TAI ĮDOMU…
Laukiniai gyvūnai zoologijos soduose dažnai išgyvena ilgiau nei laisvėje. Lietuvos zoologijos sodas ne išimtis. Ilgaamžiškumo
rekordininkais zoologijos sodo istorijoje tapo palšojo grifo (Gyps fulvus) patelė, išgyvenusi apie 50 metų, baltojo raganosio (Ceratotherium simum) patelė
Furija – 39 m., pilkojo ruonio (Halichoerus grypus) patelė Roza – 36 m., bizono patelė Maina – 33 m. ir kt. Šiuo metu zoologijos sodo ilgo amžiaus
rekordininkas yra nykštukinis begemotas (Hexaprotodon liberiensis). Patinui Klopsui skaičiuojami jau 42 metai.
Ilgaamžių gyvūnų zoologijos sode yra ir daugiau. Prisegtoje lentelėje pateikiame tokių gyvūnų sąrašą, kur sužinosite ne tik šių gyvūnų
amžių, bet ir kada, iš kur atvyko šie gyvūnai į zoologijos sodą. Lentelėje taip pat ir tokie gyvūnai, kuriuos jau po metų kitų bus galima vadinti „senjorais“.

Lietuvos zoologijos sodo garbaus amžiaus gyvūnai (2019 m.)
Plėšrieji žinduoliai, primatai, graužikai
Gyvūnas
(vardas, rūšis)
Juodagalvis kapucinas (Cebus
apella) – Čiubas
Juodagalvis kapucinas (Cebus
apella) – Sindi
Perukinė tamarina (Saguinus
Oedipus) – Cezaris

Gimimo data
1991-08-29
1989-08-08

Tėvai
(vardai)
Tėvas – Leoncio
Motina – Plamka
Tėvas – Leoncio
Motina – Czubata

2004-07-06

–

Anubis (Papio anubis)

1991-12-31

–

Liūtas (Panthera Leo) –
Molė

2001-11-01

Tėvas – Napoleon
Motina – Nadija

Karčiuotais vilkas
(Chrysocyon brachyurus) –
Erika

2006-11-25

Tėvas – Manzang
Motina – Dominika

Iš kur ir kada atvyko
Varšuvos zoologijos sodas,
1994-01-18
Varšuvos zoologijos sodas,
1994-01-18
Santo Inacio zoologijos sodas
(Portugalija), 2007-11-08
Gimė Lietuvos zoologijos
sode, 1991-12-31
Alborgo zoologijos sodas
(Danija),
2004-03-04
Plzen zoologijos sodas
(Čekija),
2010-05-01

Vidutinė amžiaus
trukmė laisvėje

Vidutinė amžiaus
trukmė nelaisvėje

iki 35 m.

~40 m.

iki 35 m.

~40 m.

iki 13 m.

16–18 m.

20 m.

iki 30 m.

10–14 m.

iki 20 m.

iki 12 m.

iki 15 m.

Kanopiniai žinduoliai
Gyvūnas
(rūšis, vardas)
Nykštukinis begemotas
(Hexaprotodon liberiensis) –
Klopsas Senelis
Stumbras (Bison bonasus) –
Gitė
Kulanas (Equus hemionus
kulan) – Henriette
Zebras (Equus burchelli
boehmi) – Rojus
Lama (Lama glama) – Pupa
Dryžuotoji gnu
(Connochaetes taurinus
taurinus) – Gubernija
Karčiuotasis (berberinis)
avinas (Ammotragus lervia) –
Jauniklė
Dvikupris kupranugaris
(Camelus bactrianus) –
Vasilisa - Maša
Ponis (Equus ferus caballus)
- Kanopėlė
Zebras (Equus burchelli
boehmi) – Dryžutė

Gimimo data
1978-04-26
1994-08-01
1996-05-30
1996-02-25
2002-09-25

Tėvai
(vardai)
Tėvas – Gucio
Motina – Berta /
Simona
Tėvas – Gimas
Motina – Girbaitė
Nr. 613
Nr. 443
M91068
M85254
Tėvas – Kipšas
Motina – Pika

Iš kur ir kada atvyko
Poznanės zoo (Lenkija),
1980-06-10
Pašilių stumbrynas,
1996-11-14
Berlyno zoologijos sodas
(Vokietija), 1997-05-03
Safaripark Beekse Bergen
(Nyderlandai), 1998-08-03.

Vidutinė amžiaus
trukmė laisvėje

Vidutinė amžiaus
trukmė nelaisvėje

~20 m.

~35 m.

~14 m.

~20 m.

~14 m.

~26 m.

~8–10 m.

iki 28 m.

–

Lietuvos zoologijos sodas

~16–20 m.

2001-10-06

Tėvas – Horn
Motina – Sara

Lietuvos zoologijos sodas

~20 m.

~21 m.

2004-08-18

Tėvas – Mindaugas
Motina – Polina

Lietuvos zoologijos sodas

~10 m.

~20 m.

1999-03-31

Tėvas – 940021
Motina – nenurodyta

Maskvos zoologijos sodas
(Rusija) – 2000-05-21

~30 m.

~35,4 m.

Tėvas – Bigas
Motina – Žara
Tėvas – Rojus
Motina – Ieva

Panevėžio gamtos mokykla –
1999-05-01

1999-05-01
2001-03-20

Lietuvos zoologijos sodas

–
~8–10 m.

~ 25–30 m.
iki 28 m.

Ropliai, varliagyviai
Gyvūnas
(rūšis, vardas)
Vandeninis varanas (Varanus
salvator) – Ozė

Gimimo data
2005 m.

Tėvai
(vardai)
–

Iš kur ir kada atvyko
Pirkta 2012-06-25

Vidutinė amžiaus
trukmė laisvėje
~12–20 m.

Vidutinė
amžiaus trukmė
nelaisvėje
~8–15 m.

Paukščiai
Gyvūnas
(rūšis, vardas)

Gimimo
data

Tėvai
(vardai)

–

–

Palšasis grifas (Gyps fulvus)

Iš kur ir kada atvyko
Jerevano zoologijos sodas
(Armėnija), 1998 m.
Minsko zoologijos sodas
(Baltarusija), 1995 m.
Rygos zoologijos sodas
(Latvija), 1998-05-05

~16 m.

~18 m.

Stepinis erelis (Aquila rapax)

1994 m.

–

Geltonkuodis kakadu (Cacatua
galerija)

1970 m.

–

Juodasis gandras (Ciconia nigra)

1995–
1996 m.

–

Iš laisvės 1995–1996 m.

Šalminis turakas

1999 m.

–

Mažasis erelis rėksnys

1997 m.

–

Šventasis ibis (invazinė rūšis)

~1996 m.
2 vnt.

–

Čekija, Dvurkralv zoo 1999
m.
Konfiskuotas iš gyventojo, iš
laisvės 1998 m.
Vokietija, Drezdeno
zoologijos sodas 1997 m.
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Vidutinė amžiaus
trukmė laisvėje
–

Vidutinė
amžiaus trukmė
nelaisvėje
~41 m.
40–45 m.

–

60–80 m.
~31 m.

–
8–10 metų
–

~25 m.
20–25 m.
iki 20–25 m.

