gyvtnq [vairove, globoja ir saugoja gyv[nus,
veisiri retus ir nykstandius gyvunus, teikdamas prioritet4 iraSytiems Tarptautinp ir Lietuvos
rauddnqsias knygas. Cia yra pastovi eksflozicija, krui4 reikia toliaru i5laikyti Sia tgstine ir ilgalaike
progr[ma. Nuo 1985i m. Lietuvos zoolofijos sodas dalyvauja Europos retq ir nykstandiq gyvunrl
rD5iq veisimo progr€tmose (EEPs),
1992 m. yra priimtas Europos zoologijos sodq ir
akvarriumq asociacijzl (EAZA), nuo
m. atnaujino narystp Terptautineje r[Siq informacineje
sisteriroje (ISIS).
kirta visuomenes Svietirnui aplinkosaugos, biologines
q i5saugojimo bei gyviinq geroves klausimams, skatinant
ienas i5 jq - tiesioginis kontaktas su gyvlnu. Visuomene
i glaudesnius ry5ius, ne vien tik apZiDreti gyvDnus
narvrJose, jU aplinkoje. Del to v
is mokomoji verte gali bfti pagerirfta, padidintas
susidomejimas gyviinu. Lietuvos zoo
ijos sodas tampa mdgstama vaikq suaugusiqjq turistq
prasrningo poilsio v:ir:ta, kur aktyviai ir [domiai propaguojami aBrlinkosaugos, meiles gyvunams

i

i

2012 m. didelis ddmesys buvo
RuSiq ir eksponatq skaidful 20lJ m., palyginus su 2011m., matome, kad gyvunq r[Sir1
rrc 245._iki 230. Sum,lLbjo LuvW roplir5 pauk5iiiq ir Zinduoliq rDSirt. Didejo tik
ologijos sodo fsi5;ytos 6 varliq rD5ys (2 medlaipiq
comelas, pomidorines varles Dyscophus guinetti,
agyviq ekspozicijos Lietuvos zoologijos sode
ai jauni, tik praijg savo vystimosi metamorfoze

vieniSas daurines gervds (Grus vipio) patinas
ko ir 2 kalakutiniai grifai (Cathartes aura), kurie
zoologijos sodo 2012 m. gautai jtrrinio erelio
ubo bubo) porai. Atsisakyta keleto rflSiq naminiq

Naujosios Zelandijos pap[gele (Cyanoramphus
gydoma, tadiau 2012 m, i5gyvenusi dia 5 metus,
imiausiu metu isigyti neplanuoja. Savo amZiaus
os sode gyvenusi ir jau nejauna gauta) kalitos
oologijos sodas, dalyvavimui veisimo nelaisveje
tadiau bendras eksponatq skaidius padidejo. Tai
iume Zuvydiq skaidius padidejo nuo 643 iki 1101,
imas zoologijos sodui naudingas: neiSparduotas
aSaras kitiems zoologijos sodo eksponatams ir tai
ytes augantiems pelikaniukams, Sventqjq ibisq
gyv[nams. Tokiu bUdu zoologijos sodas, i5skyrus
giausia baliniq'veZliq (Emys orbicularis) dalimi.
loginio tinklo karkaso Pietq Lietuvoje sukDrimas,.
ir6 kurie Siuo metu jau Ziemoja specialiai jiems

paskutinis kapibarq (Hydrochaeris hydrochaeris)
ijos sode atnau,jinti neketinama. Gal bUt, Siq
struojant zoologijjos sod4 ir irengiant tinkam4 jos
ieji vilkai (Cuonr alpinus). Jq uZimamq voljerq
ia uncia) ir pagausinti Sios unikalios retos ir su
iq individq skaiiiiq iki 1 patino ir 2 pateliq, Tai
zoologijos sodas jau turi 2 pateles (arfiraujaun4
vos zoologijos sodo) ir jaun4 patin4 2013 m. I
val zoologijos sodo pagal EEP koordinatoriaus

. Jq vietoje zc,ologijos

sode vel planuojama

s (Ursus ursus).

hera pardus saxiLcolor). Leopardq rii5i atnaujinti
ijos sod4 ir [rengus tinkam4 Siuolaikin[ Siai rDSiai

igro (Panthera tigris altaica) patin4 i zoologijos
e jau2013 m. sausio men. pirmomis dienomis.
a dama) patele. Tai taip pat paskutinis r[Sies
ujinti Sios rii5ies neplanuojame.
Dtumorq (Drson Donasus.) grup5;s paprtdymui 2012 m. rrugsejo 14 d. atsiveLeme jaun4
eurofinio por[Sio pei.in4 i5 Varsuvos zoblogiios sodo. 2013 n. pavasar[ planuojame atsiveZti to
zoologijos sodo. Tuo bDdu bus ne tik atjauninta
s europinis porti5is, gyvenQs laisveje Lietuvos
gywenandiq gyvnnU rD5iq t.y. tiek i5auginta
yvene iki 6 men. amZiaus. Rodiklis praeitq metq
reztil,atqvir5ija 6,701l, Geriausiq rezultattl neskaitant bestuburir5 k.uriq prieauglis naudojamas kitq
gyvU$U Serimui, pasieke terariumas, veispamas roplius
36,4yo nuo bendro ropliq r[5it1 skaidiaus.
prie5
Kai trlo
trho tarpu
tarou orie5 de5imtmeti ir anksdiar!rupliq
anksdiari runliu vislumas zoologijos
zoolosiios sode fesrrdarwdarrn
Lelefq
tesudarydavo rrns
vos kelet4
procehtq. Galima ptumineti, kad ropliq veisimas Siame skyriuje vykdomas tikslingai pagal jr1
paklaus4. Neturindios paklausos r,cplirl riISys neveisiamos. Be iau minetq baliniq veZliu 2012 m.
teraritme sekmingai buvo veisiarmos berzdotosios agamos (Pogona vitticeps), indiniai varunaj
(Varanus indicus), taii'vaniniai Zaldiai (Elaphe taeniura), pieni5kos sirnalojines gyvates (Lampropeltis
trianiulum sinaloae) ir kt.

-

Palyginti neblogi rezultatai ir
prieaqglis. Tai sudarir 36,4 oA nuo be
(Threskiornis aethiopicus), 1 juodosios g
- kilnusis erelis (Aquila chrysaetos),
ara (\ra nobilis) ir kt,

k5diq skyriuje, kur i5 55 rD5iq iSaugintas 20 rfldiq
pauk5diq r[Siq skaidiaus. I5auginti Sventieji ibisai
(Cygnus atratus), jauniklis, retos ir nykstandios rudys
ueline s amazonds ((Arnazona arnazonica), raudonpete

ivariumo grauZikq b[tU 3l,6yo. 2012 m. i5augintas
fruttica) jauniklis, retosl ir nykstandios, i EEP programe
oedipus) 2 jaunikliet| i3veistas marq (Dolichotis
I-ama guanicoe), pekariq (Tayassu tajacu), kupranugariq
ngifer tarandus), sibiriniq oZiq (Capra ibex sibirica),
m5iq prieauglis.
tpse savo veikl4 neLoionalinese retq gyvtinq rDSiq
retrl ruSiq iSsaugojimo programose: 15 Europos retq
u nylqstanctq r[Siq veisimo ir i5saugojirrlo programU (EEP), 9 Erropos (ESB) ir 7 tarptautinese
(ISB) programose retu
(rD5/
retq ruslq
ruSiq reglstravlmul
registriavimui krlmes
kilmes knygose.
2013. m. sausio 1 d. :zoologijos sode burio priskaidiuojama I29
inds raudonosios knygos
rD5ys. I5 jU i5augintas 50 rti5ir4 prieauglis. Tai sudaro 38,8oA nuo
neje raudonojoje knygoje
zoolo$ijos sode itraul,ftqr[Sirl skaid:iaus. IJyginant su2012. m. sausio 1 d. rezultatais Sis rodiklis 16
% au\Stesnis (i5 136 ru5iq buvo i3veista: 1 rusis). I5auginta kilnusris erelis, baliniai veLIiai,lusys,
didieji apuokai, berberiniai avinai, r;ibiriniiri oLiai, raudonpete ara ir kJ. ru5iq jaunikliai.
Gerespis rczultatas ir: veisiant [ l,ietuvorp raudonqj4 knygq itrauktas rD5is. Jei 20II m. pavyko
iSaugihti 4 rD5irl prieaugli, tai 2012 m. jau 5 rii5iq: baliniq veZliq pilkqiq LqsW didLiqjq apuokrl
ogijos sode esandiq i LRK [trauktq ruSiq skaidiaus

T
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2012 m. zoologijos sodas surinko 37565,92 Lt.
inktos leSos uZ parduotus Zinduolius. Daugiausia
s sodui parduot4 triupranugarL- 6779,34 Lt. TJZ 2
794I,44 Lt, 3 berberinius avinus 6073,59 LI".
akvariumo i5augi.ntas prieauglis.
5q kaip ir 2011 m, procent4 ir buvo lygus l2,Iyo.
gos zoologijos sodo labai jauno amZiaus gauti
akvariumo Zuvydiq gai5imas del nepastovaus
5 2 metus ivedus dujin[ Sildym4 ir sureguliavus
rodiklis krito ir iiiuo metu jis lygus 6,6 o/o. Tai
iniq padalinir4. Zinduoliq gai5imo rodiklis lygus
arp nugai5usiq 2012 m. eksponatq bDta ir labai
tu Zuvo avijaudio (Ovibos moschatus) patele,
turKrnorurno Kurano (Equus nemlonus KJlan) patinas, nugai5o po gimdymo sniegines oZkos
(Orearhnos americanuLs) patele, Siarurinio glrrio (Rangifer tarandus) patinas - del virskinimo trakto

-

sutrikimrtr.

2012 m. Lietulvos zoologijos sode racionaliai panaudojo suriLnktas ld5as, sieke, kad gyvtnq
laikyrrlas ir prieZi[ra atitiktq Europos zoologijos sodrl ir akvariumq asociacijos nustatytus
standaitus.

IGYVENDINIMO REZULTATAI

alq gamtos i5tekliq naudojimq ir tolesn[ jr1
gausinim4 hidrometerorologines irrforma<iijos. Sis tikslas buvo igyv.rrdinu-u, pagal Lietuvos
zoologijos sodo vykdlte program4,,Gamtols i5tekliq ir paveldo vertybiq apsauga" (programos kodas
02 33)l Lietuvos zoologijos sodas v.
3-as prograrno,r; tikslas: Po
pasaulio gy\.unq ivairove, organizu<

Zinias,

avinrqir

alindinti lankytojus
ilsi.

su

4

3-ojo programos tikslo l-mas uZd avinys: Globoti, saugoti ir veisti gyvflnus, plesti ir turtinti
zlcrJ%
ciia. sukurti
suKurh tunkcmt
firnkcini ekspozrcrn
ekspozi
l-ietuvos zoologijos sodo modeli priartinant ggyvunq
imo s4lygas pri,l autenti5kos.iiems a linkos, kaip reikalauja ES tarybos direktyva del la
laukinirl
gyvun q.

3-ojo progranros tikslo l-mo uZ, lvinio l-ma priemone: Saugoti ir priZi[reti gy
gyvunus,
organi zuoti renginius.
3-ojo programos tikslo l-mo uZda tnio 2-ra priemone: Teikti mokamas paslaugas Li
Lietuvos
zoolol ;ijos sode, siekirant pagerinti gyvDnq aikymo ir lanbtojU aptarnavimo sqlygas.
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UZTE] KIAMAS
PASLA

Gar tr1 rezultatrtr palyginimas su strategi

ucAS (rUKSr. LT)

e

veiklos plane numal.ytais vertinimo kriterijais:

ietuvos zoologijos sode (R-02-33-03-01). planas
Kriterijus [vykdS.tas 108,0 procentais. Lietuvos
lankytojq, nei buvo planuota, nes pagerinome
e5imq
duota interviu Ziniasklaidai, sukurtas
Facebook socialiniame tinkle
ta nauja patrauklesne ir patogesne lankytojams
avestos i5vaZiuoj amosios edukacines programos,
s turejo ir palankios oro sqlygos bei papildomai

s

ir

2.
krttert;us - Retq gyvDnq r$Siq skaidius (vnt) (P-02-33-03-01-01). Planas 136 rg5ys,
frodul<to
131
niSis. Kriterijus ivykdyas 96,0 procentais. Kriterijaus maZejim4 [takoio tai, kad kai
fvykdj'mas
kuriq letq rD5iq gyv[rrq (individq) buvo likp tik po vien4 vienetq (tai raudonasis vilkas, kininis ir
persinis leopardai, kai kuriqru3iqpaplgos) ir jie nugai3o.
3. frodukto kriterijus Edukaoinirl
skaidius (vnt) (P-02-33-03-01-02). Planas 164
edukacines programos, ivykdymas I75 edukacines programos. Kriterijus [vykdytas 106,00
imas su Kauno mi
miesto Svietimo
etimo ir
i ugdymo
iniq programq atnaujinimas, sukiirus nauj4 Lietuvos
galimybe pladiau ir i5samiau pateikti informacijq apie

.
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4,

Produkto kriterijus - Lietuvos zook2grjos sodo surinkta suma uZ teikiamas paslaugas (t[kst.
L0 (Pf02-33-03-01-03). Flanas 1420,0 t"ttt.Lt, [vykdymas 1530,3 t[kst. Lt. Kriterijus ivykdytas
108,0 procentais. Krirterijaus vir5ijim4 ilakojo suorganizuotos Sventes, kurios pritrauke didesn[
lankyt
tankytpiq skaidiq, vyko edukacin€rs programos,
palankios
mos, uaKos
palanki
turejo ffi
ir palanKlos
oro sqlygos,
salygos. didesnis
sql
itakos rureJo
kiekis an$tojq rinkosi papildomas pasl
m. Planuota s4mata vir5yta 110,3 tDkst.Lt .
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Panaudoti

Asignavimq

asignavimai, tukst. litq

asignavimai,

tiikst. litq

panaudojimo
procentas

4128,6

4128,6

100,00

4128,6

4128,6

100,00

Patvirtinti (patikslinti)

Asigna,rimai
+2)

pal ;al fi nansavimo Saltinius:

1.

Lietu[os Respublikos valstybes

i5

jo:

biudZetars

1.1. be drojo finansavimo le5os
1.2. Eulopos S4jungos ir kitos tarptautines
finansi4es paramos leSos
1.3. tikslines paskirties le5os ir pajamq imokos

2. Kiti Saltiniai (Europos Safungos finansine
parama projektams igyvendinti ir kitos teisetai
gautos lp5os)

Lietuvos Zoologijos sodui 2012
4128, tflkst. Lt, panaudota (kasinds i5lr
100,0 rocentq.
.

programai vykdyti (iskaiLtant patikslinimus) buvo
uvo skirta
rs) 4128,6 tlkst. Lt. Programos asignavimai pan
panaudoti

Zoologijoe vxus
ir€rktorius

ras Dumdius

