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Przedmowa do

wydania polskiego

Strategia  niniejsza  to  dokument  niezwykle

precyzyjnie  opracowany  przez  swiatowych

specjalistow  najwyzszej  klasy.  Jest  to  nie  tylko
opis  zadan  stojacych  przed  ogrodami

zoologicznymi i  akwariami,  ale  tez wyznaczenie

nielatwej  drogi  walki  o  przetrwanie  dzikich

gatunkow w swiecie wspolczesnym, narzucajacym

rozwoj  cywilizacji  i  pociagajacym  za  soba
nieublagana degradacje i kurczenie sie srodowiska

naturalnego.

Postrzeganie  ogrodow  zoologicznych  wylacznie
jako  miejsc  rozrywki  jest  juz  dzis  mocno

przestarzale, co latwo mozna dostrzec zapoznajac

sie  z  programami  ochrony  gatunkow  (EEP),

licznymi  badaniami  naukowymi podejmowanymi

dla  ochrony  gatunkow  rodzimych  oraz
programami dydaktyczno-edukacyjnymi aktywnie

prowadzonymi przez ogrody zoologiczne.

Wizja  wspolczesnego  ogrodu  zoologicznego  jest

odzwierciedleniem  jego  rzeczywistej  roli  w
dzialaniach  podejmowanych  na  rzecz  ochrony

dzikich  gatunkow  zwierzat,  propagowania  idei

ochrony przyrody, prowadzenia badan naukowych

i  szerokiej  edukacji  spoleczenstwa  w  zakresie
ochrony  dzikich  gatunkow  i  ich  roli  w

ekosystemach.

Dla  ogromnej  wiekszosci  dzieci  i  mlodziezy

ogrody zoologiczne  stanowia  miejsce  pierwszego
kontaktu  z  dzikimi  zwierzetami,  pierwszych

wrazen  i  doznan,  jakie  nieodlacznie  towarzysza

obserwacjom dzikich zwierzat. Nie wolno wiec nie

doceniac  olbrzymiej  roli,  jaka  spelniaja  ogrody
zoologiczne w wychowywaniu kolejnych pokolen

w szacunku dla dzikiej przyrody.

Aleksander Niwelinski

Dyrektor ZOO Plock
Powrot do spisu tresci
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Przedmowa

Swiatowe  Stowarzyszenie  Ogrodow

Zoologicznych  i  Akwariow  (WAZA),  znana

wczesniej  Miedzynarodowa  Unia  Dyrektorow
Ogrodow  Zoologicznych,  opracowala  pierwsza

strategie ochrony w roku 1993. Ten dokument o

fundamentalnym  znaczeniu  prezentowal  role

ogrodow  zoologicznych  i  akwariow  w  ochronie

przyrody  na  nastepne  10  lat;  po  raz  pierwszy
swiatowa  spolecznosc  ogrodow  zoologicznych  i

akwariow  podjela  sie  takiego  wyzwania.

Dokument  jest  wynikiem  miedzynarodowej

wspolpracy  wielu  znakomitych  profesjonalistow,
zostal przetlumaczony na wiele jezykow i stal sie

przewodnikiem w ochronie przyrody dla ogrodow

zoologicznych i akwariow.

W  roku  2002,  podczas  przygotowan  do  10.
rocznicy powstania Strategii,  odbylo sie male ale

wazne  spotkanie.  Nieodzalowany  Ulie  Seal,

przewodniczacy  CBSG,  Bill  Conway,  wtedy

dyrektor  Wildlife  Conservation  Society,  Bert  de

Boer,  koordynator wersji Strategii z 1993 roku i
Gunther Nogge dyrektor Zoo w Kolonii spotykali

sie,  aby  przedyskutowac  strukture  nowego

strategicznego  dokumentu,  ktory

wykorzystywalby  sukces  oryginalu,  ale  takze
prezentowal  inne  sposoby,  ktorymi  ogrody

zoologiczne  i  akwaria  moglyby  z  sukcesem

wspierac dzialania w ochronie.

Niniejszy dokument  jest  owocem ich rozwazan i
ogromnego nakladu pracy wielkiej liczby ludzi od

tamtego  inicjalnego  spotkania.  Kiedy  CBSG  i

WAZA  spotkaly  sie  wspolnie  na  swoich

dorocznych zjazdach w Wiedniu w sierpniu 2002
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roku,  odbyly  sie  warsztaty  celem  okreslenia
zawartosci  nowej  strategii  oraz  sposobow  jej

tworzenia.  Wyznaczono  koordynatorow

poszczegolnych  rozdzialow  oraz  ich  wielu

wspolpracownikow.  Pod  auspicjami  Komitetu

Ochrony  WAZA,  pod  przewodnictwem  Jo
Gipps'a,  dwuletni  proces  tworzenia,  czytania,

redagowania,  przeredagowywania,  poprawiania  i

ulepszania  kazdego  rozdzialu  doprowadzil  do

formalnego  zaadoptowania  nowej  Strategii
podczas  kolejnego  dorocznego  zjazdu  WAZA w

Tajpej w listopadzie 2004 roku.

Wszyscy  ci,  ktorzy  wniesli  swoj  wklad  w

opracowanie  dokumentu  koncowego  zostali
wymienieni  w  porzadku  alfabetycznym  w

Zalaczniku 3 .  Na  liscie  znalezli sie  czlonkowie

Zarzadu  WAZA,  jej  Komitetu  Ochrony,  autorzy

poszczegolnych  rozdzialow,  wspolpracownicy  i

komentatorzy  wersji  roboczych,  uczestnicy
warsztatow  CBSG  i  WAZA,  a  takze  ogromna

liczba  osob,  ktore  komentowaly  czesc  albo  caly

dokument  w  czasie  dwuletniego  okresu  jego

tworzenia.  Lista  jest  dluga,  pelna  znajomych
nazwisk profesjonalistow tak z miedzynarodowej

spolecznosci ogrodow zoologicznych,  jak i spoza

niej; serdecznie Im Wszystkim dziekujemy. Mamy

nadzieje, ze Ich udzial uczynil z tego dokumentu

naprawde  miedzynarodowa  strategie  ochrony
ogrodow zoologicznych  i  akwariow na  nastepne

pieciu do dziesieciu lat.

Kilka osob zasluguje na szczegolne wyroznienie: w
sklad grupy podstawowej Strategii obok nas obu

wchodzili Miranda Stevenson, Peter Olney, Onnie

Byers, Peter Dollinger, Chris West, Bert de Boer

and Mark Reed (ich przynaleznosc przedstawiono

w  Zalaczniku  3).  Miranda  Stevenson
skoordynowala  caly projekt  z niezwykla  troska i

humorem Peter  Olney zredagowal dokument,  do

jego  przyjetej  nienagannej  wersji.  Nasze

podziekowania  kierujemy  tez  do  do  Petera
Dollinger'a, Dyrektora Wykonawczego WAZA, za

jego ciezka prace i rzeczowe porownanie, uklad i

zaprojektowanie  dokumentu.  Jestesmy  ogromnie

wdzieczni  wszystkim  czlonkom  grupy

podstawowej  za  ich  czas,  energie  i  oddanie
projektowi, a takze naszym przyjaciolom z CBSG,

ktorych wsparcie bylo bezcenne.

Strategia  z 1993 roku skladala  sie  z wlasciwego
dokumentu  i  obszernego  streszczenia.  Nowa

Strategia  bedzie  zawierac  rowniez  podrecznik

(aktualnie  w  przygotowywaniu),  ktore  bedzie

mozna  indywidualne  wykorzystac  przez  ogrody

zoologiczne i akwaria, regionalne stowarzyszenia i
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WAZA jako taka, aby rozwinac plany dzialan oraz
umozliwic  kazdemu  wprowadzenie  strategii  w

zycie.

Strategia  przeznaczona  jest  dla  wszystkich

czlonkow  swiatowej  spolecznosci  ogrodow
zoologicznych  i  akwariow,  nie  tylko  czlonkow

WAZA.  Jest  to  tez  dokument,  ktory,  mamy

nadzieje,  umozliwi  wspolnocie  zaprezentowanie

ogolniejszej  widowni  swoich  priorytetow  na

przyszlosc. Jak to

przedstawil  Dyrektor  Generalny  IUCN

przedmowie,  niewatpliwie  jest,  ze  ogrody

zoologiczne  i  akwaria  pelnia  doniosla  role  w
ochronie  roznorodnosci  biologicznej  naszej

planety. Mamy nadzieje, ze ten dokument dobrze

opisuje  w  jaki  sposob  zoo  i  akwaria  na  calym

swiecie  moga  skutecznie  spelnic  swoja  co

niniejszym Wam rekomendujemy.

Ed McAlister
Prezydent WAZA

Jo Gipps

Przewodniczacy
Komitetu Ochrony

WAZA Powrot do spisu tresci

   

   

   

   

   

   

WPROWADZENIE

„Obecnie coraz wieksza liczba ludnosci zyje w miastach,

tracac jakikolwiek prawdziwy kontakt z dzikimi zwierzetami i

roslinami” (Dawid Attenborough, 2004).

Istnienie  Swiatowej  Strategii  Ogrodów  Zoologicznych  i

Akwariów  uzasadniaja  dwa  proste  powody.  Dzieki  Strategii

Ramka 1
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specjalisci  ZOO  na  calym  swiecie  skorzystaja  ze  spój-nego
dokumentu,  obejmujacego wspólne cele.  Równoczesnie  wiele

osób zajmujacych sie  czynnie ekologia i ochrona srodowiska,

badz  pozostajacych  zainteresowanymi  obserwatorami

troszczacymi sie o ochrone przyrody i dobro zwierzat pragnie

wiedziec,  czy  nalezy  wspierac  ogrody  zoologiczne.  Zatem
Strategia  musi  przynajmniej  dostarczyc  odpowiedzi  na

podstawowe  pytania  i  ustalic  najbardziej  wlasciwa  droge

postepowania dla ogrodów zoologicznych i akwariów na calym

swiecie. Dlaczego istnieja ogrody zoologiczne i akwaria? Jaka
jest ich filozofia i laczace je cele? Jaka jest ich wizja i znaczenie

w  swiecie  stojacym przed  bezprecedensowymi  wyzwaniami,

gdzie potrzeby ludzi, zwierzat i roslin wydaja sie rywalizowac

miedzy soba? Jak moga wplywac na ochrone przyrody? Jednym

slowem, jaki jest pozytek z istnienia ogrodów zoologicznych i
akwariów i jakie sa ich sukcesy? Ogrody zoologiczne i akwaria

wiedza,  jak  potezna  role  odgrywaja  w  utrzymaniu

ogólnoswiatowej  równowagi  ekologicznej.  Aby  sprostac

wyzwaniom,  musza  zachecac  ludzi  odwiedzajacych  ZOO do
uczestniczenia w podejmowanych przez siebie dzialaniach.

Pierwsza  Swiatowa  Strategia  Ochrony  Przyrody  Ogrodów

Zoologicznych  (WZCS)  zostala  opublikowana  ponad  10  lat

temu. Zródlem jej byla Swiatowa Strategia Ochrony Przyrody
IUCN zatytulowana „W trosce o Ziemie”, która zostala oparta

na Konwencji o Róznorodnosci Biologicznej (CBD), przyjetej

podczas Konferencji ONZ dotyczacej Srodowiska Naturalnego i

Rozwoju w Rio  de  Janeiro  w 1992 roku.  Pierwsza  Strategia

okazala  sie  niezwykle  cennym dokumentem,  przekazujacym
czytelnikom  zarówno  wazne  informacje  o  rzeczywistej  roli

ogrodów  zoologicznych,  jak  i  stwarzajacym  podstawy

porozumienia i wspólnych dazen.

Drugi  dokument,  Swiatowa  Strategia  Ochrony  Przyrody

Ogrodów  Zoologicznych  i  Akwariów  (WZACS)  wyjasnia  i

charakteryzuje  strategiczna  wizje  czlonków  Swiatowej

Organizacji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, której celem

jest  realizacja  nadrzednej  misji  ochrony  przyrody.  Ten
podstawowy  dokument  okresla  polityke  i  standardy  w

rozdzialach  dotyczacych  kluczowych  funkcji  i  poczynan

wszystkich ogrodów zoologicznych i akwariów, bez wzgledu na

ich zróznicowanie i skupia sie na dlugoterminowej, wyrazistej
realizacji  idei  ochrony  przyrody.  Ma  on  okreslic  sposób

podejmowania dzialan przez ogrody zoologiczne i akwaria  na

calym  swiecie  w  pilnych,  lokalnych  i  zbiorowych  akcjach,

poprzez  ukierunkowana  polityke  i  podanie  odnosnych

wytycznych,  zawierajacych bardziej szczególowe  procedury i
przyklady wlasciwego postepowania w danych sytuacjach.

Co to jest WAZA?

Misja i cele WAZA

WAZA, Swiatowe Stowarzyszenie
Ogrodów Zoologicznych i Akwariów

jest ogólnoswiatowa organizacja, która

ujednolica zasady i sposób dzialania

ponad 1000 ogrodów zoologicznych i

akwariów, odwiedzanych corocznie
przez ponad 600 mln ludzi. WAZA

okresla równiez standardy dla

rosnacych osiagniec w zakresie

ochrony przyrody.
Do celów WAZA nalezy:

1. Promowanie wspólpracy pomiedzy

ogrodami zoologicznymi i akwariami w

zakresie ochrony przyrody, zarzadzania
i hodowli zwierzat;

2. Promowanie i koordynowanie

wspólpracy pomiedzy narodowymi i

regionalnymi organizacjami a
wchodzacymi w ich sklad instytucjami.

3. Promowanie edukacji ekologicznej,

ochrony przyrody i badan naukowych;

4. Pomoc w reprezentowaniu ogrodów

zoologicznych i akwariów na forum

miedzynarodowych organizacji i

zgromadzen;

5. Promowanie wspólpracy z

organizacjami zajmujacymi sie ochrona

przyrody;

6.Promowanie i stosowanie

najwyzszych standardów dla dobra

zwierzat w zakresie ich utrzymania i

hodowli.
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Aby  odniesc  sukces,  WZACS musi  ksztaltowac  strategiczny

sposób  myslenia  i  okreslac  przystepnie  zasady  dzialania

czlonków WAZA, w szerokim ujeciu zas promowac znaczenie

wspólnego  celu,  ukierunkowania  i  wspólpracy  partnerskiej  z

czlonkami  organizacji  zajmujacych  sie  ochrona  przyrody  i
ekologia /Ramka 1/.  Opublikowanie kolejnej,  drugiej strategii

wynika  z  ustalen  Swiatowego  Szczytu  dotyczacego

Zrównowazonego  Rozwoju  w Johannesburgu  w 2002  roku  i

odzwierciedla  liczne  zmiany  w  zewnetrznych  dzialaniach

srodowiskowych  wszystkich  organizacji  ochrony  przyrody
obejmujac  równiez nieodlaczne,  wspólne  zasady  i  priorytety

ogrodów zoologicznych i akwariów na calym swiecie.

Degradacja srodowiska i zanik bioróznorodnosci

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  funkcjonuja  dzis  w  swiecie
szybko  postepujacej  degradacji  srodowiska  i  zanikania

róznorodnosci  biologicznej.  W  ciagu  ostatnich  10  lat

utrzymywaly sie  zmiany klimatyczne, nadmierna  eksploatacja

zasobów naturalnych, wzrost  negatywnego wplywu gatunków

inwazyjnych  i  ogólna  degradacja  srodowiska.  Znaczenie  i
wrazliwosc  gatunków  i  ekosystemów  znajdowaly  niewielkie

odzwierciedlenie  w  dzialalnosci  mediów,  opinie  publiczna

zajmowaly raczej konflikty, susze, problemy glodu i migracji a

nie ich korzenie zwiazane z niezrównowazonym, nadmiernym
zuzyciem zasobów naturalnych. W polityce miedzynarodowej

na porzadku dziennym dominuja problemy rozwoju ludzkosci,

zadania zrównowazonej eksploatacji zasobów naturalnych oraz

pytania dotyczace globalizacji i problemów socjalnych.

Podlozem tych problemów jest fakt nadmiernego zaludnienia,

w  wyniku  czego  proporcjonalnie  zbyt  wielka  ilosc  zasobów

naturalnych Ziemi jest  zuzywana przez ludzkosc  a  zbyt  mala

jest  udzialem pozostalych gatunków, nie  dajac im mozliwosci
przetrwania.  Przewidywany  wzrost  populacji  ludzkiej  i

wyraznie  nierówny  podzial  zasobów  w  obrebie  narodów  i

pomiedzy nimi, sa dwoma najwiekszymi problemami ludzkosci

a takze - posrednio i bezposrednio - najwiekszymi problemami

ochrony gatunków i srodowiska.

„Na  obecnym  poziomie  spozycia  zasobów  naturalnych

ludzkosc  potrzebuje  trzech  planet  wielkosci  Ziemi,  aby

przetrwac”(E. O. Wilson 2002) (Ramka 2).

Prognozy  nie  sa  calkowicie  negatywne.  Konwencja  o
Róznorodnosci Biologicznej (CBD) (Ramka 3) dala  poczatek

ogromnej  liczbie  regionalnych  i  narodowych  dzialan,  czesto

wspieranych  przez  prawodawstwo.  Zostaly  rozwiniete

Narodowe  Strategie  i  Plany  Dzialania  dla  Bioróznorodnosci

(BAP), siegajace do szczebli lokalnych przy wspóluczestnictwie
spoleczenstwa  i  osób  zainteresowanych.  Przepisy  w zakresie

ochrony srodowiska w wielu krajach sa zaostrzane, a na firmy

Ramka 2

Zilustrowanie swiatowych trendów

srodowiskowych

1. Nadmierna eksploatacja zasobów

naturalnych, wycinanie lasów, zbyt

intensywne polowy ryb, ekspansja
rolnictwa – degra- dacja,

zanieczyszczenie, kurczenie sie i

fragmentacja srodowiska.

2. Zmiany klimatyczne i globalne
ocieplenie, powodzie, susze i pozary.

3. Wprowadzanie gatunków

inwazyjnych, konkurencja,

drapieznictwo, szerzenie sie chorób i
krzyzowanie sie gatunków.

4. Zmniejszanie sie bezpieczenstwa

biologicznego ludzi wraz z rosnaca
liczba pojawiajacych sie chorób, takich

jak AIDS, Ebola, SARS.

 

Ramka 3

Konwencja o Róznorodnosci
Biologicznej (CBD)

Artykul 9 – ochrona ex situ

Kazda z umawiajacych sie stron, tak
dalece, jak tylko jest to mozliwe i

stosowne, a przede wszystkim dla

uzupelniania podejmowanych kroków

w zakresie ochrony in-situ :
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nalozono  wieksza  odpowiedzialnosc.  Istnieja  godne  poparcia
wspólne starania na rzecz zjednoczenia wysilków podejmowane

przez  urzedy  na  szczeblu  miedzynarodowym,  rzadowym  i

pozarzadowym,  oparte  na  bazie  obiektywnych  badan

naukowych,  wymagajace  wspólpracy  zespolów

multidyscyplinarnych.  W  wiekszym  stopniu  uswiadomiono
sobie  i  zaakceptowano  sytuacje  powaznego  zagrozenia  dla

srodowiska, bioróznorodnosci i ostatecznie dla samej ludzkosci.

Czynione sa wysilki dla skierowania ograniczonych srodków na

ochrone przyrody w miejsca szczególnie newralgiczne. Miejsca
te  znajduja  sie  na  obszarach  niezbednych  dla  optymalnego

rozwoju zyjacej tam ludnosci, co dodatkowo kladzie nacisk na

zrównowazona eksploatacje srodowiska.

Postep technologiczny najprawdopodobniej bedzie trwac nadal
przynoszac  zarówno  negatywne  jak  i  pozytywne  skutki.

Globalna rewolucja w dziedzinie techniki informacyjnej ulatwia

dostep  do  informacji  i  umozliwia  wywieranie  wplywu  na

polityke. Istnieje potencjal dla rozwiazan technologicznych we

wszelkich dziedzinach produkcji energii, zagospodarowywania
odpadów  i  zaopatrzenia  ludzi  w  wode  i  zywnosc.  Rzecza

oczywista  sa  ekonomiczne  korzysci  dla  lokalnej  ludnosci

plynace  z  nieprzerwanej  eksploatacji  dóbr  naturalnych  i

utrzymywanie  takiego  stanu  srodowiska,  które  pozwoli  ma
zmniejszenie  skutków  powodzi,  erozji,  zamulenia,

zanieczyszczenia i innych problemów, jednak musza  one byc

uwzgledniane automatycznie przy podejmowaniu decyzji.

(a) podejmie dzialania dla ochrony

elementów bioróznorodnosci ex-situ,

najlepiej w kraju ich pochodzenia;

(b) ustanowi i bedzie utrzymywac
miejsca dla ochrony ex-situ i dla

prowadzenia badan naukowych nad

roslinami, zwierzetami i

mikroorganizmami, najlepiej w kraju

ich pochodzenia;

(c) podejmie dzialania celem

odzyskiwania i rehabilitacji gatunków

zagrozonych i reintrodukcji do ich
naturalnego srodowiska w

odpowiednich warunkach;

(d) bedzie zarzadzac zasobami

naturalnymi w celu ochrony ex-situ tak,
aby nie zagrozic ekosystemom i

populacjom in-situ z wyjatkiem

sytuacji, w których wymagane sa

szczególne dzialania ex-situ , jak w pkt.
(c);

(e) bedzie wspólpracowac dla

zapewnienia srodków finansowych oraz

dalszego wspierania ochrony ex-situ
przedstawionej w punktach od (a) do

(d) oraz w tworzeniu i zarzadzaniu

instytucjami ochrony ex-situ w krajach

rozwijajacych sie.

  

 

Rola ogrodów zoologicznych i akwariów

W wielu krajach historyczne i spoleczne postrzeganie ogrodów

zoologicznych jako rozrywkowych menazerii trwa do dzisiaj i w

wielu  przypadkach  jest  to  uzasadnione.  Sektor  czesto
nieprzyjazny ogrodom zoologicznym to rosnace lobby na rzecz

praw  zwierzat  i  ich  dobrobytu,  kladace  nacisk  na  interes

poszczególnych  zwierzat  a  nie  na  ochrone  gatunków  czy

ekosystemów;  ponadto  sprzeciw  pochodzi  z  tego  odlamu
ruchów  ochroniarskich,  który  powatpiewa  w  uzasadnione

pozyskiwanie  zwierzat  z wolnosci.  Jesli ogrody zoologiczne  i

akwaria  maja  odgrywac  aktywna  role  w  dziedzinie  ochrony

przyrody,  musza  przeciwstawic  sie  opozycji.  Uzasadniona

krytyka  musi  zostac  zaakceptowana  a  dzialania  ogrodów

Ramka 4

Jak mozemy wykazac, ze dzialania

ogrodów zoologicznych na rzecz

ochrony przyrody sa uwienczone
sukcesem?

JAKOSCIOWE MIERNIKI

SUKCESU

W ZAKRESIE OCHRONY

PRZYRODY

1. Wzrost bezpieczenstwa populacji

gatunków zyjacych na wolnosci.
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zoologicznych musza  byc  tak objasniane, by mogly zyskiwac
spoleczna  aprobate  i  poparcie.  Ogrody  zoologiczne  musza

równiez  dobitnie  i  jasno  przedstawiac  spoleczenstwu  swoja

misje,  jaka  jest  ochrona  przyrody,  z  równoczesnym

zachowaniem najwyzszych standardów dla dobrobytu zwierzat.

W granicach tych szerszych kontekstów i zgodnie z glównymi

kierunkami,  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  musza  osiagac  i

popularyzowac wyrazniejszy obraz swej unikalnej roli i wkladu,

jaki moga wniesc jako czesc ogólnoswiatowej koalicji na rzecz

ochrony  przyrody.  Sprawniejsza  koordynacja  dzialan  i
skoncentrowanie srodków na najwyzszych priorytetach musza

wspólistniec  ze  skrupulatnym  systemem  zarzadzania,  w

szczególnosci  z  ciagla  ocena  wplywu  projektów kluczowych

(Ramki 4 i 5).

Wszystkie  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  a  takze  srodowisko

ogrodów  zoologicznych  sa  szczególnie  przystosowane  do

podkreslania  globalnych aspektów ochrony przyrody. Wiedza

naukowa dotyczaca powiazan wszystkich zywych systemów i
srodowisk znacznie wzrosla w ciagu ostatnich lat i widac coraz

wyrazniej, ze ochrona przyrody jest nie tylko kwestia ochrony

gatunków,  lecz  aby  osiagnac  sukces,  wymaga  wspólpracy  i

globalnego  nastawienia.  Ogrody  zoologiczne  i  akwaria,
poniewaz troszcza sie  o to i posiadaja specjalistyczna wiedze

dotyczaca kolekcji zwierzat z calego swiata, a takze z uwagi na

istnienie  ogólnoswiatowej  sieci  zoo  moga  odgrywac  znaczna

role w propagowaniu wspólpracy w zakresie ochrony przyrody

na skale swiatowa.

Tylko ogrody zoologiczne, akwaria i ogrody botaniczne moga

funkcjonowac w calym obszarze dzialalnosci na rzecz ochrony

przyrody,  od hodowli ex-situ  gatunków zagrozonych poprzez
badania naukowe, edukacje spoleczna, szkolenie, wplywanie na

poglady, doradzanie, po ochrone in-situ gatunków, populacji i

ich  srodowisk;  wyjatkowo  maja  one  zainteresowana

publicznosc,  której  wiedza,  rozumienie,  postawa  i

zaangazowanie  moga  byc  pozytywnie  ksztaltowane  i
wykorzystane. Instytucje te maja znaczne zasoby techniczne i

oddanych  ludzi.  Poniewaz  srodowiska  kurcza  sie  a  rosna

populacje  objete  programami  hodowlanymi,  róznice  w

zdefiniowaniu zoo, ogrodu botanicznego, rezerwatu, specjalisty
ochrony  ex-situ  i  specjalisty  ochrony  in-situ  ,  beda  sie

nieuchronnie  zacierac.  Ogrody zoologiczne,  akwaria  i ogrody

botaniczne maja mozliwosc stania sie  wzorem „zintegrowanej

ochrony  przyrody”  dzieki  Strategii,  która  jest  srodkiem  do

kolektywnych dzialan w tym kierunku.  Inne  organizacje,  jak
organizacje  ochrony  przyrody  i  instytucje  rzadowe,  moga

równiez  posluzyc  sie  Strategia  i  „zintegrowana  ochrona

przyrody”,  co przyniesie  korzysci wszystkim zaangazowanym

w ochrone przyrody.

2. Wzrost obszarów bezpiecznego

srodowiska naturalnego.

3. Wieksza znajomosc i zastosowanie

biologii gatunków, nauk ekologicznych
i ochrony przyrody.

4. Wieksza polityczna swiadomosc

zagadnien ochrony przyrody zwiazana z

podejmowaniem decyzji korzystnych
dla srodowiska i traktowanie ochrony

przyrody na zasadzie priorytetu.

5. Wzrastajaca pojemnosc srodowiska
naturalnego poprzez szkolenie,

dydaktyke i wzrost publicznej

swiadomosci.

 

Ramka 5

DEFINICJA OCHRONY

PRZYRODY

Ochrona  przyrody  to  zapewnienie

przetrwania  stabilnych  populacji

gatunków w naturalnych ekosystemach
i  srodowiskach  wszedzie  tam,  gdzie

tylko jest to mozliwe.

Choc  istnieje  wiele  róznych  definicji

ochrony  przyrody,  kluczowa  kwestia
jest  istnienie  powszechnej,  prostej

definicji  zrozumialej  dla  wszystkich  i

przez  wszystkich  uzywanej.

Podkreslone  slowa  „naturalne
ekosystemy i srodowiska” oznaczaja, ze

zaden szlachetny naklad pracy nie  ma

sensu, jesli nie moze byc wykorzystany

dla  przetrwania  populacji  dzikich

zwierzat i roslin. Ponadto populacje te
musza  byc  zdolne  do  rozwoju  i

ewoluowania.  W  nastepstwie  tego

musimy  nieustannie  oceniac  i

sprawdzac, jak efektywne sa programy
ochrony gatunków podejmowane przez

ogrody zoologiczne i akwaria.

The World Zoo and Aquarium Conservation Strategy http://old.waza.org/conservation/wzacs_poland.php

12 von 118 10.12.2009 14:20



Wzajemne zaufanie – lania jelenia sika (Cervus
nippon) i mala dziewczynka w Ogrodzie
Zoologicznym i Parku Krajobrazowym w
Goldau, Szwajcaria (fot. Felix Weber, Goldau)

Byc  moze  najwazniejsze  jest  to,  ze  ogrody  zoologiczne  i

akwaria  nie  tylko  moga  stac  sie  wzorem  „zintegrowanej

ochrony  przyrody”,  lecz  sa  do  tego  zmuszone.  Musza  sie

zmienic, byc uzyteczne, inicjatywne i radykalne. Swiat wokól

nas zmienil sie niebywale w ciagu ostatnich 10 lat, totez musza
zmienic  sie  równiez  ogrody  zoologiczne,  akwaria  i  ich

pracownicy.  Jesli  zechca,  moga  byc  specjalistami  ochrony

przyrody,  nauczycielami,  naukowcami  a  takze  poteznymi

bodzcami  do  zmian  politycznych.  Maja  zatem  wybór  –
stworzyc nowy wizerunek i cel albo zostac wylaczonym z ruchu

na  rzecz ochrony przyrody.  Strategia  jest  przewodnikiem dla

ogrodów  zoologicznym i  akwariów  na  tej  drodze  i  chociaz

niektóre  z nich znajduja  sie  poza  innymi,  nadszedl czas,  aby

przejsc od marszu do biegu (Ramka 6).

Ramka 6

Rola i funkcje charakteryzujace

idealy ogrodów zoologicznych i

akwariów w przyszlosci

1. Coraz wieksze zaangazowanie w

ochrone przyrody na wolnosci jako

podstawowy cel i priorytet.

2. Wykorzystywanie swych

wyjatkowych mozliwosci dla rozwoju

badan naukowych zarówno i n-situ jak i

ex-situ .

3. Nacisk na rozwój programów

dydaktycznych, które ucza aktywnosci

w obliczu lokalnych i globalnych

problemów srodowiskowych.

4. Nacisk na rozwój nowatorskich

metod ekspozycji zwierzat dla

przyciagniecia uwagi i zainspirowania
publicznosci, przy równo czesnym

ciaglym kontrolowaniu i ulepszaniu

warunków bytowania zwierzat.

5. Wykorzystywanie wspólnych
mozliwosci wplywów WAZA i

regionalnych organizacji ogrodów

zoologicznych i akwariów do

przekazywania informacji i wplywania

na zmiany w polityce dotyczacej
ochrony srodowiska.

6. Rozwój ogrodów zoologicznych dla

uzyskania najwyzszych standardów
etycznych, aby byc wiarygodnym dla

pozyskiwania funduszy na akcje

ochrony przyrody.

7. Promowanie roli ogrodów
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„Pongoland” w ogrodzie zoologicznym w Lipsku jest nie tylko przykladem
powiazania placówki naukowej z nowoczesnym wybiegiem dla szympansów
(Pan  troglodytes  verus)  i  innych  malp  czlekoksztaltnych,  stanowi  takze
polaczenie  hodowli  ex-situ  i  rozmnazania  szympansów  z ochrona  in-situ
prowadzona przez Wild Chimpanzee Foundation (WCF) na Wybrzezu Kosci
Sloniowej. Dzieki dlugoterminowej umowie o wspólpracy projekty ochrony
przyrody  w  Parku  Narodowym Tai  sa  finansowane  przez  ZOO.  Celem
projektów  jest  uswiadamianie  lokalnej  spolecznosci  trudnej  sytuacji
szympansów,  które  staly  sie  gatunkiem  zagrozonym.  Poprzez  rozrywke
zwiedzajacy ZOO Lipsk informowani sa o wspólpracy z WCF a mieszkancy
wioski  dowiaduja sie o wkladzie ZOO w ochrone przyrody i  o badaniach
naukowych prowadzonych w „Pongolandzie”. Projekt WAZA Nr 04020.
Fot.Peter  Dollinger,  WAZA  i  Christophe  Boesch,  Wild  Chimpanzee
Foundation Photos:  Peter  Dollinger,  WAZA,  and  Christophe  Boesch,Wild

Chimpanzee Foundation

zoologicznych ogólowi spoleczenstwa i
bezposrednie stawianie czola

zagadnieniom, przy równoczesnym

wypelnianiu misji ochrony przyrody.

8. Poszerzanie wspólpracy dla
sprawnego wykorzystania limitowanych

srodków i umozliwienia dzialan na

skale swiatowa.

9. Rozwijanie i wykorzystywanie
postepu technologicznego dla

usprawnienia komunikacji, badan

naukowych i edukacji.

10. Promowanie i rozwijanie struktur

organizacyjnych, dzialajacych

zespolowo na wszystkich poziomach.

11. Ocena, angazowanie i szkolenie
pracowników wszystkich szczebli.

Powrot do spisu tresci

  

 

Rozdzial 1

 

Zintegrowana ochrona

przyrody

Streszczenie
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Niniejszy rozdzial objasnia, dlaczego i w jaki sposób wszystkie ogrody zoologiczne i akwaria powinny byc

bezposrednio powiazane z programami ochrony przyrody w srodowisku naturalnym oraz dlaczego i jak

powinny  zintegrowac  swoje  dzialania  ochroniarskie  z  dzialalnoscia  statutowa,  zarówno  w  sferze

wewnetrznej  jak i  zewnetrznej.  Wewnetrznie zintegrowane dzialania na rzecz ochrony  przyrody to te,

które oparte  sa o profil  organizacyjny  ZOO lub akwarium i  funkcjonuja w powiazaniu z codziennym

kontaktem ze zwiedzajacymi. Zewnetrznie zintegrowane dzialania to te, które dana instytucja prowadzi

poza  swoim  terytorium.  Zarówno  wewnetrzne  jak  i  zewnetrzne  dzialania  zostaly  omówione  i

wypunktowane, zaproponowano takze podstawowe strategie. Najwiekszy nacisk polozono na wspólprace,

koordynacje i sposoby komunikowania sie.

Wizja

Znaczacym krokiem ogrodów zoologicznych i akwariów bedzie zintegrowanie wszystkich aspektów

pracy z dzialaniami na rzecz ochrony przyrody. Fundamentalnymi elementami kultury kazdej

organizacji beda zrównowazona eksploatacja i ochrona srodowiska oraz odpowiedzialnosc spoleczna

i odpowiedzialnosc za srodowisko. Wartosci te beda przenikac wszystkie sfery dzialalnosci i beda

ustalane i propagowane przez wszystkich zaangazowanych w sieci WAZA.

1.1 Introduction

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  zaczely

uswiadamiac sobie swój wplyw na ochrone
dzikiej  przyrody  juz  w  poczatkach  XX

wieku,  a  w  latach  60-tych  coraz  czesciej

wlaczaly  ochrone  przyrody  jako  glówna

czesc swej misji. Na calym swiecie ogrody

zoologiczne i akwaria, szczególnie te, które
sa  czlonkami WAZA,  odgrywaja  ogromna

role w ochronie bioróznorodnosci i daza do

powiekszania  swego  wkladu  w

ogólnoswiatowa  ochrone  przyrody
rozmaitymi sposobami.

Obecnie  swiatowa  spolecznosc  ogrodów

zoologicznych i akwariów dazy do tego, aby

wszyscy  jej  czlonkowie  bezposrednio
uczestniczyli  w  programach  ochrony

przyrody  w  srodowisku  naturalnym  i  by

dostrzegano  ich  zaangazowanie.  Zaden

pojedynczy  ogród  zoologiczny  lub

akwarium nie moze przyczynic sie znaczacy
sposób do ochrony przyrody nie integrujac

jej  ze  swa  kultura  organizacyjna;

zintegrowana  ochrona  przyrody  musi  byc

jego jasnym i wyraznym celem.

Osiagniecie  zintegrowanej  ochrony

przyrody  jest  najbardziej  efektywne

wówczas, gdy wszystkie formy dzialalnosci

ogrodu  zoologicznego  lub  akwarium  sa

 

które  sa  zagubione,  bezpanskie  lub

skradzione. Ogrody te sa czesto w znacznym

stopniu  zaangazowane  w kwestie  dobrobytu
zwierzat,  co  moze  wplywac  na  ich  sposób

angazowania  sie  i  interpretowania

zintegrowanej ochrony przyrody.

Swiatowe ogrody zoologiczne i akwaria moga

podejmowac  zadania  w  zakresie  ochrony

przyrody  zarówno  w  swoich  krajach,  jak  i

poza  ich  granicami.  Wiele  ogrodów

zoologicznych  w  Europie  i  Ameryce
Pólnocnej prowadzi liczne  prace  w zakresie

ochrony  przyrody  zarówno  za  granica,

szczególnie  w  krajach  o  wysokiej

bioróznorodnosci,  jak  równiez  w  swoich
regionach,  natomiast  ogrody  zoologiczne  i

akwaria  Australii  i  Azji,  regionów

obejmujacych szereg endemicznych unikatów,

wspólnymi  silami  kieruja  wiecej  srodków

przeznaczonych  na  ochrone  przyrody  na
projekty wewnatrzregionalne  niz na  projekty

poza  swym  regionem.  Liczne  ogrody

zoologiczne  i  akwaria  na  obszarach  o

wysokiej  bioróznorodnosci,  takich  jak
Ameryka  Centralna  i  Poludniowa,  Afryka

oraz  Azja  poludniowa  i  wschodnia,  wciaz

staraja  sie  zdefiniowac  swoja  role  w

zintegrowanej ochronie przyrody. Placówki te

czesto  maja  znacznie  wieksza  liczbe
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powiazane z innymi w sposób przemyslany i
sa koordynowane zarówno od wewnatrz, jak

i  zewnetrznie;  ich  glównym  celem  sa

ochrona  zagrozonych  gatunków  i

utrzymanie  zdrowych  ekosystemów.

Procesy  koordynacji,  wspólpracy  i
komunikowania  sie  powinny  stac  sie

rutynowe i proste.

Tak  wiec,  zintegrowana  ochrona  przyrody

zawiera  zespól  procesów  wewnetrznych,
przy  pomocy  których  ogród  zoologiczny

kieruje  caloksztaltem  swej  dzialalnosci  w

powiazaniu  z  okreslonymi,  jasno

sprecyzowanymi  programami
ochroniarskimi.  Zintegrowana  ochrona

przyrody moze takze  sluzyc  jako sztandar,

pod  którym programy ochroniarskie  moga

komunikowac  sie  ze  zwiedzajacymi  zoo,

zwolennikami,  mediami  i  ogólem
spoleczenstwa.

Zintegrowane  dzialania  na  rzecz  ochrony

przyrody  beda  róznic  sie  w  róznych
czesciach  swiata  z  powodu  czynników

spolecznych i kulturowych oraz codziennej

rzeczywistosci.  Ogrody  zoologiczne

zlokalizowane  w  regionach  o  wysokiej

bioróznorodnosci  angazuja  duzo  swego
czasu,  energii  i  zasobów finansowych  dla

zapewnienia leczenia i utrzymania terenów

dla poszczególnych, niegdys wolnozyjacych

dzikich  zwierzat.  Chodzi  tu  o  zwierzeta,
które  weszly  w  konflikt  z  ludzmi  w

osrodkach  miejskich,  zwierzeta

przechwycone z nielegalnego handlu, dzikie

zwierzeta  bedace  maskotkami,  które  staly

sie  ciezarem dla swych opiekunów, lub te,
które staly sie ofiarami klesk zywiolowych

takich jak powodzie,  pozary lub trzesienia

ziemi a takze te,

zwiedzajacych  niz  ogrody  zoologiczne  w
innych  rejonach  i  moga  odpowiednio

spozytkowac  wiele  energii  i  pracy  swojej

zalogi.  Takie  ogrody  sa  jednak  idealnie

usytuowane, aby móc uswiadamiac ogromna

liczbe  zwiedzajacych  o  problemach  i
potencjale  ochrony  przyrody  w ich  krajach.

Tak  wiec  pojecie  zintegrowanej  ochrony

przyrody  moze  miec  rozmaite  znaczenie  w

róznych miejscach.

Istnieje  zawsze  potencjalna  rywalizacja  o

srodki  pomiedzy  dzialalnoscia  na  rzecz

uzyskiwania  przychodów  przez  ogrody

zoologiczne  a  ich  dazeniami i potrzebami w
zakresie  ochrony  przyrody.  Ogród

zoologiczny  lub  akwarium,  które  dobrze

prosperuja, zawsze beda w stanie przydzielic

lub  pozyskac  wiecej  srodków  na  ochrone

przyrody  niz  ogrody  zoologiczne,  które
zmagaja  sie  z  koniecznoscia  zaspokojenia

potrzeb  swoich  zwierzat,  zalogi  i

zwiedzajacych.  Jednakze  jakikolwiek  ogród

zoologiczny  lub  akwarium,  nawet  niewielki
lub  niedysponujacy  nadwyzkami

finansowymi,  moze  w  znaczacy  sposób

przyczynic  sie  do  ochrony  przyrody.

Ostatecznie nalezy spodziewac sie, ze zamiast

tworzyc  rywalizacje,  ochroniarska  rola
ogrodów zoologicznych  i  akwariów zostanie

tak dobrze zintegrowana z ich osiagnieciami,

ze  wlasciwa  ochrona  przyrody  bedzie  w

rzeczywistosci  czynnikiem  wzrostu  budzetu
danej jednostki.

Swiatowa Strategia Ogrodów Zoologicznych i

Akwariów (WZACS) podkresla,  ze  niniejszy

dokument i ten rozdzial ma zastosowanie do
wszystkich  ogrodów  zoologicznych  i

akwariów,  zarówno ubogich  jak  i  bogatych,

niezaleznie  od  ich  wielkosci  i  warunków

administracyjnych i niezaleznie od kraju oraz
kultury.

  

l.2 Wewnetrzna i zewnetrzna zintegrowana ochrona przyrody

Zintegrowana  ochrona  przyrody  obejmuje

dwa  odrebne,  lecz  powiazane  ze  soba

rodzaje  dzialalnosci,  wewnetrzna  i

zewnetrzna. Dzialania wewnetrzne oparte sa

Aby  wzbudzac  zainteresowanie

zwiedzajacych,  ogrody  zoologiczne

prezentuja  swoje  osiagniecia  ogólowi

spoleczenstwa  uzywajac  wielu  metod
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na systemie organizacyjnym danej placówki
i  funkcjonuja  w  powiazaniu  z  jej

codziennymi  relacjami  z  publicznoscia.

Dzia-  lania  zewnetrzne  dana  instytucja

realizuje poza swym terytorium.

Wewnetrzna  zintegrowana  ochrona

przyrody

Wiekszosc  ogrodów  zoologicznych  i

akwariów na  calym swiecie  prowadzi  juz
szereg dzialan,  które  mozna  by  uznac  za

skladniki  wewnetrznej  zintegrowanej

ochrony  przyrody.  Niektóre  z  nich  sa

wyszczególnione ponizej:

Wszystkie  ogrody  zoologiczne  i

akwaria  opiekuja  sie  zwierzetami  i

eksponuja  je  na  ogrodzonych

terenach. Czasami buduja kompleksy
wybiegów,  powiazane  tematycznie

pod  katem  biologii  lub  ochrony

przyrody,  oparte  na  srodowisku

naturalnym,  lokalizacji  geograficznej
lub  ekosystemie.  W  niektórych

przypadkach  ekspozycje  obejmuja

kilka rozmaitych gatunków, zarówno

zwierzat jak i roslin.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  na

calym  swiecie  sluza  jako  miejsca

rekreacji dla rodzin, grup spolecznych

i  osób  indywidualnych;  w  wielu
czesciach  swiata  stanowia  jedno  z

glównych  zródel  dostepnej  i

bezpiecznej rozrywki.

Poprzez  grafike  i  inne  metody
przekazu,  takie  jak  pogadanki

prowadzone  przez  pielegniarzy,

pokazy karmienia zwierzat lub pokazy

naturalnych  zachowan  zwierzat

mozna  objasniac  biologie  i
zachowanie  sie  zwierzat  na

wybiegach, wlacznie z rozmnazaniem,

zachowaniem spolecznym i  ekologia

populacji.  Niektóre  ogrody
zoologiczne  przedstawiaja  równiez

srodowiska  danych  zwierzat,

zagrozenia,  w  obliczu  których

znajduja  sie  dzikie  gatunki  na

wolnosci  oraz  informuja  o  swym
wkladzie w ochrone przyrody.

Wiele  ogrodów  zoologicznych

posiada dzialy dydaktyczne zajmujace

wlaczajac  w  to  reklame,  bezposredni
kontakt  ze  spoleczenstwem i przekazy

ustne.  W  niektórych  krajach  jednak

dzialanie  takie  nie  jest  wlasciwie

konieczne  a  w  pewnych  okresach

rozwaza  sie  nawet  ograniczenie  liczby
zwiedzajacych.

W  przyszlosci,  poprzez  przyjecie  strategii

zintegrowanej  ochrony  przyrody,  ogrody

zoologiczne i akwaria równiez:

Przyjma  rzeczywiscie  niezmienne

nastawienie  do  procesów  swojego

funkcjonowania i rozwoju poprzez, tam,
gdzie  to mozliwe,  uzywanie  surowców

pozyskanych w sposób bezpieczny dla

srodowiska lub uzyskanych z surowców

wtórnych  przy  wykorzystaniu

oszczednych  zródel  energii,
zminimalizowanie  zuzycia  energii

poprzez stosowanie izolacji i systemów

biernego  ogrzewania,  wytwarzanie

wlasnych  zródel  energii  poprzez
wykorzystanie  energii slonecznej i sily

wiatru  i  objasnianie  takich  inicjatyw

ekologicznych zwiedzajacym;

Beda w sposób wyrazny informowac o
powiazaniach  pomiedzy  wszystkimi

wiekszymi  ekspozycjami  zwierzat  a

projektami ochrony przyrody w terenie,

tak, aby zwiedzajacy byli informowani
o  statusie  ochronnym prezentowanych

gatunków zwierzat;

Beda  wlaczac  zwiedzajacych  oraz

szersze grono spoleczenstwa do debaty
o  róznorodnych  przyczynach  zagrozen

dzikich  gatunków  na  wolnosci  i

spróbuja  ich  przekonac  do  udzielenia

poparcia;

Spróbuja  wlaczyc  sklepy  i  firmy

gastronomiczne  do  uczestnictwa  w

programach  ochrony  przyrody  –  na

przyklad poprzez sprzedaz wyrobów z
obszarów objetych programem ochrony

przyrody i wykorzystanie dochodów na

rzecz lokalnej ludnosci zamieszkujacej

ten rejon;

Informowac zwiedzajacych o wkladzie

ogrodu zoologicznego lub akwarium w

ochrone  przyrody  i  o  zaangazowaniu

innych zoo i akwa- riów, organizacji i
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sie  edukacja  formalna  i nieformalna,
chociaz  w  niektórych  czesciach

swiata  dydaktyka  prowadzona  jest

przez  personel  majacy  inne  obo

wiazki  lub  przez  miejscowe

organizacje pozarzadowe.

urzedów,  zajmujacych  sie  ochrona
przyrody;

Przyciagac  uwage  szerokiej

spolecznosci  do  zagadnien  ochrony

przyrody poprzez dzialania promocyjne,
takie  jak  aktywny  kontakt  z

publicznoscia,  internet  i  reklame.  Nie

powinno  sie  bagatelizowac  roli

internetu  jako  narzedzia  sluzacego

podnoszeniu swiadomosci i budowaniu
jednomyslnosci  w  kwestiach  ochrony

przyrody.

Zewnetrzna  zintegrowana  ochrona

przyrody

Strategia  niniejsza  podkresla,  ze

nowoczesny,  kompleksowy  swiat  ochrony

przyrody  posiada  liczne  plany  dzialan  i
wielu  uczestników.  Zadna  pojedyncza

organizacja  ochroniarska,  zoo,  akwarium

badz  organizacja  na  rzecz  rozwoju  nie

powinna  dzialac  sama.  Dzialalnosc

ochroniarska  powinna  byc  prowadzona  w
ramach  wspólpracy  wszystkich

zainteresowanych stron, majacych wspólny

cel,  unikajacych  wzajemnej  konkurencji  i

wyzysku.  Ogrody  zoologiczne  i  akwaria
aktywnie  dzialajace  na  rzecz  ochrony

przyrody  musza  z  zaangazowaniem

wspóldzialac  z  agencjami  rozwoju,

narodowymi  i  miedzynarodowymi

agencjami  ochrony  przyrody,
departamentami  rzadowymi  i  lokalnymi

spolecznosciami,  aby  znalezc

dlugoterminowe,  trwale  rozwiazania.  W

przeszlosci  nie  powiodlo  sie  wiele  takich
dzialan na rzecz ochrony przyrody, które nie

uwzglednialy  szerszych  aspektów,  a  w

szczególnosci  dzialan  podejmowanych  na

rzecz rozwoju ludzkosci, i w dalszym ciagu

jest to istotny problem.

W  odróznieniu  od  licznych  organizacji

ochrony  przyrody,  które  nie  sa  zbyt

dostrzegalne  dla  ogólu  spoleczenstwa,
ogrody zoologiczne i akwaria,  które ciesza

sie  popularnoscia,  maja  wyjatkowa

mozliwosc  wprowadzenia  swojej

publicznosci w szerszy  swiat  i  objasnienia

problematyki ochrony przyrody. Moga one

 

realizowac  swoje  dzialania

ochroniarskie  w  terenie  poprzez

tworzenie  sojuszy  strategicznych  z

innymi  instytucjami  realizujacymi  swe
projekty  ochroniarskie  w  danym

regionie, wlaczajac organizacje rzadowe

i  pozarzadowe,  ochroniarskie,

spoleczne, edukacyjne i rozwojowe;

tam,  gdzie  to  mozliwe,  pozyskiwac
srodki  na  wspieranie  programów

ochrony  przyrody  w  terenie  od

zwiedzajacych,  osób  indywidualnych,

korporacji,  instytucji  dobroczynnych
lub innych zródel;

tam,  gdzie  to  mozliwe,  koordynowac

badz  partycypowac  we  wlasnych

terenowych  projektach  ochrony

przyrody,  badz  praktycznie  (pomoc
techniczna),  badz  to  dydaktycznie

(poszerzanie  umiejetnosci  i

angazowanie  spoleczenstwa),  badz

poprzez badania naukowe;
pracowac  z osrodkami hodowlanymi i

organizacjami  chroniacymi  dobrobyt

zwierzat  w  ramach  ich  terenowych

projektów ochrony przyrody, takimi jak

inne  lokalne  zoo,  osrodki  hodowlane
badz schroniska dla dzikich zwierzat;

prowadzic  lub  wspierac  stosowne

badania  naukowe  zarówno  w  terenie

jak  i  w zoo  –  takie  badania  powinny
wnosic wklad bezposrednio w ochrone

dzikiej  przyrody,  najlepiej  w  ochrone

srodowiska i zanikajacych gatunków;

uczestniczyc  w  dzialalnosci  SSC

(Species  Survival  Commission  -
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efektywnie  uswiadomic  zwiedzajacym
kwestie  ochrony  przyrody,  zarówno

problemy  jak  i  rozwiazania,  poprzez

zintegrowanie  swej  wlasnej  pracy  z

dzialaniami  podejmowanymi  przez  inne

organizacje  ochrony  przyrody;  wykazujac
dowody  takiej  integracji  staja  sie  „oknem

wystawowym”. Moga równiez dzialac jako

naturalne  osrodki  zintegrowanej  sieci

wspólpracy  organizacji  zajmujacych  sie
rozwojem i ochrona przyrody, zapewniajac

pomieszczenia  konferencyjno-szkoleniowe

oraz pomoce naukowe.

Wiele  ogrodów zoologicznych  i  akwariów
juz  hoduje  gatunki  objete  programami

koordynowanymi na  szczeblu  narodowym,

regionalnym  lub  miedzynarodowym,

wspólpracujac  z  innymi  ogrodami

zoologicznymi lub osrodkami hodowlanymi.
Schemat  zaangazowania  w  programy

hodowlane róznie ksztaltuje  sie  w róznych

czesciach  swiata;  niektóre  regiony  maja

dobrze  funkcjonujace  programy,  podczas
gdy  inne  dopiero  je  rozpoczynaja.

Przyjmujac strategie zintegrowanej ochrony

przyrody,  ogrody  zoologiczne  i  akwaria

beda równiez:

Komisja  ds.  Przetrwania  Gatunków)
IUCN (Miedzynarodowej Unii Ochrony

Przyrody),  wlaczajac  takie  grupy

tematyczne  jak  CBSG  (Conservation

Breeding  Specialist  Group  -  Zespól

Specjalistów  Hodowli  Gatunków
Chronionych),  RSG  (Reintroduction

Specialist  Group – Zespól Specjalistów

ds.  Reintrodukcji)  i  VSG  (Veterinary

Specialist  Group – Zespól Specjalistów
Weterynaryjnych);

inspirowac  i  uczestniczyc  w  debatach

politycznych  ze  swoim  rzadem  i

rzadami innych krajów.

 

  

I.3 Konkluzja

Zintegrowana  ochrona  przyrody,  jak

nakreslono  powyzej,  nie  jest  latwa  w

realizacji.  Mimo  to,  liczne  ogrody
zoologiczne i akwaria rozpoczely ten proces

i sukces staje sie coraz bardziej oczywisty.

 

  

Zalecenia

Swiatowa  Strategia  Ogrodów  Zoologicznych  i  Akwariów  (WZACS)  apeluje  do

wszystkich  instytucji,  aby  realizowaly  strategie  zintegrowanej  ochrony  przyrody  i

staraly  sie  rozsadnie  i  madrze  lokowac  swe  zasoby  ludzkie  i  finansowe,  troskliwie

planujac swe dzialanie ochroniarskie we wspólpracy z innymi organizacjami. Przyniesie
to  najwieksze  korzysci  dla  zrównowazonej  ochrony  przyrody  i  ochrony  zagrozonych

gatunków, ich srodowiska i sasiadujacych z nimi ludzi.

Powrot do spisu tresci
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Rozdzial 2

 

Ochrona populacji w

naturze

  

Streszczenie

Niniejszy rozdzial przedstawia wizje ogrodów zoologicznych i akwariów, jako sily napedowej

dla swiatowej ochrony przyrody i opisuje, jak mozna to osiagnac. Ramowy program, oparty

na  Konwencji  o  Bioróznorodnosci  i  Milenijnych  Celach  Rozwoju  Organizacji  Narodów

Zjednoczonych,  zostaje  wprowadzony  w  zycie  poprzez  zaangazowanie  w  regionalne,

narodowe  i  lokalne  Plany  Ochrony  Bioróznorodnosci  (Biodiversity  Action  Plans)  oraz

Programy  Odzyskiwania  Gatunków  (Species  Recovery  Programme).  Zapewnia  to

skonsolidowane a nie odizolowane dzialania ogrodów zoologicznych i akwariów. Instytucje

te  angazuja  sie  aktywnie  w  ochrone  przyrody  poprzez  diagnozowanie,  rozwiazywanie

problemów i dzialania zapobiegawcze, ukierunkowane na dlugofalowe badania i programy.

Dobry  przyklad stanowia lekarze  weterynarii  ogrodów zoologicznych i  akwariów,  którzy

maja wyjatkowa mozliwosc prowadzenia badan nad pojawiajacymi sie  chorobami a takze

nad interakcja pomiedzy zwierzetami dzikimi a domowymi i pomiedzy ludzmi a zwierzetami.

Zdrowie dzikich zwierzat jest niezwykle istotnym czynnikiem w programach reintrodukcji i

przesiedlania  zwierzat,  które  staja  sie  coraz  bardziej  potrzebne  dla  przeciwdzialania

fragmentacji  srodowiska i  konfliktowi czlowieka z dzika przyroda.  Wszystkie  te  dzialania

beda najefektywniej realizowane poprzez terenowe placówki, kierowane przez specjalistów z

dziedziny  ochrony  przyrody.  Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  rozwijaja  sie  jako  osrodki

szkoleniowe  dla  tych  specjalistów,  równoczesnie  tworzac  lokalny  potencjal  dla  celów

ochrony  przyrody.  Koncentruja  sie  one  równiez na wzorowym utrzymaniu zwierzat  i  ich

hodowli, zarzadzaniu malymi populacjami i opiece weterynaryjnej nad dzikimi zwierzetami,

wzbudzajac zainteresowanie i przyczyniajac sie do ochrony lokalnej fauny i flory. Ponadto,

600 mln osób corocznie odwiedzajacych ogrody zoologiczne i akwaria stanowi istotne zródlo

pozyskiwania  funduszy  na  cele  ochrony  przyrody.  Podsumowujac,  nalezy  stwierdzic,  ze

ogrody  zoologiczne  i  akwaria  moga  wniesc  niezwykle  istotny  wklad  w ochrone  dzikiej

przyrody  zarówno  w swoim kraju  jak  i  poza  jego  granicami  poprzez  zastosowanie  swej
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wiedzy,  umiejetnosci  i  srodków.  Poszerzanie  udzialu  w ochronie  przyrody  powinno  byc

sprawa najwyzszej wagi.

Wizja

Ogrody zoologiczne i akwaria wnosza znaczny wklad w ochrone dzikiej przyrody sluzac

swoja  wiedza,  umiejetnosciami  i  swymi  zasobami.  Przejmuja  inicjatywe  w  hodowli

dzikich  zwierzat,  podejmuja  przedsiewziecia  zwiazane  ze  zdrowiem  zwierzat,  ich

przemieszczaniem  i  reintrodukcja,  uczestnicza  w  dzialaniach  na  rzecz  prowadzenia
badan  naukowych,  szkolen,  edukacji  i  finansowanie  dzialan  w  terenie.  Ogrody

zoologiczne  i  akwaria na calym swiecie  stana sie  wazna sila napedowa w swiatowych

dzialaniach na rzecz ochrony przyrody poprzez angazowanie pracowników terenowych

dzialajacych aktywnie na rzecz ochrony dzikich zwierzat i ich srodowisk.

2.1 Wstep

Moralny obowiazek ogrodów zoologicznych

i  akwariów  wnoszenia  bezposredniego

wkladu  w  ochrone  przyrody  w  naturze  i
stawania  sie  coraz  skuteczniejsza  sila,

uczestniczaca  w  ochronie  przyrody  na

arenie  miedzynarodowej,  nie  jest  niczym

nowym. Jednak ostatnio dzialania te nabraly

rozmachu,  poniewaz  wielu  ludzi,  zamiast
ogladac zwierzeta i uczyc sie o nich w zoo,

woli uczynic cos dla ich ochrony w naturze.

Nadszedl  czas,  aby  energicznie  podjac

zbiorowe dzialania dla ochrony przyrody, a
ogrody  zoologiczne  i  akwaria  powinny

swymi  dzialaniami  coraz  intensywniej

wspierac  ochrone  przyrody  w  naturze  i

utworzyc  system  akredytacji  dla  tych

instytucji, które moga byc uznane za ogrody
zoologiczne i akwaria. Od samego poczatku

nalezy przyznac, ze ogrody

 

zoologiczne i akwaria maja rózne mozliwosci

wspierania  ochrony  przyrody  w  terenie.

Niniejszy rozdzial przedstawia zarys tego, co

mozna  osiagnac,  dzialajac  pojedynczo  lub
zespolowo.  Jest  rzecza  oczywista,  ze  rózne

instytucje  beda  uczestniczyc  w  rozmaitych

dzialaniach. Wspieranie ochrony przyrody w

naturze  moze  byc  realizowane  poprzez
bezposrednie  dzialania  majace  na  celu

poprawe  warunków  srodowiskowych  i

zwiekszanie  liczebnosci  gatunków

chronionych,  lub  dzialania  posrednie,  takie

jak edukacja, pozyskiwanie srodków i badania
dotyczace  prowadzenia  polityki  i  jej

wdrazania.  Te  posrednie  dzialania  sa

wyczerpujaco  omówione  w  innych

rozdzialach, sa takze wspomniane ponizej.

 

2.2 Powiazania miedzynarodowe

We  wprowadzeniu  do  Swiatowej  Strategii

Ochroniarskiej  Ogrodów  Zoologicznych

(WZCS)  opublikowanej  w  1993  roku,

Swiatowa  Strategia  Ochrony  Przyrody
opublikowana przez IUCN (Swiatowa Unia

Ochrony  Przyrody)  w  1980  roku  byla

cytowana jako ramowy program dzialan na

rzecz ochrony przyrody. Jednak polityka ta

zmienila sie, gdy na Szczycie Ziemi w Rio

 

Konwencja o Róznorodnosci Biologicznej jest

nadrzednym  porozumieniem  dotyczacym

ochrony  przyrody,  jednak  istnieje  szereg

konwencji  komplementarnych:  Ramsar
Convention  on  Wetlands  (Konwencja

ramsarska  o  obszarach  wodno-blotnych)  z

1971 r.  ( www.ramsar.org ), World Heritage

Convention  (Konwencja  o  Och-  ronie

Swiatowego  Dziedzictwa)  z  1972  r.  (
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de  Janeiro  w  1992  roku  przyjeta  zostala
Konwencja  o  Róznorodnosci  Biologicznej

(CBD).  Swiat  ogrodów  zoologicznych  i

akwariów  musi  teraz  rozwazyc  swoje

propozycje  i  dzialania  na  rzecz  ochrony

przyrody pod tym katem, zamiast  rozwijac
inicjatywy specyficzne  dla  zoo, odlegle od

glównego  nurtu  wysilków  czynionych  na

rzecz ochrony przyrody.

Ponad  180  krajów  jest  sygnatariuszami
Konwencji  o  Róznorodnosci  Biologicznej

(CBD) ( www.biodiv.org .), która jest aktem

prawomocnym i wyznacza trzy glówne cele:

ochrone  róznorodnosci  biologicznej;
optymalna,  zrównowazona  eksploatacje

skladników  bioróznorodnosci  i  spra-

wiedliwy  i  równy  podzial  korzysci

wynikajacych  z  wykorzystania  zasobów

genetycznych (patrz tez Ramka 3). Istotna
kwestia,  która  nalezy  miec  na  uwadze  w

kontekscie  miedzynarodowym  jest  to,  ze

Konwencja  o  Róznorodnosci  Biologicznej

(CBD) wyraznie rozróznia pojecia „ochrony
przyrody”  i  „zrównowazonej  eksploatacji”

,które  w  tej  Konwencji  stanowia  dwa

odrebne cele, w odróznieniu od Swiatowej

Strategii  Ochrony  Przyrody,  gdzie

zrównowazona  eksploatacja  jest  rozumiana
jako element ochrony przyrody.

www.unesco.org/whc  ),  Convention  on
International Trade In Endangered Species of

Wild  Fauna  and  Flora  (Konwencja  o

Miedzynarodowym  Handlu  Dzikimi

Zwierzetami  i  Roslinami  Gatunków

Zagrozonych  Wyginieciem)  z  1973  roku  (
www.cites.org  ),  Convention  on  Migratory

Species  (Konwencja  o  Gatunkach

Wedrownych) z 1979 roku ( www.cms.int ).

Konwencje te pelnia równiez istotna role przy
ustalaniu  polityki  dotyczacej  ochrony

przyrody.

Przejscie  od polityki do  gruntownych zmian

umozliwily  plany  dzialania,  szczególnie
lokalne, regionalne i narodowe Plany Dzialan

na  Rzecz  Bioróznorodnosci  (BAP  –

Biodiversity Action Plans), które na szczeblu

narodowym  obowiazuja  zgodnie  z

postanowieniami Konwencji o Róznorodnosci
Biologicznej  (CBD).  Ogrody  zoologiczne  i

akwaria  moga  skoncentrowac  swoje

zainteresowanie  ochrona  przyrody  na

priorytetach  ustalonych  przez  BAP,
uczestniczac  tym  samym  w  szerzej

zakrojonych  dzialaniach  i  wspólpracujac  z

szerszym  gronem  partnerów  niz  tylko

wywodzacych  sie  ze  spolecznosci  ogrodów

zoologicznych.  Tam, gdzie  Plany Dzialan na
Rzecz  Bioróznorodnosci  (BAP)  funkcjonuja

slabo,  lub  nie  ma  ich  w  ogóle,  ogrody

zoologiczne  i  akwaria  moga  dostarczac

informacji,  pomyslów  i  personelu  badz  tez
same  moga  takie  efektywne  Plany

wprowadzac w zycie.

 

2.3 Rozwój

Rozwazajac cale spektrum dzialan na rzecz
ochrony przyrody, od poziomów globalnych

do lokalnych, ogrody zoologiczne i akwaria

musza  miec  swiadomosc,  ze  osiagniecie

efektywnej  ochrony  przyrody  i  optymalna
eksploatacja  srodowiska  maja  szanse

funkcjonowania  jedynie  wtedy,  gdy

wdrazane  programy  uwzgledniaja  lokalna

kulture,  zródla  utrzymania  i  potrzeby

rozwojowe ( www.unep-wcmc.org.uk/bdp ).
W szerszym ujeciu, Milenijne Cele Rozwoju

ONZ  (  www.undp.org/mdg  )  dostarczaja

uzytecznego  ramowego  programu

ujmujacego  te  kwestie.  Wiekszosc

 

Powiazanie  ochrony  przyrody  i  rozwoju
byloby ogromnym krokiem naprzód, ale  jesli

jest to mozliwe, ogrody zoologiczne i akwaria

uzyskaja  mozliwosc  wlaczenia  sie  w  ten

proces,  lub  przynajmniej posiadania  wplywu
na ogromne kwoty oficjalnej pomocy na rzecz

rozwoju. Ramka 2.1 ukazuje dwa przyklady,

jeden  na  szczeblu  politycznym  a  drugi  w

pracy terenowej,  które  wskazuja,  jak mozna

tego dokonac. Inne inicjatywy ochroniarskie,
wspierane  przez  ogrody  zoologiczne  i

akwaria,  zostaly  uzgodnione  z  lokalna

spolecznoscia,  aby  osoby  bezposrednio

zainteresowane nie placily nieproporcjonalnie

wysokiej ceny za wyniki miedzynarodowych
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zamierzen  i  celów  koncentruje  sie  na
zwalczaniu ubóstwa i glodu, poprawie stanu

zdrowia  i  wyksztalcenia,  lecz  równiez  na

optymalnej  eksploatacji  srodowiska,

zakladajac  „odwrócenie  utraty  zasobów

naturalnych”  do  2015  roku.  Jest  rzecza
wazna,  aby nie  przeoczyc  tego celu  i aby

wlaczyc  go  do  innych  zadan  dotyczacych

rozwoju.

dzialan  na  rzecz  ochrony  przyrody.  Tam,
gdzie istnieje silna wiez socjalna i mozliwosc

partnerskiego  wspóldzialania  na  rzecz

ochrony  przyrody,  taka  polityka  moze  byc

efektywna i dlugofalowa.

 

 

2.4 Reintrodukcje i przesiedlenia

Najwczesniejsze  propozycje  ochrony

dzikich populacji przez ogrody zoologiczne

w drodze hodowli i reintrodukcji budowano
na  sukcesach  hodowlanych  bizonów

amerykanskich,  Bison  bison  oraz

europejskiego  zubra,  Bison  bonasus  ,

uzyskanych  w  ogrodach  zoologicznych

Ameryki  Pólnocnej  i  Europy.  Ogrody
zoologiczne  i akwaria  moga  funkcjonowac

jako  „arki”,  w  których  hodowane  sa

populacje  zwierzat  otoczone  troskliwa

opieka  a  uzyskane  potomstwo  jest
wypuszczane na wolnosc.

 

W  sprzyjajacych  okolicznosciach  ogrody

zoologiczne  moga  stanowic  zródlo  wiedzy,

umiejetnosci  a  takze  zwierzat.  Moga
przeprowadzic  identyfikacje  zwierzat

hodowlanych  (poprzez  analize  genetyczna,

jesli to konieczne), utworzenie odpowiednich

grup zwierzat dla prowadzenia udanej hodowli

i odchowu mlodych, zajmowac sie potrzebami
behawioralnymi  a  takze  ustalac  diety  oraz

standardy  utrzymania  zwierzat.  Poprzez

powiazanie  tych  aspektów  gospodarki

hodowlanej,  wprowadzajac  odpowiednie
procesy  przygotowawcze  i  aklimatyzacyjne

przed ich reintrodukcja i prowadzac badania

naukowe  dla  uzyskania  najlepszych  jej

wyników,  mozna  przeznaczac  wlasciwe

zwierzeta do wypuszczania na wolnosc (patrz
równiez rozdzial 9).

Spektakularnie  szybki  sukces  programów

ratowania  oryksa  arabskiego  (  Oryx

leucoryx  ),  prowadzonych  w  Omanie  i
Arabii  Saudyjskiej  wykazal,  ze  zwierzeta

wyhodowane  w  zoo  moglyby  byc

wypuszczane  w  odpowiednie  siedliska

naturalne  we  wlasciwym  czasie,  przy
zastosowaniu  odpowiednich  technik  dla

odbudowania dzikich populacji na wolnosci.

W toku kolejnych prób zostaly opracowane

miedzynarodowe  standardy  ustalajace

mozliwie  najkorzystniejsze  schematy
realizacji  projektów  reintrodukcji.(

www.iucn.org/themes/ssc/pubs/policy

/reinte.htm )

Jednak  prosta  logika  tej  metody  czesto

Z  uwagi  na  postepujaca  fragmentacje

srodowiska i zmiany klimatyczne wplywajace

na jego zasieg i jakosc, przesiedlanie zwierzat
staje  sie  coraz  wazniejszym  narzedziem

ochrony  przyrody  w  naturze.  Wiedza  i

umiejetnosci wyszkolonych i doswiadczonych

specjalistów  z  ogrodów  zoologicznych  i
akwariów, jak równiez innych specjalistów z

zakresu  hodowli  zwierzat,  sa  niezbedne  dla

organizacji ochrony przyrody w prowadzeniu

takich dzialan.

Rzecz  jasna,  te  usilowania  na  niewiele  sie

zdadza,  jesli brakuje  umiejetnosci i srodków

do  utrzymywania  dzikich  populacji  i

gospodarowania nimi.
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przeslania  skomplikowana  rzeczywistosc  i
liczne  próby  reintrodukcji  gatunków

uzyskaly  jedynie  czesciowy  sukces  i/lub

byly  ogromnie  kosztowne.  Niektóre  z

oczywistych  ograniczen  dotycza  zwierzat

zmuszonych  do  stawienia  czola
niebezpieczenstwom  w  srodowisku

naturalnym;  oczywistymi  przykladami  sa

reintrodukcje  lwiatki zlotej Leontopithecus

rosalia  i  lemura  wari  Varecia  variegata.
Jeszcze bardziej zlozone problemy powstaja,

gdy  urodzone  w  zoo  szympansy  Pan

troglodytes  ,  które  utracily  naturalny  lek

przed ludzmi, sa wypuszczane na wolnosc i

wchodza w konflikt z miejscowa ludnoscia –
choc  17  szympansów  zostalo

wypuszczonych  w  Parku  Narodowym

Rubondo  Island  w  Tanzanii  w  latach

1966-69  i  od  tego  czasu  liczebnosc  tego
stada wzrosla do okolo 50 osobników.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  musza

rozszerzac  zakres  swych  badan  dla

poprawienia  wyników  reintrodukcji.  W
pózniejszych  etapach  dzialan  na  rzecz

przywracania  gatunków  naturze  moga

pojawiac sie  nowe czynniki przyczyniajace

sie  do  ich  wymierania,  które  badz  nie

istnialy, badz nie  wymagaly podejmowania
dzialan  zapobiegawczych.  Na  przyklad

pierwotny  sukces  programu  restytucji

oryksa  arabskiego  w  Omanie  zmienil  sie

radykalnie  wskutek  odlawiania  zwierzat
celem zasiedlania ich na innych obszarach;

tego nie  mozna bylo przewidziec. Projekty

reintrodukcji  dotycza  nie  tylko  zwierzat,

lecz  czesto  lacza  aspekty  ekolo-  giczne,

socjalne,  ekonomiczne  i  polityczne,  które
nalezy  rozwazac  dlugofalowo.  Jesli  w

projekcie nie zostana uwzglednione kwestie

socjoekonomiczne  i  elastyczny  system

zarzadzania,  moze  on  zakonczyc  sie
niepowodzeniem i frustracja.

Wypuszczanie zwierzat dla zmniejszenia ich

nadwyzki w zoo lub rzekomo dla poprawy

ich  warunków  bytowania  zwieksza
prawdopodobienstwo  zachorowan  i

prowadzi  do  powstawania  problemów

behawioralnych  i  srodowiskowych  z

osiadlymi  gatunkami  roslin  i  zwierzat,  a
takze innych zagrozen dla  ludzi i zwierzat,

zamiast  wspierac  ochrone  dziko  zyjacych

populacji.  Dzialania  takie  powinny

ograniczac sie do przypadków, w któ- rych

zostaly  przeprowadzone  odpowiednie

Wszystkie  programy  wymagaja
dlugofalowego  wsparcia  w  postaci  badan

naukowych, czasu, poswiecenia i pieniedzy.

Ramka 2.l

Laczenie dzialan na rzecz ochrony

przyrody i rozwoju

Kampania Bushmeat EAZA

W  roku  2000  rozpoczela  sie  Kampania

Bushmeat  Europejskiej Organizacji Ogrodów

Zoologicznych i Akwariów, (EAZA). Zadanie

to,  majace  na  celu  podnoszenie  spolecznej
swiadomosci i zebranie funduszy, obejmowalo

równiez  petycje,  podpisana  przez  1,9  mln

osób,  które  zwiedzily  europejskie  ogrody

zoologiczne, wzywajaca Parlament i Komisje

Unii  Europejskiej  do  podjecia  szerokich
dzialan dla ochrony malp czlekoksztaltnych i

innych wielkich ssaków, które gina, poniewaz

ich mieso jest przedmiotem handlu. Rezultaty

to  rezolucja  Parlamentu  Europejskiego  o
prowadzeniu  europejskiej strategii inwestycji

pomocowych (np. transportu) w taki sposób,

aby  mogly  one  uwzgledniac  problemy

poruszane  w  kampanii,  oraz  wezwanie  do

powiekszenia  wydatków  na  inicjatywy,
zmierzajace  do  udoskonalenia  metod

postepowania  z  handlem  miesem  dzikich

zwierzat.

Królewski Park Narodowy Chitwan

Londynskie Towarzystwo Zoologiczne dzieki

funduszom  Brytyjskiego  Departamentu

Rozwoju  Miedzynarodowego  i  Fundacji
Charytatywnej Kadoorie  opracowalo  projekt

utworzenia czterech klinik weterynaryjnych w

strefie  buforowej  Królewskiego  Parku

Narodowego  Chitwan.  Projekt  mial  na  celu

polepszenie zlych relacji pomiedzy parkiem a
lokalna ludnoscia, poprzez zapewnienie opieki

weterynaryjnej  dla  zwierzat  domowych  w

celu  zrekompensowania  kosztów,

poniesionych  w  wyniku  utraty  dostepu  do
pastwisk  wlaczonych  w  obreb  parku  i

zwierzat  domowych  zabitych  przez  tygrysy

(Panthera  tigris)  i  lamparty  (Panthera

pardus).  Po  czterech  latach,  wielu  pasterzy

wymienilo bydlo zebu na rasy uszlachetnione,
drozsze,  ale  o  pieciokrotnie  wyzszej

wydajnosci mlecznej. Bylo to mozliwe, gdyz

kliniki  weterynaryjne  zredukowaly  liczbe
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badania i podjete srodki ostroznosci w celu
upewnienia  sie,  ze  nie  wplyna  one

niekorzystnie na istniejace dzikie populacje i

ekosystemy.  Po  wypuszczeniu  zwierzat

nalezy  równiez  prowadzic  szczególowy

monitoring  gwarantujacy  uzyskanie
rzetelnych  informacji  naukowych,

mogacych  w  przyszlosci  miec  wplyw  na

kolejne próby reintrodukcji.

Wazna  dzialalnoscia,  w  której
wykorzystywane sa  liczne  doswiadczenia  i

wiedza  fachowa  uzyskiwane  z programów

reintrodukcji,  jest  przesiedlanie  dzikich

zwierzat.  Dzialania  takie  sa  podejmowane
na  przyklad  w  celu  zredukowania

konfliktów  pomiedzy  ludzmi  a  dzikimi

zwierzetami,  gdy  dzikie  zwierzeta  zabijaja

zwierzeta domowe badz ludzi (np. tygrysy,

Panthera tigris , w Malezji), lub tez niszcza
ich  mienie  (np.  slonie  afrykanskie,

Loxodonta  africana  ,  w  Zimbabwe  lub

Botswanie).

upadków wsród  okaleczenia  lub  smierci.  W
efekcie  znacznie  ograniczono  nielegalny

wypas  i  zmniejszono  ryzyko  chorób

zakaznych dla  gaura  Bos gaurus i bawolów

arni  Bubalus  arnee.  Poprzedni  dlugofalowy

projekt  Wildlife  Conservation  Society

ochrony  nosorozca  indyjskiego  Rhinoceros

unicornis  zaowocowal  znacznym

rozszerzeniem granic parku.

 

  

2.5 Zdrowie dzikich zwierzat

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  dysponuja

ogromna  rzesza  lekarzy  weterynarii

wyspecjalizowanych  w  leczeniu  zwierzat
nieudomowionych,  którzy  moga  aktywnie

uczestniczyc w ochronie przyrody w naturze,

przyczyniajac  sie  do  poszerzania  wiedzy  i

umiejetnosci i pomagajac w interwencjach i
zabiegach  w  terenie.  Ogrody  zoologiczne  i

akwaria stanowia równiez baze szkoleniowa

dla  lekarzy  weterynarii  opiekujacych  sie

zwierzetami w naturze.

Udzial  lekarzy  weterynarii  w  reintrodukcji

polega  na  ocenie  i  leczeniu  dolegliwosci  i

chorób oraz kontroli pasozytów i czynników

patogennych  w  zoo  i  innych  instytucjach
zajmujacych  sie  hodowla  dzikich  zwierzat,

jak równiez zabezpieczaniu przed chorobami,

stresem i okaleczeniami podczas transportu i

wypuszczania.  Zanim  zwierzeta  zostana

wypuszczone,  musza  przejsc  szczególowe
badania,  aby  uniknac  mimowolnego

wprowadzenia  pasozytów  i  czynników

chorobotwórczych z osrodków hodowlanych

do srodowiska.

 

turystyczne  organizowane  w  celu

obserwowania  goryli  górskich:  istnieja

dowody na to, ze ludzkie choroby moga byc
przenoszone  na  dzikie  populacje  malp

czlekoksztaltnych.  Lekarze  weterynarii

zajmujacy  sie  dzikimi  zwierzetami  musza

odgrywac  kluczowa  role  w  organizowaniu
przedsiewziec  turystycznych,  aby  zapewnic

bezpieczenstwo  dzikim  populacjom  malp

czlekoksztaltnych  i  innych  gatunków

zwierzat.

Ramka 2.2

Ksiegosusz

Spektakularnym  przykladem  choroby
zawleczonej  jest  ksiegosusz,  który  zostal
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Zdrowie dzikich zwierzat jest równiez wazna

kwestia  w  ochronie  dzikich  populacji.

Istniejacy  od  dawna  problem  ksiegosuszu

opisano  w  Ramce  2.2.  Pilnym  problemem

staja sie nowe i pojawiajace sie choroby, co
obrazuje  katastrofalny  spadek  populacji

plazów w ostatnich  latach  przynajmniej  na

czterech  kontynentach,  bedacy  rezultatem

zainfekowania nowym patogennym grzybem.

Inne  problemy  zdrowia  dzikich  zwierzat

takze  musza  byc  dobrze  rozumiane.  Na

przyklad,  badania  wspanialego  orlana

Haliaeëtus  pelagicus  ,  prowadzone  przez
moskiewskie  zoo,  wykazaly,  ze  olów  z

pocisków  w  padlinie  ulegal  kumulacji  w

cialach tych ptaków powodujac  ich smierc.

Nowojorskie  Towarzystwo Ochrony  Dzikiej

Przyrody  prowadzi  badania  w  Afryce
centralnej nad wirusem Ebola, który wedlug

poszlak  dziesiatkuje  populacje  goryli

nizinnych  i  szympansów.  Ostatnio

gwaltowny i szybki spadek liczebnosci sepów
bengalskich  okazal  sie  byc  wynikiem

uzywania  leku  diklofenak  u  zwierzat

udomowionych,  a  w  szczególnosci  bydla,

którego padlina  stanowi glówne pozywienie

tych sepów.

Zwiazek  pomiedzy  zdrowiem  ludzi  i  malp

czlekoksztaltnych wymaga jeszcze wiekszego

poswiecenia  uwagi  w  swietle  rozwoju
ekoturystyki.  Taki kierunek rozwoju nadaje

wieksza  wartosc  srodowisku  naturalnemu,

które  inaczej  mogloby  zostac  zniszczone,

jednak  równiez  umozliwia  turystom

bezposrednie zblizenie sie do zwierzat takich
jak  goryle  i  szympansy.  Znakomitym

przykladem  analogicznej  sytuacji  sa

wyprawy

przeniesiony do Afryki przez zarazone bydlo
w  1840  roku.  Do  roku  1890  choroba  ta

wyniszczyla  doszczetnie  populacje  zwierzat

kopytnych  w  Kenii,  które  nie  posiadaly

tolerancji  ani  odpornosci  na  te  chorobe.

Poczatkowa liczba ofiar siegala setek tysiecy
a gnijace zwloki padlych zwierzat miesiacami

cuchnely  na  sawannach Afryki wschodniej.

Ofiarami  ksiegosuszu  byly  takze

zamieszkujace  Serengeti  antylopy  gnu
Connochaetes taurinus ,  których liczebnosc

spadla do okolo 300 tys. sztuk. Populacja ta

powiekszyla  sie  do  poziomu  ok.  1,5  mln

sztuk  dopiero  w  1960  roku,  gdy  choroba

zostala  calkowicie  zwalczona  i
wyeliminowana  u  bydla  a  w  rezultacie

równiez u dzikich przezuwaczy.  Ksiegosusz

musi  byc  monitorowany  wsród  dzikich

populacji  zwierzat  tak,  aby  programy  jego
zwalczania  mogly  koncentrowac  sie  na

obszarach  zagrozonych,  takich  jak  obszary

graniczne  pomiedzy  Kenia  a  Somali,  na

których  wystepuje  zagrozona  wyginieciem

antylopa herola Damaliscus hunteri.

 

2.6 Terenowe oddzialy ochrony

przyrody

Reintrodukcje,  zdrowie  dzikich  zwierzat  i

badania  prowadzone  w  ogrodach

zoologicznych  same  w  sobie  nie  stanowia

wystarczajacej  bazy  dla  uzyskania
dlugotrwalej  ochrony  przyrody  w  terenie.

Moga  one  odniesc  sukces  jedynie  w

okreslonych  okolicznosciach,  czesto  dla

ratowania  beznadziejnej  sytuacji,  ze
zmiennym  i  niepewnym  powodzeniem;  sa

 

Ta  wiedza  bedzie  drogowskazem  dla
urzedów, zajmujacych sie ochrona przyrody

w ich dlugoterminowych dzialaniach.

Aby uczynic ten krok, ogrody zoologiczne i
akwaria musza poswiecic czas na rekrutacje,

szkolenie  i  zaangazowanie  personelu  do

ochrony przyrody w terenie. Wazne jest tez,

aby  ci  specjalisci  dysponowali  wiedza

biologiczna  i  doswiadczeniem a  takze  byli
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one  czesto  bardzo  drogie.  Aby  stac  sie
powazniejsza  sila  znaczaca  w  ochronie

przyrody  w  naturze,  ogrody  zoologiczne  i

akwaria  beda  musialy  utworzyc  lub

wspomagac  terenowe  grupy  ekspertów  z

dziedziny ochrony przyrody.

Praca  takich  grup  specjalistów  moze

obejmowac  rozmaite  zadania,  od  krótkich

analiz  szacunkowych  po  badania

dlugofalowe.  Niewielkie  analizy  i  badania,
skoncentrowane na jednym problemie, moga

byc  niezwykle  uzyteczne  przy

rozpoznawaniu  sytuacji,  rozpoczynaniu

danego  zadania  i  przy  wprowadzaniu
okreslonych zmian w polityce. Jednak musza

one  byc  uzupelniane  przez  badania

dlugofalowe,  które  przyczynia  sie  do

poznania  zycia  zwierzat  w naturze,  a  takze

niebezpieczenstw  zagrazajacych  im  i
srodowisku, w którym zyja.

bardzo  dobrze  zorientowani  zarówno  w
problemach  lokalnych,  jak  równiez  w

kwestiach  socjalnych  i  ekonomicznych.

Rozwiazanie tego zadania bedzie latwiejsze,

jezeli straznicy i pracownicy parków zostana

wybrani  sposród  lokalnej  ludnosci  i
odpowiednio  przeszkoleni,  lokalne

spolecznosci  beda  przekonane  o  slusznosci

uczestniczenia  w  ochronie  przyrody,  a

lokalne wladze i pry- watne przedsiebiorstwa
zostana  pozyskane  dla  wspierania

podejmowanych dzialan.

 

  

2.7 Podstawy finansowania

Aby  przyspieszyc  te  przemiany,  ogrody
zoologiczne  i  akwaria  moga  laczyc  zasoby,

zwlaszcza  finansowe,  aby  móc  dzialac  dla

ochrony przyrody w terenie, poniewaz wiele

z  nich  moze  nie  byc  w  stanie  utworzyc

wlasnych  oddzialów  terenowych.  Ogrody
zoologiczne  i  akwaria  odwiedza  corocznie

ponad  600  mln  osób  (  www.waza.org  ),

ponadto  czesto  tworza  one  organizacje,

zrzeszajace  setki  tysiecy  czlonków.
Reprezentuja tez znaczna czesc spolecznosci

zaangazowanej  w  ochrone  przyrody,

stanowiacej  wazne  zródlo  pozyskiwania

funduszy na ochrone przyrody.

Zakres  dzialan  i  mozliwosci,  które  moga

zostac  wykorzystane  przez  ogrody

zoologiczne  i  akwaria  do  finansowania

projektów ochrony  przyrody  w srodowisku
naturalnym,  jest  olbrzymi,  podobnie  jak

srodki, które mozna pozyskac. Na przyklad,

trzyletni  przeglad  brytyjskich  i  irlandzkich

ogrodów  zoologicznych  (1997-2000)

wykazal,  ze  ogrody  te  w  tym  okresie
uzyskaly  ponad  5  milionów  funtów  na

terenowa  ochrone  przyrody.  Coroczne

kampanie  ochrony  przyrody  inicjowane

przez  EAZA  (nie  uwzgledniajac

 

zbiorowy sponsoring,  granty  pozyskiwane  z
fundacji  badz z dotacji rzadowych,  które  z

kolei  stanowia  potencjal  potrzebny  do

zgromadzeniaznacznych  funduszy  na

ochrone przyrody w terenie.

Zakres finansowania  terenowych  projektów

ochrony przyrody przez ogrody zoologiczne

jest  znacznie  zróznicowany.  Wielkie

instytucje  wydaja  znaczne  sumy,  ale  tak

samo  grupy  ogrodów  zoologicznych
kooperuja  ze  soba  dla  realizowania

projektów  ochrony  przyrody.  Na  przyklad,

konsorcjum  39  ogrodów  zoologicznych

utworzylo  Madagaskarska  Grupe
Faunistyczna  (MFG  –  Madagascar  Fauna

Group) ( www.madagascarfaunagroup.org ),

finansujaca  dzialania  terenowe  wlacznie  z

edukacja  ekologiczna  i  reintrodukcja

lemurów. W roku 2003 ponad 120 ogrodów
zoologicznych  zrzeszonych  w  EAZA,  jak

równiez  ogrody  zoologiczne  Australazji,

Rosji  a  takze  ogrody  zoologiczne

niezrzeszone w EAZA, polaczylo swe wysilki
dla  zebrania  srodków  na  9  projektów

ochrony tygrysów w srodowisku naturalnym,

wspieranych przez organizacje 21 th Century

Tiger.
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indywidualnych  projektów  poszczególnych
ogrodów  zoologicznych  i  akwariów

zrzeszonych  w  EAZA)  przyniosly  kazdego

roku  ponad  250  tys.  euro  a  ogród

zoologiczny  Victoria  (Australia)  kazdego

roku przeznacza corocznie okolo 300 tys. A$
na projekty ochrony przyrody w srodowisku

naturalnym. Towarzystwo Ochrony Przyrody

funkcjonujace  przy  ogrodzie  zoologicznym

Bronx  w  Nowym  Jorku  kazdego  roku
wyplaca  okolo  32  miliony  $  na  projekty

ochrony przyrody in situ . Kwoty zebrane z

biletów  wstepu  moga  byc  uzupelniane

poprzez

Dzialania,  podejmowane  dla  zbierania
pieniedzy sa otwarte zarówno dla malych jak

i duzych ogrodów zoologicznych, mniejsze z

nich  moga  przyczyniac  sie  do  dzialan

wiekszych  konsorcjów,  aby  zapewnic

ostateczne zebranie podstawowych srodków
dla  podjecia  skutecznych  dzialan.  Nie  ma

watpliwosci, ze ogrody zoologiczne i akwaria

przyciagna wieksza liczbe sponsorów, jesli w

wyrazisty  sposób  beda  sie  aktywnie
angazowac w ochrone przyrody w terenie.

  

2.8 Wzbogacanie terenów ogrodów

zoologicznych i akwariów

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  stanowia

równiez  ostoje  dla  rodzimych  dzikich
gatunków zwierzat, jednak ta ich rola nie jest

dostrzegana.  Moga  one  jednak  byc  tak

ksztaltowane,  aby  mogly  w  nich  powstac

siedliska  dla  rodzimych,  rzadkich gatunków

zwierzat,  których  nie  maja  w  swoich
kolekcjach.  Poprzez  sadzenie  zywoplotów,

pozostawianie  chwastów  i  zbutwialego

drewna  dla  owadów,  budujac  sadzawki,

dostarczajac  pokarm  o  stalych  porach,
zapewniajac  ochrone  w  postaci  budek  dla

ptaków i popielic lub budek dla  nietoperzy,

mozna przywabic wiele

 

gatunków  zwierzat.  Niektóre  z  nich  moga

stanowic  rzadkosc  w  skali  krajowej  badz

lokalnie,  tak  jak  wróbel  domowy  Passer

domesticus  w  londynskim  Zoo  i  zólw
bagienny  Clemmys  muhlenbergi  w  Zoo

Baltimore.

Co  wiecej,  ogrody  zoologiczne  i  akwaria
powinny uswiadamiac swoich zwiedzajacych

o prowadzonych akcjach ochrony przyrody,

aby zyskiwac ich wsparcie, powinny równiez

informowac  publicznosc  o  lokalnych

gatunkach dzikich roslin i zwierzat.

  

2.9 Szkolenia

Ogrody zoologiczne i akwaria, które planuja

wspieranie  efektywnej ochrony przyrody w

srodowisku naturalnym i zwiekszenie swoich

mozliwosci prowadzenia analiz i badan oraz
zamierzaja realizowac polityke ochroniarska,

musza opracowac nowe metody zarzadzania.

Ochrona  przyrody  w  terenie  z  reguly  jest

realizowana z dala od instytucji macierzystej,
nierzadko w innym kraju,  we wspólpracy z

lokalnymi wladzami, czesto w obcym jezyku

i  odmiennej  kulturze,  gdzie  personel

pracujacy w srodowisku musi byc wspierany

na  odleglosc.  Istnieje  ciagla  potrzeba

 

Ogrody zoologiczne i akwaria moga stanowic

idealne wrecz miejsca szkolenia dla tych

specjalistów, uwzgledniajace ich

kwalifikacje. Przykladami dlugoletniej
dzialalnosci w tej dziedzinie sa Smithsonian

Institution's Conservation and Research

Center we Front Royal w stanie Wirginia w

Stanach Zjednoczonych (
www.nationalzoo.si.edu/Conservation

AndScience/CRC ) i Miedzynarodowe

Centrum Szkoleniowe prowadzone przez

Durrell Wildlife Conservation Trust (

www.durrellwildlife.org ) w Trinity na
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prowadzenia  szkolen personelu zajmujacego
sie  ochrona  przyrody,  gospodarka  lesna,

zatrudnionego  w parkach  narodowych  oraz

w  ogrodach  zoologicznych  i  akwariach  w

krajach, w których zyje wiele rzadkich roslin

i zwierzat, a mozliwosci szkolenia i edukacji
sa niewystarczajace.

wyspie Jersey. Utrzymywanie wielu
gatunków zwierzat jest niezwykle istotnym

czynnikiem, umozliwiajacym podnoszenie

kwalifikacji i budowanie swiatowej sieci

specjalistów o podobnych pogladach.

Nastepnym krokiem w budowaniu tego
potencjalu dla ogrodów zoologicznych i

akwariów, odnoszacych sukcesy w

szkoleniach, jest scisla wspólpraca z innymi

ogrodami zoologicznymi i akwariami,
posiadajacymi mozliwosci finansowe i

zainteresowanymi nauczaniem organizatorów

i instruktorów.

  

2.10 Ocena

Istnieje  niewiele  badan,  które  moglyby

ocenic  efektywnosc  projektów  ochrony

przyrody,  wspieranych  przez  ogrody

zoologiczne i akwaria, badz inne organizacje
ochrony przyrody.

 

Wynika  stad  koniecznosc  opracowania

obiektywnych  metod  oceny  sukcesów

osiaganych przez te projekty.

  

2.I I Wnioski koncowe

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  maja

doskonala  pozycje,  umozliwiajaca  im

uczestniczenie  w  ochronie  przyrody  w

srodowisku  naturalnym,  zarówno  we

wlasnych krajach jak  i poza  ich  granicami,
jesli powiaza ze soba dwa sposoby dzialania:

po  pierwsze,  moga  dzielic  sie  wyjatkowo

bogata wiedza w zakresie ochrony zwierzat,

ich dobrobytu, hodowli, zarzadzania malymi
populacjami i opieki zdrowotnej nad dzikimi

gatunkami;  po  drugie,  moga  realizowac

terenowe projekty ochrony przyrody poprzez

wspólprace  z  lokalnymi  partnerami  i

wspierajacymi  instytucjami.  Niezwykla
kombinacja tych dwóch potencjalów, wiedzy

fachowej i zasobu informacji daje  ogrodom

zoologicznym i  akwariom jedyna  w swoim

ro-  dzaju  mozliwosc  uczestniczenia  w
ochronie przyrody w srodowisku naturalnym.

Krótko  mówiac,  ogrody  zoologiczne  i

akwaria  moga  aktywnie  i  bezposrednio

uczestniczyc  w  ochronie  dzikich  populacji

 

Doradztwo w zakresie zdrowia dzikich
zwierzat  i  praktyczna  pomoc  w

terenie;

Finansowanie;

Zakladanie  i  /  lub  wspieranie

terenowych  oddzialów  ochrony

przyrody;

Szkolenie  poprzez  programy  ochrony

przyrody, wlaczajac programy ochrony

gatunków  rodzimych  wystepujacych

naturalnie na terenie zoo;

Programy szkoleniowe.

Te  bezposrednie  dzialania  dla  ochrony

przyrody musza byc uzupelniane i wspierane
poprzez  dzialania  posrednie:  badania  nad

genetyka,  fizjologia,  zywieniem,

zachowaniem,  ekologia  behawioralna,

dobrobytem  i  roz-  rodem  zwierzat;

pozyskiwanie  funduszy  na  dzialalnosc
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poprzez:

Wlasciwa  hodowle,  programy

reintrodukcji  i  translokacji  oraz

konsultacje  w  zakresie  etologii  i

standardów  prawidlowego
utrzymywania zwierzat;

terenowa;  szkolenie  i  podnoszenie
swiadomosci oraz dzialania polityczne.

 

Zalecenia

Swiatowa Strategia  Ogrodów Zoologicznych i  Akwariów (WZACS)  wzywa  wszystkie

ogrody  zoologiczne  i  akwaria  do  zwiekszania  wysilków na  rzecz wspierania  ochrony
przyrody w srodowisku naturalnym.

WZACS  uwaza,  ze  ogrody  zoologiczne  i  akwaria,  popierane  przez  WAZA  i  swe

regionalne  i  narodowe  stowarzyszenia,  powinny  oprzec  dzialalnosc  na  rzecz ochrony

przyrody  na  lokalnych,  narodowych  badz regionalnych  Planach  Dzialan  na  Rzecz
Bioróznorodnosci  i/lub  na  podobnych  programach  ratowania  gatunków.  Tam,  gdzie

programy takie nie istnieja lub niewlasciwie funkcjonuja, ich utworzenie powinno zostac

zapoczatkowane, wspierane lub umacniane.

WZACS  kladzie  nacisk  na  to,  aby  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  nie  uczestniczyly

niezaleznie  w  programach  reintrodukcji  lub  przesiedlania  zwierzat,  lecz musza  one

wspóldzialac  z  innymi  instytucjami  i  zawsze  z  wlasciwymi  organami  rzadowymi,

odpowiednimi  grupami  specjalistów IUCN/SSC i  innymi rzadowymi i  pozarzadowymi

organizacjami  ochrony  przyrody,  szczególnie  w krajach,  w których jest  prowadzona
dzialalnosc ochroniarska.

WZACS zdecydowanie  zaleca,  aby  tam,  gdzie  jest  to  mozliwe,  ogrody  zoologiczne  i

akwaria prowadzily nabór, szkolenie i wspieranie personelu do prowadzeni do pracy w

terenie;  WZACS równiez wyraza uznanie  dla tych ogrodów zoologicznych akwariów,
które prowadza szkolenia dla specjalistów od ochrony przyrody i zacheca inne instytucje

do  rozwazenia  mozliwosci  utworzenia  wlasnych  szkolen  lub  udzielania  pomocy

szkoleniom, które sa juz prowadzone.

WZACS wzywa  wszystkie  narodowe  i  regionalne  stowarzyszenia  i  wszystkie  ogrody
zoologiczne  i  akwaria,  bez  wzgledu  na  wielkosc,  do  aktywnego  uczestnictwa  w

pozyskiwaniu funduszy na ochrone przyrody w srodowisku naturalnym.

WZACS sugeruje, aby wszystkie ogrody zoologiczne i akwaria wzbogacaly swój teren o
miejsca,  które  moga  zapewnic  srodowisko  naturalne  dla  zagrozonych  gatunków

rodzimych.

WZACS zaleca, by regionalne i narodowe organizacje ogrodów zoologicznych poswiecily

czas i pieniadze na opracowanie i wprowadzenie metod oceny wkladu i zaangazowania
swych czlonków w ochrone przyrody.

Powrot do spisu tresci
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Rozdzial 3

 

Nauka i badania

  

Streszczenie

Niniejszy  rozdzial  przedstawia  wizje  ogrodów  zoologicznych  i  akwariów,  które  sa

postrzegane  jako  powazne,  szanowane  instytucje  naukowe  zintegrowane  ze  srodowiskiem

naukowym, podejmujace rozsadne decyzje dotyczace dzikiej przyrody. Dowodzi równiez, ze

dzieki  kolekcjom  zywych  okazów  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  posiadaja  wyjatkowa

mozliwosc przyczyniania sie do badan w zakresie ochrony przyrody. Ponadto stanowia one

miejsce dla spotkan naukowców i  zwiedzajacych,  pomagajac w ten sposób w zrozumieniu

nauki,  stwarzajac  mozliwosc  wzrostu  swiadomosci  odnosnie  badan  i  ich  znaczenia  dla

ochrony przyrody. Ogrody zoologiczne i akwaria moga podejmowac badania naukowe dla

wspierania  wlasnych  jak  tez  i  innych  celów (np.  poprzez  wspólprace  z  uniwersytetami).

Kategorie badawcze obejmuja zarówno badania w dziedzinie nauki czystej jak i stosowanej

(np. biologia malych populacji, behawior, zywienie, biologia rozrodu), badania nad ochrona

in situ (np. ekologia behawioralna, badania srodowiskowe) oraz badania ukierunkowane na

rozwój  innych zadan  (informowanie  zwiedzajacych,  marketing,  ocena jakosci  wybiegów).

Zaklada  sie,  ze  wszystkie  projekty  badawcze,  które  wnosza  wklad  do  ochrony  przyrody,

powinny  byc  rejestrowane  a  informacje  o  nich  powinny  byc  latwo  dostepne.  Dla

urzeczywistnienia tych celów powstaja bazy danych.  Ogrody  zoologiczne i  akwaria moga

rozwinac  swój  potencjal  badawczy  poprzez  utrzymywanie  personelu  zajmujacego  sie

badaniami,  rozwijanie  partnerskiej  wspólpracy  z uniwersytetami  oraz poprzez wspieranie

regularnych  publikacji,  sympozjów i  warsztatów w celu  prezentowania  wyników badan  i

dyskutowania na ich temat. Poprzez poszerzanie dostepnosci wyników badan (zarówno dla

srodowisk  naukowych,  jak  i  dla  pracowników ogrodów zoologicznych  i  akwariów)  oraz

dzielenie  sie  technika  i  doswiadczeniami  mozna  maksymalnie  zwiekszac  korzysci  z

przeprowadzonych  badan.  Otwierajac  dostep  do  swych  kolekcji  zwierzat  i  materialów,

ogrody  zoologiczne  i  akwaria  pomagaja  równiez  w  rozwoju  badan  w  przyszlosci.

Podsumowujac  nalezy  podkreslic,  ze  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  posiadaja  znaczne

mozliwosci  rozwijania  wlasnych badan naukowych w obrebie  swoich kolekcji  zwierzat,  a

takze uczestniczenia w ochronie przyrody w srodowisku naturalnym.

 

Wizja
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Nasza  wizja  sa  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  calkowicie  i  aktywnie  zintegrowane  ze

srodowiskiem naukowym a  takze  istniejace  w swiadomosci  spolecznej  jako  powazne,

szanowane instytucje, podejmujace rozsadne decyzje naukowe i wnoszace istotny wklad

w swiatowa ochrone przyrody.

 

3.l Wstep

Swiat  stoi  w  obliczu  naglego  i

ogromnego kryzysu ochrony przyrody.
Badania  naukowe  sa  kwestia

fundamentalna  dla  definiowania  i

podejmowania  wyzwan.  Aby  jak

najefektywniej  realizowac  zadania
ochrony  przyrody  in  situ  nalezy

priorytetowa  role  nadac  badaniom

naukowym,  które  maja  wyrazny,

znaczacy  wklad  w  ochrone  dzikich

populacji  i  srodowiska  naturalnego.
Jedynie  dzieki  dlugofalowym

programom naukowym bedziemy mogli

prawidlowo  rozpoznawac  problemy

dotyczace  ochrony  przyrody,  ustalac
priorytety  dzialan,  podejmowac

interwencje  ochroniarskie  i

monitorowac  rezultaty

przeprowadzonych  akcji.  Od  chwili

opublikowania  Swiatowej  Strategii
Ochrony  Przyrody  Ogrodów

Zoologicznych  nieco  ponad  10  lat

temu,  badania  naukowe  w  ogrodach

zoologicznych  zyskaly  na  jakosci  i
znaczeniu.  Pomimo  tego  postepu,  w

ciagu  kolejnych  10  lat  ogrody

zoologiczne  i  akwaria  musza  uczynic

jeszcze wiecej dla ochrony przyrody.

 

Dzieki  swym  kolekcjom  zwierzat,  ogrody

zoologiczne i akwaria moga wyjatkowo skutecznie
przyczyniac  sie  do  badan  dotyczacych  ochrony

przyrody.  Zadna  inna  siec  instytucji  nie  moze

dysponowac  tak  bogatym  wachlarzem  materialu

badawczego,  jaki  stanowia  róznorodne  populacje

hodowlane  swiatowej  fauny.  Ponadto  ogrody
zoologiczne i akwaria stanowia wyjatkowe miejsce

spotkan  dla  badaczy  i  publicznosci,  zapewniajac

forum  umozliwiajace  interpretowanie  wyników

badan  i objasnianie  ich  znaczenia  dla  dzialan  na
rzecz ochrony przyrody.

Badania  sa  narzedziem  umozliwiajacym  lepsze

wykonywanie  wszelkich  zadan  –  uczenie  sie  na

próbach,  na  próbach  innych  i  na  podobnych
doswiadczeniach.  Dzialania  te  musza  byc

prowadzone  w  sposób  konsekwentny  i  kazdy

dyrektor zoo powinien zdawac sobie z tego sprawe.

Badania  nie  powinny  byc  traktowane  jako
uciazliwy dodatek w codziennej pracy.

  

3.2 Zakres badan

Istnieja  dwie  glówne  kategorie  badan

naukowych w ogrodach zoologicznych

i akwariach: (1) badania sluzace danej
instytucji  osiagnieciu  okreslonych

celów oraz (2)  badania  podejmowane

w zoo przez inne osoby lub instytucje

dla  osiagania  ich  wlasnych  celów,

 

krajowych, informacje te powinny byc gromadzone

i szeroko udostepniane aby pomagac instytucjom w

rozszerzaniu zakresu badan naukowych. Pomimo,
ze w chwili obecnej nie istnieje usystematyzowana

swiatowa baza danych, Ramka 3.1 podaje przyklad

regionalnej bazy danych.

Ponadto  swiatowa  spolecznosc  ogrodów
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niestojacych  w sprzecznosci  z  celami
ogrodu  zoologicznego.  Pierwsza

kategoria  to  badania  dotyczace

hodowli  zwierzat,  upodoban

publicznosci,  metodyki  edukacji  i

interpretacji,  problematyki  ochrony
przyrody itp.,  w duzej mierze  zalezne

od  celów  danego  ogrodu

zoologicznego.  Druga  kategoria

obejmuje  pomaganie  badaczom  z
uniwersytetów  i  instytucjom

naukowym  poprzez  zapewnienie

dostepu  do  materialu  badz  materialu

pochodzacego  od  gatunków

nieudomowionych  dla  analizy
porównawczej.

Nie  jest  rzecza  mozliwa  opisanie

wszystkich  rodzajów  badan

podejmowanych  przez  ogrody
zoologiczne i akwaria. Jednak kontekst

w  Ramce  3.1  ilustruje  zakres  i

powiazania  rozwazanego  podmiotu

badan.  Chociaz  istnieja  dziedziny
pokrywajace sie ze soba, mozemy dalej

podzielic  badania  na  nastepujace

kategorie:

badania  dotyczace  biologii
czystej  i  stosowanej  (w  tym

biologii  malych  populacji,

dobrobytu  zwierzat,  medycyny

zwierzat  dzikich,  fizjologii,
zywienia,  zachowania,  biologii

rozrodu,  genetyki,  ewolucji  i

systematyki);

badania nad ochrona in situ (np.
terenowe  badania  ekologiczne  i

srodowiskowe);

badania  zmierzajace  do
okreslania  i  udoskonalania

dzialan ogrodów zoologicznych i

akwariów ( na przyklad badanie

wiedzy  zwiedzajacych,

efektywnosci  ekspozycji  i
programów,  marketingu  i

sposobu  przekazywania

wiadomosci,  czlonkostwa,

rozwoju  i  pozyskiwania
funduszy).

Wszystkie  projekty  badawcze

podejmowane  przez  ogrody

zoologiczne  i  akwaria,  które  moga

zoologicznych  i  akwariów powinna  monitorowac
pojawianie  sie  nowych  dziedzin  nauki  i  oceniac

mozliwosc  wykorzystania  ich  dla  ogrodów

zoologicznych,  akwariów i  szerszych  problemów

ochrony przyrody.

Ramka 3.1

 Komputerowa baza danych AZA dotyczaca

badan w Zoo

Amerykanskie  Stowarzyszenie  Ogrodów
Zoologicznych  i  Akwariów  (AZA)  zalozyla

komputerowa  baze  danych  zwana  Rocznym

Raportem  Ochrony  Przyrody  i  Nauki  (ARCS).

Stanowi ona znakomity model obszerniejszej bazy

danych  umozliwiajacej  sledzenie  swiatowych
projektów ochrony przyrody.  Baza  danych  moze

byc  przeszukiwana  na  podstawie  slowa

kluczowego,  nazwiska  badacza,  tematu,

miejscowosci lub regionu,  nazwy instytucji AZA,
tytulu programu ochroniarskiego, nazwy instytucji

wspólpracujacej  (w  tym  agend  rzadowych  i

organizacji pozarzadowych,  uczelni wyzszych lub

uniwersytetów  oraz  niezrzeszonych  w  AZA

ogrodów  zoologicznych  i  akwariów),  rodzaju
badan badz daty.

W  latach  2000  -  2001  instytucje  czlonkowskie

AZA  poinformowaly,  ze  uczestniczyly  w  ponad
2230 projektach ochrony przyrody (1390 in situ i

610  ex  situ  ,  230  w  obydwóch)  w  94  krajach.

Opublikowano  1450  ksiazek,  rozdzialów

ksiazkowych,  artykulów  prasowych,  referatów

naukowych,  plakatów  i  rozpraw  lub  dysertacji.
Publikacje  mozna  odnalezc  przy  pomocy  slów

kluczowych,  nazwiska  autora,  rodzaju  publikacji,

nazwy instytucji lub daty.
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wniesc  wklad  w  ochrone  przyrody,
musza  byc  identyfikowane  i

odnotowane.  Za  posrednictwem

WAZA, stowarzyszen regionalnych i

 

  

3.3 Ustalenie priorytetów

Zródla  finansowania  badan  sa

ograniczone  i  musza  byc  starannie

rozdysponowywane.  Pierwszenstwo

musza miec badania majace oczywisty
wklad w ochrone gatunków, populacji i

srodowisk  naturalnych.  Tok  ustalania

priorytetów  powinien  uwzgledniac

zarówno wyjatkowe atuty i mozliwosci,

jakimi  moga  dyspono-  wac  ogrody
zoologiczne  i  akwaria,  jak  równiez

niezalezna  ocene  potrzeb  w  zakresie

ochrony przyrody.

Ogrody zoologiczne i akwaria powinny
stac  sie  nieodlaczna  czescia  skladowa

narodowych  i  globalnych  organizacji

prowadzacych  badania  na  rzecz

ochrony  przyrody  poprzez
sformalizowanie  stosunków  z

organizacjami zajmujacymi sie ocena i

okreslaniem  priorytetów

ochroniarskich  i  zwiazanych  z  nimi

zagadnien.  Nalezaloby  tu  wlaczyc
organizacje  rzadowe  dzialajace  na

rzecz  dzikiej  przyrody;  grupy

specjalistów IUCN – Miedzynarodowej

Unii Ochrony Przyrody i SSC –

 

Species Survival Commission (Komisji Przetrwania

Gatunków),  a  w  szczególnosci  CBSG  –

Conservation  Breeding  Specialist  Group  (Grupa

Specjalistów  Hodowli  Zachowawczej);  CITES –

Convention on International Trade in Endangered
Species  of  Wild  Fauna  and  Flora  (Konwencja  o

Miedzynarodowym  Handlu  Zagrozonymi

Gatunkami  Dzikiej  Fauny  i  Flory);  CMS  –

(Konwencja  o  Gatunkach  Migrujacych);
uniwersytety  i  instytucje  badawcze  oraz  dobrze

zorganizowane pozarzadowe organizacje zajmujace

sie ochrona przyrody.

Nalezy  tworzyc  badz  umacniac  regionalne  i
globalne  organizacje,  aby  ich  zalecenia  i

rekomendacje  móc  wprowadzac  w  zycie  w

programach badawczych ogrodów zoologicznych i

akwariów. Programy te powinny funkcjonowac na
szczeblach  globalnym,  regionalnym  i

instytucjonalnym  oraz  powinny  byc  regularnie

poddawane weryfikacji.

  

3.4  Bazy  danych  i  banki

materialu badawczego

Bazy  danych  i  banki  materialów
badawczych  sa  sprawa  zasadnicza.

Sprzyjaja  zwiekszeniu wydajnosci i sa

cenna  pomoca  dla  badaczy  i  osób

kierujacych ogrodami zoologicznymi i
akwariami  a  takze  dla  badaczy

pracujacych  w  terenie.  Zasoby  te

zyskuja  na  wartosci  poprzez szerokie

uczestnictwo,  dostep  oraz  wzajemna

kompatybilnosc tam, gdzie tylko jest to

 

znajdujacych  sie  na  szesciu  kontynentach.  W

ostatecznym  ksztalcie  baza  ta  bedzie  zawierac
wszelkie  informacje  o  pochodzeniu  i  historii

choroby  kazdego  zwierzecia  w  ogrodach

zoologicznych  i  akwariach.  Glówny  spis  bedzie

polaczony z innymi bazami danych obejmujacymi

informacje z zakresu zywienia i behawioru. W ten
sposób  powstanie  baza  ogólna,  dostepny  w sieci

ZIMS  (  Zoological  Information  Management

System  –  System  Zarzadzania  Informacja

Zoologiczna)  –  nowa  wersja  ISIS  –  jedyne
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mozliwe.

Srodowisko  ogrodów  zoologicznych

jest  obecnie  przygotowane  do

utworzenia  ogromnej  bazy  danych,

która  stwarza  badaczom  mozliwosc
dostepu  do  danych  praktycznie

wszystkich  zwierzat  w  okolo  600

instytucjach

najpotezniejsze  narzedzie  do  pracy  badawczej
pozostajace  w  naszej  dyspozycji  (Ramka  3.2).

Taka  baza  danych  powstanie  w  przeciagu

najblizszego dziesieciolecia (patrz równiez rozdzial

4).

  

Ramka 3.2

ISIS i Globalna Baza Danych

Miedzynarodowy System Informacji o Gatunkach (ISIS) zostal utworzony w 1973 roku. Jest

on  obecnie  niedochodowa  czlonkowska  organizacja  sieciowa  zarzadzana  przez
miedzynarodowa rade powiernicza wybierana przez czlonków, obejmujaca 613 instytucji z 70

krajów  na  6  kontynentach.  Czlonkowie  przekazuja  standaryzowane,  szczególowe  dane

dotyczace ponad 1.8 mln zwierzat okazowych nalezacych do 10 000 gatunków. W ciagu 30

lat istnienia, ISIS stworzylo unikalna skarbnice wiedzy i archiwum. Stanowi ona wartosciowa
baze  umozliwiajaca  solidne  prowadzenie  dokumentacji  hodowlanej,  ochrony  gatunków  i

podstawowych  badan;  posiada  wiarygodnosc  i  pozostaje  w zgodzie  z  miedzynarodowymi

konwencjami, jak Konwencja o Miedzynarodowym Handlu Zagrozonymi Gatunkami Dzikiej

Fauny i Flory (CITES) i narodowymi organizacjami na calym swiecie.

W  roku  2001  rozpoczeto  budowe  kolejnej  generacji  systemu  internetowego  informacji

zoologicznej  –  ZIMS (Zoological Information  Management  System –  System Zarzadzania

Informacja  Zoologiczna).  Jako nowa  wersja  ISIS,  ZIMS stanowic  bedzie  jeden,  swiatowy,

wszechstronny,  precyzyjny,  aktualny,  internetowy  system zarzadzania,  postrzegany  przez
licznych czlonków ISIS i innych jako koniecznosc. Bedzie on zawieral niepowtarzalne numery

identyfikacyjne  zwierzat  i  wspólny,  globalny  system rejestracji  danych  (zamiast  odrebnie

prowadzonych  danych  w  ogrodach  zoologicznych).  Bedzie  automatycznie  wychwytywal

informacje  dla  ksiag  hodowlanych,  sledzil  grupy,  sluzyl  potrzebom  akwarium,  spelnial

wymagania wspólczesnej weterynarii i epidemiologii, bedzie równiez zawieral latwo dostepne
dane  istotne  dla  zarzadzania  i  prowadzenia  prac  badawczych.  ZIMS bedzie  bazowac  na

pierwszym  od  30  lat  systematycznym  przegladzie  i  aktualizacji  danych  z  ogrodów

zoologicznych.  W okresie  powstawania  ZIMS jest  czesciowo finansowany przez czlonków

ISIS; kampania finansowa ISIS trwa nadal. Baza danych bedzie w wiekszosci badz calkowicie
opracowana przez profesjonalnych producentów oprogramowania komputerowego.

 

3.5  Optymalizacja

wykorzystania srodków

Wiele  ogrodów  zoologicznych  i
akwariów  zatrudnia  obecnie

profesjonalnych  specjalistów  do

prowadzenia  bada  n.  Artykuly

naukowe  oparte  na  dzialalnosci
ogrodów zoologicznych i akwariów sa

 

Ogrody zoologiczne, akwaria i/lub

stowarzyszenia regionalne moga budowac
strategiczna wspólprace partnerska z

waznymi instytucjami badawczymi aby

uzyskac dostep do porad specjalistów i do

wykwalifikowanych badaczy.
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regularnie  publikowane,  zwieksza  sie
takze liczba sympozjów poswieconych

badaniom w ogrodach  zoologicznych.

Ten  trend  musi  byc  kontynuowany,

wspierany  i  poszerzany,  jesli  ogrody

zoologiczne  i  akwaria  zamierzaja  w
pelni  wykorzystac  swój  potencjal.

Szczególnie  ogrody  zoologiczne  i

akwaria  musza  posiadac  latwy dostep

do specjalistów z szeroko stosowanych
dziedzin;  gdyby  to  bylo  mozliwe,  ci

specjalisci  powinni  byc  obeznani  z

dzialalnoscia  ogrodów zoologicznych i

akwariów.  Przyklady  wspólpracy  sa

opisane w Ramce 3.3.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria

dysponujace  odpowiednimi  srodkami

powinny  zatrudniac  badaczy.  Nalezy

równiez  na  szczeblach  regionalnym i
globalnym pozyskac grupe ekspertów z

waznych  dziedzin  badawczych,

stanowiacych  nieodlaczny  element

srodowiska  ogrodów  zoologicznych  i
akwariów,  którzy  moga  pelnic  role

doradców.  Istnieje  piec  metod

stworzenia takiej grupy:

WAZA i organizacje  regionalne
moga  budowac  i  wspierac

regionalne  i  narodowe  sieci

badaczy  w  ogrodach

zoologicznych  i  akwariach
poprzez  zapewnienie

efektywnych,  powszechnie

dostepnych  srodków

komunikacji,  dyskusji  i

wspólpracy.

Grupy ogrodów zoologicznych i akwariów
moga wspólpracowac dla utworzenia

jednego lub wiecej stanowisk badawczych

aby zapewnic sobie mozliwosc dzialania jak

równiez wzmacniac regionalne i globalne

sieci doradców.

Poszczególne ogrody zoologiczne i akwaria

moga specjalizowac sie w okreslonych

dziedzinach badan i zatrudniac zespól

badaczy dla ich prowadzenia. Taki zespól
bedzie czescia regionalnej i globalnej sieci

doradców.

Instytucje, zarówno pojedynczo jak i
zespolowo moga inicjowac i wspierac

regularne publikacje, sympozja i seminaria

umozliwiajace prezentowanie i

dyskutowanie kwestii ochrony przyrody.

  

Ramka 3.3

Wspólne prace badawcze

AZA i Zoo St. Louis

Centrum Antykoncepcji Dzikich Zwierzat (WCC) rozpoczelo dzialalnosc jako Grupa

Doradcza ds. Antykoncepcji Amerykanskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i

Akwariów w roku 1989. Z uwagi na wzrost znaczenia antykoncepcji w programach
hodowlanych, Grupa Doradcza rozszerzyla swoja dzialalnosc i zwiekszyla liczbe czlonków.

Zoo ST. Louis, jako siedziba przewodniczacych tej Grupy, zapewnilo fundusze i srodki

konieczne do jej funkcjonowania. W roku 2000 AZA – Amerykanskie Stowarzyszenie

Ogrodów Zoologicznych i Akwariów – wybralo Zoo ST. Louis na siedzibe dla
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nowopowstalego Centrum Antykoncepcji Dzikich Zwierzat – WCC. W Centrum dzialaja
naukowcy, lekarze weterynarii i asystenci hodowlani posiadajacy wiedze fachowa w

dziedzinie kontroli rozrodu i badan nad antykoncepcja u dzikich zwierzat.

Zarzad ogrodów zoologicznych Nowej Poludniowej Walii i Australijski Rejestr Zdrowia

Dzikich Zwierzat

Rejestr zostal zalozony w 1985 roku przez dr Billa Hartley'a w celu stworzenia zbioru

informacji i materialów dotyczacych zdrowych i chorych zwierzat fauny rodzimej oraz

zwierzat w ogrodach zoologicznych. Dr Hartley rozpoczal tworzenie rejestru od dziennika

zdarzen i systemu kartotek; od roku 1998 zastosowano program do archiwizowania bazy
danych dla udoskonalenia tego juz obszernego rejestru informacji o zwierzetach. Rejestr ten

jest jedynym w swoim rodzaju na pólkuli poludniowej i na plaszczyznie narodowej i

miedzynarodowej stanowi pomoc dydaktyczna pozwalajaca zrozumiec problemy zdrowotne

australijskiego ekosystemu. Jest on nieustannie uzywany przez ludzi zarówno w sektorze
publicznym jak i prywatnym, wlaczajac lekarzy weterynarii i biologów uniwersyteckich, jako

zródlo informacji pozwalajace zrozumiec i kontrolowac pojawianie sie chorób wsród zwierzat

dzikich i zwierzat w ogrodach zoologicznych. Ponadto obszerny zbiór normalnych tkanek

stanowi nieoceniona pomoc dla badaczy fauny rodzimej. Materialy przechowywane w

rejestrze sa bezplatnie udostepniane osobom zainteresowanym badaniami problemów
zdrowotnych dzikich zwierzat.

 

3.6  Zachecanie  do

wspóluczestnictwa

Szerokie  uczestniczenie  w  nauce  i

badaniach  prowadzi  do  wzrostu

swiadomosci  odnosnie  metod  ich

prowadzenia,  potrzeb  i  korzysci.

Wszelkie  dziedziny  dzialan  ogrodów
zoologicznych i akwariów, jak równiez

programy  ochrony  przyrody  in-situ  ,

czerpia  korzysci  z  badan,  przy  czym

cala  zaloga  powinna  byc
zaangazowana  bezposrednio  poprzez

uczestniczenie  w  badaniach  badz

poprzez  otrzymywanie  o  nich

informacji.  Wspólpraca  pomiedzy

poszczególnymi  instytucjami  jest
rzecza nadzwyczaj wazna.

Globalna  wspólpraca  pomiedzy

czlonkami  WAZA,  wlasciwie
wykorzystana,  daje  olbrzymie

mozliwosci  badawcze  dla

uniwersytetów  i  instytutów

badawczych, jak równiez dla ogrodów

zoologicznych  i  akwariów.  Starannie
zaplanowane  i  przeprowadzone

projekty  badawcze,  w  których

uczestnicza  ogrody  zoologiczne  i

akwaria,  funkcjonujace  w  malych  i
duzych  instytucjach,  umozliwiaja

 

Wprowadzenie niniejszej strategii jako

stalego elementu szkolenia dla
nowoprzyjetych pracowników;

Wprowadzenie podstawowych projektów

badawczych, analiz i prezentacji ich
wyników do kursów szkoleniowych

przygotowanych dla pracowników ogrodów

zoologicznych i akwariów;

Propagowanie mozliwosci wspólpracy
pracowników z badaczami i naukowcami w

programach in-situ i ex-situ ;

Wykorzystywanie regionalnych sieci

wspólpracy ogrodów zoologicznych i
akwariów do zwiekszenia wielkosci prób

uzyskiwanych w drodze badan i przez to

poprawianie jakosci i dokladnosci wyników;

Prace indywidualna i zespolowa a takze

partnerska wspólprace z instytucjami

badawczymi dla zapewnienia studentom

skoordynowanego i nadzorowanego dostepu

do zwierzat ogrodów zoologicznych i
akwariów.

Ostatnie  z wymienionych dzialan moze  przyniesc

podwójna  korzysc:  propaguje  i  popiera  uznane
projekty  badawcze  na  szczeblu instytucjonalnym,
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pozyskiwanie  wiekszych  prób,  jak
równiez  ocene  szerszego  kregu

mozliwosci, co w innym przypadku nie

byloby  mozliwe.  Moze  to  podniesc

jakosc  i  dokladnosc  wyników.

Wspólpraca  pomiedzy  ogrodami
zoologicznymi  i  akwa-  riami  w

dziedzinie  nauki  i  programów  badan

in-situ  moze  zapewnic  lepsze  i

bezpieczniejsze  zródla  finansowania
projektów  badawczych,  jak  równiez

umozliwia  wniesienie  wkladu

mniejszym  instytucjom,  sposród

których  wiele  nie  majac  srodków nie

mogloby utworzyc i realizowac swych
wlasnych  projektów.  Schemat  3.1

pokazuje model wspólpracy pomiedzy

ogrodami  zoologicznymi  i  akwariami,

uniwersytetami  i  organizacjami
badawczymi,  który  umozliwia

prowadzenie badan naukowych nawet

w  malych  instytucjach,  które  nie

posiadaja  personelu  naukowego  i

zaplecza laboratoryjnego.

Ogrody zoologiczne i akwaria powinny

zachecac do szerokiego uczestniczenia

w badaniach naukowych poprzez:

regionalnym  i  globalnym,  ponadto  wspomaga
szkolenie terenowych biologów przyszlosci.

Projekt  WAZA  nr  03002:  Pobieranie  prob  krwi  od  koni
Przewalskiego (  Equus przewalskii  )  reintrodukowanych na
pustyni Gobi, Mongolia. Zdjecie: Christian Walzer, ITG

  

3.7 Fundusze

Na  prowadzenie  badan  przez  ogrody

zoologiczne  i  akwaria  musza  byc
przeznaczone  wieksze  srodki

finansowe.  Instytucje  te  ponosza

koszty  wielu  badan,  natomiast

posiadaja  diametralnie  rózne

mozliwosci ich finansowania.

 

Badania  moga  byc  finansowane  z  dochodów

wlasnych  instytucji,  ponadto  poprzez  jednostki

zewnetrzne  jak  na  przyklad  uniwersytety  oraz
przez organizacje ochrony przyrody. Finansowanie

moze miec forme subwencji, grantów badawczych

badz sporadycznych wplat.

  

3.8 Rozpowszechnianie wyników

badan

Wyniki  badan  oraz  postep  w

stosowaniu nauki musza byc dostepne

dla  wszystkich  zainteresowanych  ich

wdrazaniem. Od tego zalezy sposób ich

dokumentowania i rozpowszechniania.

 

Wyniki,  opublikowane w naukowych ksiazkach i

czasopismach  powinny  takze  byc  dostepne  dla
ogólu  pracowników  ogrodów  zoologicznych  i

akwariów  w  celu  umozliwienia  oceny  ich

przydatnosci w praktyce. Jest jednak oczywiste, ze

wiekszosc ogrodów zoologicznych i akwariów nie
dysponuje  duzym  zespolem  ekspertów,  którzy
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Sposób,  w  jaki  wyniki  moga  byc
udostepniane  i  w  niektórych

przypadkach  interpretowane  dla

profesjonalistów  w  ogrodach

zoologicznych  i  akwariach  wymaga

starannego przemyslenia.

Wszyscy  naukowcy  wspierani  przez

ogrody zoologiczne i akwaria oraz sieci

badawcze powinni:

Zachecac  do  publikowania

wyników  swoich  badan,

przynajmniej  w  formie

streszczenia,  w  czasopismach
wydawanych  przez  ogrody

zoologiczne  i  akwaria  jak

równiez  w  specjalistycznej

literaturze naukowej;

Regularnie  przedstawiac

wykonywana przez siebie  prace

na  sympozjach,  warsztatach  i

konferencjach  ogrodów
zoologicznych i akwariów;

Udostepniac  szerszym  kregom

spolecznosci  ogrodów

zoologicznych odnosne  artykuly
z  czasopism  fachowych  badz

ksiazek  poprzez  publikowanie

ich  streszczen  w  ogólnie

dostepnej  literaturze  ogrodów
zoologicznych,  jak  np.  w

International  Zoo  Yearbook  i

pokrewne czasopisma;

Zapewnic,  aby  wszystkie  prace
badawcze  in-situ  i  ich  wyniki

byly  udostepniane  w

miejscowym jezyku,  w regionie,

w którym byly prowadzone.

mogliby  ocenic  czesto  wysoce  specjalistyczne
publikacje w literaturze naukowej.

Ramka  3.4  wymienia  wiekszosc  tytulów

wydawniczych  publikujacych  wyniki  badan

prowadzonych przez ogrody zoologiczne i akwaria,
niekiedy  w  formie  popularnonaukowej  badz

streszczenia.

W wielu przypadkach wyniki badan prowadzonych

w  ogrodach  zoologicznych  i  akwariach  nie  sa
publikowane i pozostaja  w postaci wewnetrznych

raportów. Raporty te czesto zawieraja informacje,

które maja bezposrednie znaczenie praktyczne i sa

potencjalnie  wartosciowe  dla  dalszych  badz
podobnych  badan  lub  moga  zainteresowac  inne

instytucje.

  

Ramka 3.4

Wydawnictwa i organizacje publikujace wyniki badan ogrodów zoologicznych i

akwariów

Animal Conservation

American Zoo and Aquarium Association Conference Proceedings (roczne I

regionalne)

Australasian Regional Association of Zoological Parks and Aquaria (biuletyn ARAZPA;
strona internetowa)
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Bongo (czasopismo Zoo Berlin )
CEPA Magazine (Stowarzyszenie CEPA, Francja)

Conservation Biology

de Harpij (Holendersko-Belgijskie Stowarzyszenie Pielegniarzy Zwierzat)

Der Zoologische Garten (Czasopismo WAZA i Zwiazku Dyrektorów Niemieckich

Ogrodów Zoologicznych)
Dodo (Czasopismo Durrell Wildlife Conservation Trust)

European Association of Zoos and Aquaria (Biuletyn Komitetu Badawczego EAZA;

strona internetowa)

Federation Research Newsletter (BIAZA – Federacja Ogrodów zoologicznych Wielkiej
Brytanii i Irlandii )

Gazella (Czasopismo Zoo Praga)

International Zoo News

International Zoo Yearbook

IZW – Institut für Zoo und Wildtierforschung (Materialy z konferencji i inne publikacje,
strona internetowa)

Japanese Journal of Zoo and Wildlife Medicine

Journal of Zoo and Wildlife Medicine

Oryx – The International Journal of Conservation
African Association of Zoological Gardens and Aquaria (PAAZAB News, strona

internetowa)

Ratel (Stowarzyszenie Brytyjskich Pielegniarzy Dzikich Zwierzat)

South East Asian Zoos Association (referaty naukowe z konferencji dostepne na stronie

internetowej SKAZA)
Thylacinus (Journal of Australasian Society of Zookeeping)

Wildlife Information Network

World Association of Zoos and Aquariums (WAZA News, Magazine, Facts,

Proceedings i strona internetowa)
Zeitschrift des Kölner Zoo

Zoo Biology

Zoos' Print Journal (Zoo Outreach Organization)

Róznorodne czasopisma specjalistyczne takie jak American Journal of Veterinary Research,
Animal Behaviour, Journal of Herpetology, Journal of Mammalogy and Reproduction równiez

publikuja badania prowadzone przez biologów z ogrodów zoologicznych i akwariów.

 

3.9 Ocena

Ocena  jest  kluczowym  elementem

dzialania,  zapewniajacym

ukierunkowanie wysilków badawczych

na  okreslone  priorytety,  ich  wlasciwe
finansowanie i osiaganie oczekiwanych

rezultatów.  Rzetelna  ocena  wyników

dzialalnosci  powinna  byc  regularnie

przeprowadzana.

 

Takie  oceny  pomagaja  równiez  ocenic  luki  w

naszych  wysilkach  na  rzecz propagowania  nauki

niezbednej  dla  ochrony  przyrody  i  odpowiednio

skierowac  srodki  pochodzace  ze  stowarzyszen

regionalnych i innych.
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Zalecenia

Swiatowa  Strategia  Ochroniarska  Ogrodów  Zoologicznych  i  Akwariów  (WZACS)

apeluje  do wszystkich stowarzyszen regionalnych i  narodowych by  nadal  prowadzily

dokumentacje i zestawienia badan podejmowanych przez swoich czlonków, udostepnialy
informacje  i  monitorowaly  pojawianie  sie  nowych  dziedzin  nauki  i  mozliwosci

wykorzystania ich dla ochrony przyrody.

WZACS zaleca, aby ogrody zoologiczne i akwaria zarówno indywidualnie jak i zbiorowo

ustalaly priorytety i realizowaly swoje zamierzenia badawcze.

WZACS  wzywa  miedzynarodowa  wspólnote  ogrodów  zoologicznych  i  akwariów  do

propagowania  tworzenia  i  rozpowszechniania  baz danych  i  banków  materialów  dla

wsparcia wysilków ogrodów zoologicznych na rzecz ochrony przyrody. W szczególnosci
jest rzecza niezwykle istotna, aby siec WAZA i ISIS dopilnowaly, by ZIMS (Zoological

Information  Management  System)  stanowil  w  swej  ostatecznej  formie  wartosciowe,

przystepne  i  osiagalne  w granicach mozliwosci  finansowych dla  wszystkich czlonków

WAZA i dla czlonków regionalnych i krajowych stowarzyszen WAZA. Ponadto wzywa

wszystkie  regionalne  stowarzyszenia do propagowania powszechnego uczestniczenia w
projekcie ISIS – ZIMS.

WZACS apeluje  do  wszystkich  ogrodów zoologicznych  i  akwariów  aby  ocenily  swe

mozliwosci  finansowe  i  wspieraly  na  wszelkie  mozliwe  sposoby  inicjatywy  badawcze,

szczególnie te, które maja na celu ochrone przyrody. Ponadto powinny one pracowac
zarówno  indywidualnie  jak  i  kolektywnie  nad  pozyskaniem  srodków  ze  zródel

zewnetrznych. Aby wspomóc te dzialania, WAZA i stowarzyszenia regionalne powinny

utrzymywac  informacje  o  dostepnych  zródlach  finansowania  i  warunkach  ich

pozyskiwania.

WZACS zacheca ogrody zoologiczne i akwaria oraz zrzeszone organizacje badawcze do

analizowania  i  publikowania  swych  wyników  badan  w  zaslugujacych  na  zaufanie

czasopismach  naukowych  oraz do  promowania  tych  wyników  poprzez zestawianie  i

rozpowszechnianie  bibliografii  oraz  krótkie  raporty  i  omówienia  w  znaczacych
czasopismach, biuletynach i na stronach internetowych.

WZACS  wzywa  do  regularnego  analizowania  badan  prowadzonych  przez  ogrody

zoologiczne,  podejmowanych  na  szczeblu  instytucjonalnym,  regionalnym  i/lub

globalnym.  Analizy  te  powinny  zawierac  ocene  i  dokumentacje  postepu  i  ustalac
priorytety kierunków badan/badawcze a takze oceniac je i, jesli to konieczne, kierowac

w inna strone.
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Ibis grzywiasty (Geronticus eremita) jest
ptakiem  zagrozonym  w
stopniukrytycznym,  posiadajacym  stale
trasy  wedrowne,  miejsca  legowe  i
zimo-wiska.  Mlode  ibisy  grzywiaste
poznaja  trasy  wedrówek  podczas
pierwszych  przelotów  ze  swoimi
rodzicami. Projekt „Scharnstein” (Projekt
WAZA nr 03001) ma na celu wskazanie
tras  wedrówek stadom mlodych ibisów
wychowanych przez ludzi poprzez uzycie
do  tego  celu  niewielkich  samolotów
silnikowych do przelotu z pln. Austrii do
miejsc  zimowania  w  pld.  Toskanii.
Nalezy  miec  nadzieje,  ze  nastepnej
wiosny ptaki  samodzielnie  powróca  do
Austrii.  Jesli  ten projekt sie powiedzie,
uzyskane  doswiadczenie  bedzie  mozna
wykorzystac  do  reintrodukcji  ibisów
grzywiastych  do  innych  rejonów  ich
pierwotnego  wystepowania.  Zarówno
projekt jak i ibisy staly sie powszechnie
znane dzieki naglosnieniu w programach
telewizyjnych.  /  Fot.  Johannes  Fritz,
Scharnstein
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Schemat 3.1 Sposoby wspólpracy pomiedzy ogrodami zoologicznymi, uniwersytetami i organizacjami badawczymi
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Tabela 3.1 Podstawowe i stosowane badania w ogrodach zoologicznych i akwariach: dyscypliny podstawowe
zaangazowane w badania zagadnien priorytetowych.
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Zoo St. Louis zalozylo Instytut Opieki nad
Dzikimi  Zwierzetami  jako  wewnetrzny
organ  wspólpracujacy  z  innymi
instytucjami,  zajmujacy sie  problemami
ochrony przyrody. W celu propagowania
dziedzin nauki i badan majacych zwiazek
z ochrona przyrody, w  obrebie Instytutu
utworzono  dwanascie  osrodków
naukowo-badawczych, w tym:

Centrum Zdrowia Ptaków na
Galapagos (Projekt WAZA nr
04019), gdzie prowadzone sa
badania stanu zdrowotnego
unikalnej awifauny archipelagu;

Centrum Ochrony Pingwinów
Humboldta ( Spheniscus
humboldti ) w Punta San Juan w
Peru (Projekt WAZA nr 04025),
gdzie zbierane sa dane
najwiekszej kolonii pingwinów w
Peru;

Srodkowoamerykanskie Centrum
Ochrony Przyrody przy
nikaraguanskim Rezerwacie
Biosfery Bosawas (Projekt
WAZA nr 04018) zajmujace sie
badaniem fauny Rezerwatu,
sposobami uzytkowania gruntów,
presji mysliwskiej czlowieka itp.

Fot.: Ogonczyk sniady ( Synallaxis
brachyura) schwytany podczas badan
awifauny w Bosawas. Cheryl Asa, St.
Louis

 Powrot do spisu tresci
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Rozdzial 4

 

Zarzadzanie

populacjami

 

Streszczenie

Niniejszy rozdzial  prezentuje  wizje  zaangazowania ogrodów zoologicznych i  akwariów we

wspólne  regionalne  i  globalne  programy  hodowlane,  jako  osrodków  dysponujacych

specjalistyczna  wiedza  w zakresie  zarzadzania  malymi  populacjami.  Celem  nadrzednym

programów ex-situ  jest  wspieranie  ochrony  przyrody  in-situ.  Dlatego  populacje  ex-situ

musza byc dobrze zarzadzane, stabilne demograficznie i  posiadac zdolnosc reprodukcji  w

stopniu  zapewniajacym  ich  przetrwanie.  Powinny  tez  byc  wystarczajaco  duze  i

rozdysponowane  pomiedzy  kilkoma  instytucjami  w celu  zachowania  wysokiego  poziomu

róznorodnosci genetycznej. Jednak wiele programów ma do dyspozycji zbyt malo zwierzat i

zaangazowanych  instytucji,  slabe  zróznicowanie  genetyczne  i/lub  nieznaczne  osiagniecia

hodowlane.  Strategie,  majace  na  celu  poprawe  zywotnosci,  uwzgledniaja  powiekszenie

powierzchni  przeznaczanych  pod  hodowle,  rozszerzanie  programów  od  szczebla

regionalnego  do  globalnego,  intensyfikacja  planowej  pracy  hodowlanej,  udoskonalanie

pracy hodowlanej poprzez badania naukowe oraz import zwierzat do stada podstawowego z

wolnosci  badz  z  innych  regionów.  Zarzadzanie  populacjami  obejmuje  sterowanie

demograficzne i genetyczne, opieke weterynaryjna i hodowle. Sterowanie demograficzne to

monitoring  liczebnosci,  wieku,  struktury  socjalnej  i  plciowej.  Sterowanie  genetyczne

obejmuje  dokladne  ustalanie  przynaleznosci  systematycznej  oraz  unikanie  zgubnych

wplywów inbredu i  utraty  róznorodnosci  genetycznej.  Podstawa podejmowania decyzji  sa

ksiegi  rodowodowe.  Informacje  o  populacji  sa  przechowywane  w bazie  danych  ISIS  –

International  Species  Information  System  (Miedzynarodowy  System  Informacji  o

Gatunkach),  opartym  na  programach  prowadzacych  rejestry  i  analizy.  Inne  aspekty

zarzadzania  dotycza zwierzat  skonfiskowanych i  porzuconych,  prawa wlasnosci  i  wplywu

uregulowan  prawnych  na  transfery  zwierzat.  Rozdzial  niniejszy  zwraca  uwage  na  to,  ze

nadrzednym celem programów in-situ  jest  wspieranie  (wlaczajac  zasoby  demograficzne  i

genetyczne) ochrony przyrody in-situ. Sterowanie metapopulacja to sterowanie wzajemnie na

siebie oddzialujacymi populacjami dla wspólnego celu – ochrony przyrody. Elementami tego

procesu moga byc populacje ex-situ , krajowe programy hodowlane, populacje dzikie i banki

genów.  Wymiana  pomiedzy  populacjami  moze  obejmowac  takze  proces  reintrodukcji.

Rozdzial  niniejszy  konczy  sie  stwierdzeniem,  iz  liczne  populacje  dzikie  sa  jak  populacje

in-situ  –  sa  niewielkie  z  ograniczonym  przeplywem  genów  pomiedzy  nimi.  Nauka  o

zarzadzaniu  malymi  populacjami  rozwinela  sie  glównie  w celu  zarzadzania  populacjami

ex-situ  ,  totez  posiada  bezposrednie  znaczenie  dla  ochrony  przyrody  w  srodowisku

naturalnym. Ta wiedza fachowa to glówny wklad, jaki ogrody zoologiczne i akwaria moga

wniesc w ochrone przyrody.
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Wizja

Wszystkie ogrody zoologiczne i  akwaria beda glównymi osrodkami wiedzy fachowej w

zakresie zarzadzania malymi populacjami i  beda zaangazowane we wspólne programy

hodowlane na szczeblu globalnym lub regionalnym. Wszystkie programy tego typu beda

oparte na solidnej wiedzy fachowej wykorzystujacej najnowsze dostepne dane z zakresu

zarzadzania  populacjami,  biologii  rozrodu,  genetyki,  behawioru,  fizjologii,  zywienia,
opieki weterynaryjnej i hodowli.

 

4.I Wprowadzenie

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  beda

miec  w  przyszlosci  przelomowe

znaczenie  dla  przetrwania  wielu

gatunków  i  beda  stalym  elementem
ochrony  in-situ  dla  wielu  innych.

Jednak  kolekcje  zwierzat  w

poszczególnych  ogrodach

zoologicznych i akwariach sa zazwyczaj

zbyt  z male  aby przedstawiac  wieksza
wartosc  dla  dlugofalowej  ochrony

przyrody.  Jak  wiec  moga  one

przyczynic  sie  do  ochrony  przyrody?

Odpowiedzia  beda  wspólne
miedzynarodowe  badz  regionalne

programy  hodowlane  ex-situ

zmierzajace  do  utworzenia  duzych,

zdolnych  do  przetrwania  populacji.

Takie  wspólne  programy  hodowlane
sluza  wielu  celom:  dostarczanie

zwierzat  dla  celów  ekspozycyjnych

i/lub  dydaktycznych;  dostarczanie

materialów do  pozyskiwania  srodków;
dostarczanie kolekcji zwierzat do badan

celem uzyskania podstawowej wiedzy o

ich biologii i hodowli oraz, na wieksza

skale,  zapewnienie  demograficznego  i

genetycznego  zaplecza  dla  dzikich
populacji. Aby móc w pelni sluzyc tym

celom, populacje  te  musza  byc  zdolne

do przetrwania przez dlugi czas. W tym

celu musza one byc:

 

Stabilne demograficznie;

Zdrowe,  dobrze  utrzymane  i  zdolne  do

samoreprodukcji;

Rozdzielone  pomiedzy  kilka  instytucji  dla

unikniecia ryzyka katastrofalnych strat;

Odpowiednio  duze  dla  utrzymania

wysokiego  stopnia  róznorodnosci
genetycznej.

Stabilnosc  demograficzna  jest  niezbedna  dla

zapewnienia odpowiedniej ilosci zwierzat w wieku
hodowlanym  dla  utrzymania  reprodukcji  w

stopniu niezbednym dla wzrostu badz utrzymania

populacji  na  wymaganym  poziomie.  Zdrowe

populacje  sa  niezbedne  dla  zagwarantowania  ich

zdolnosci  do  rozrodu  jesli  bedzie  to  konieczne.
Róznorodnosc  genetyczna  jest  niezbedna  dla

populacji  dla  utrzymania  ich  w  zdrowiu  i

umozliwienia  im  dopasowania  sie  do

zmieniajacych  sie  warunków  srodowiska  (tzn.
przetrwanie  selekcji  naturalnej).  Programy

ochrony  ex-situ  musza  zachowywac  te

róznorodnosc,  w  przeciwnym  razie  w  dalszej

perspektywie  ucierpi  na  tym  stan  zdrowotny

populacji .

  

4.2  Utrzymywanie  zywotnych

populacji: wytyczanie celów
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Zgodnie  ze  wskazaniami  biologów,

zajmujacych  sie  ochrona  przyrody,

populacje  ex-situ  beda  zdolne  do

samodzielnego  przetrwania,  jesli  ich

liczebnosc pozwoli na utrzymanie 90 %
róznorodnosci  genetycznej  populacji

wyjsciowej  przez  100  lat.  Naukowcy

utrzymuja,  ze  liczebnosc  populacji

konieczna  do  osiagniecia  tego  celu

bedzie  takze  podstawa  innych
zagadnien  dotyczacych  szans  jej

przetrwania  (zdolnosc  do  reprodukcji,

stabilnosc  demograficzna  itd.).

Optymalna  wielkosc  kazdej  populacji
zalezy  od  jej  okreslonych  cech  (np.

gatunek  o  dluzszych  generacjach  lub

wiekszej  róznorodnosci  genetycznej

moze przetrwac w mniejszej populacji),

jednak  zwykle  powinna  ona  wynosic
kilkaset sztuk. W tej sytuacji oczywista

staje  sie  koniecznosc  przylaczania  sie

poszczególnych  instytucji  do

regionalnych  i  globalnych  programów
hodowlanych.

Cel „90% /  100  lat”  jest  ograniczony

poniewaz  jest  skoncentrowany

wylacznie  na  genetycznych  kryteriach
szans  przetrwania.  Bardziej

wszechstronne  podejscie  do  problemu

powinno  uwzgledniac  calkowita

zdolnosc  populacji  do  przetrwania.
Docelowe  wielkosci  populacji

odpowiadalyby  wówczas  zespolowi

róznorodnych  kryteriów,  do  których

nalezy  ograniczenie  niebezpieczenstwa

wyginiecia,  zachowanie  wysokiego
stopnia  róznorodnosci  genetycznej,

utrzymanie  samowystarczalnej

populacji  i  spelnienie  innych  potrzeb

(np. ekspozycji,

potrzeb socjalnych/behawioralnych zwierzat badz

dostarczanie  zwierzat  do  reintrodukcji).  W

przyszlosciowym  planowaniu  populacji  powinno

sie  rozwazyc  te  wzgledy,  jak  równiez  rozwinac

metody analizowania trwalosci populacji.

Wiele programów hodowlanych ex-situ nie bedzie

w  stanie  spelnic  ogólnie  przyjetych  kryteriów

zdolnosci  przetrwania  populacji.  Jest  to

spowodowane zwykle zbyt mala iloscia zwierzat w
populacji  wyjsciowej,  wyczerpana  juz

róznorodnoscia  genetyczna,  niewystarczajaca

liczba  uczestniczacych  ogrodów  zoologicznych

lub  brakiem  sukcesów  hodowlanych.  Kazdy
program  powinien  rozwijac  strategie  dla

zwiekszenia  mozliwosci  przetrwania  populacji,

wliczajac w to:

Powiekszenie  powierzchni  hodowlanej
przeznaczonej  dla  gatunku,  ewentualnie

wylaczonej z ekspozycji;

Rozszerzenie  programu  regionalnego  do
szczebla miedzynarodowego;

Zwiekszenie  intensywnosci  planowania

genetycznego  (np.  poprzez  dazenie  do

scislejszego  przestrzegania  zalecen
hodowlanych);

Poprawe  metod  hodowlanych  lub

prowadzenie  badan  nad  hodowla,

behawiorem,  zywieniem  i  badan
weterynaryjnych  dla  poprawy  wyników

reprodukcji;

import  dodatkowych  osobnikow
zalozycielskich  z  wolnosci  lub  z  innych

programow regionalnych.

  

4.3  Nauka  zarzadzania

populacja

Zarządzanie  populacjami  obejmuje

planowanie demograficzne, genetyczne,
opiekę  weterynaryjną  i  hodowlę.

Koordynacja  pomiędzy  tymi

dziedzinami  jest  absolutnie  konieczna,

poniewaŜ kaŜda z nich ogranicza inną.

 

opieką  ogrodów zoologicznych.  Eutanazja  moŜe

stanowić  inny  sposób  kontrolowania  niektórych

populacji,  ale  nie  wszystkich,  ponadto  moŜe
przyczyniać  się  do  powstawania  problemów

etycznych i kulturowych. (Patrz takŜe rozdział 9.)

Ograniczone  środki,  zwłaszcza  powierzchnie

wybiegów,  równieŜ  nakładają  ograniczenia  na
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Na  przykład  hodowla  i  kwestie
behawioralne  często  ograniczają

zarządzanie  genetyczne  a  problemy

weterynaryjne  mogą  eliminować

zwierzęta  hodowlane  bądź

uniemoŜliwiać  niektóre  transfery
zwierząt.

Planowanie  demograficzne  obejmuje

kontrolowanie  wieku,  struktury
płciowej i socjalnej populacji oraz ilości

osobników  danego  gatunku  dla

zapewnienia  odpowiedniego  poziomu

reprodukcji,  jak  równieŜ  ustalenie

liczby  zwierząt  przeznaczonych  do
rozrodu  w  celu  osiągnięcia

wymaganego  przyrostu.  Do

prowadzenia  takich  analiz  słuŜy

oprogramowanie  bazujące  na  danych
zawartych w księgach rodowodowych.

Głównymi  trudnościami  w  procesie

planowania  demograficznego  są

sterowanie  tempem  wzrostu  populacji

oraz ograni-czone środki.

Wzrost  populacji  moŜe  spowodować

konieczność przekazywania zwierząt do

innych  odpowiedzialnych  ogrodów
zoologicznych  i  akwariów  oraz

ograniczenia  tempa  rozrodu  dla

osiągnięcia  idealnej  sytuacji  zerowego

tempa  wzrostu  populacji.  Stanowi  to

powaŜne  obciąŜenie  dla  zarządzania
populacją,  poniewaŜ  zahamowanie

rozrodu  jest  często  trudne  z

hodowlanego punktu widzenia; moŜe to

powodować  zajmowanie  kosztownej
powierzchni  i  być  nienaturalne  w

odniesieniu  do  normalnych  zachowań

socjalnych  i  trybu  Ŝycia.  Pomimo,  Ŝe

antykoncepcja  w  wielu  przypadkach

jest  stosowana  do  regulacji  rozrodu,
często  nie  jest  ona  idealnym

rozwiązaniem  i  moŜe  prowadzić  do

zaistnienia  problemów  socjalnych  i

zdrowotnych  u  niektórych  gatunków.
Niemniej  jednak  środki

antykoncepcyjne  są  główną  metodą

stosowaną  w  wielu  ogrodach

zoologicznych  dla  kontrolowania

populacji  toteŜ  istnieje  konieczność
prowadzenia  dalszych  badań  w  celu

opracowania  zdrowych,  odwracalnych

metod  antykoncepcji  dla  wielu

róŜnorodnych  gatunków  znajdujących
się pod

moŜliwości zarządzania populacjami. Pomimo, Ŝe
kryteria  naukowe  mogą  być  zastosowane  do

określania  idealnych  rozmiarów  populacji,  dla

wielu  gatunków  po  prostu  nie  ma  dostępnych

powierzchni  hodowlanych,  nawet  w  skali

globalnej,  aby  moŜna  było  stworzyć  zdolną  do
przetrwania populację.

Planowanie  genetyczne  wiąŜe  się  z  weryfikacją

przynaleŜności  taksonomicznej  zwierząt  i
układaniem  programów  hodowlanych  w  celu

stawienia  czoła  zasadniczym  wyzwaniom

genetycznym  na  jakie  napotykają  populacje  w

ogrodach  zoologicznych:  zgubnym  efektom

inbredu;  genetyczne  przystosowanie  do
środowiska  zoo  lub  akwarium  (podobne  do

udomowienia); utrata róŜnorodności genetycznej i

pojawianie  się  szkodliwych  cech.  Strategie

hodowlane  stawiają  sobie  za  główny  cel
zminimalizowanie  spadku  róŜnorodności

genetycznej  (np.  zmniejszenie  średniego

pokrewieństwa)  i  przewaŜnie  uwzględniają

wszystkie te aspekty.

Dwa  główne  wyzwania  w  procesie  planowania

genetycznego  to  niepewność  przynaleŜności

taksonomicznej osobników spowodowana brakiem

informacji o miejscu ich pochodzenia oraz braku
informacji  o  pokrewieństwie  pomiędzy

poszczególnymi  osobnikami  spowodowana

brakiem informacji o ich rodowodach. Niedrogie

techniki  molekularne  (np.  analizy

mitochondrialnego  DNA  i  mikrosatelitarnego
jądrowego DNA) są obecnie dostępne dla  oceny

taksonomicznej  kolekcji  Ŝywych  zwierząt  przy

uŜyciu łatwych do pozyskania próbek, takich jak

włosy  i  odchody.  Nie  ulega  wątpliwości,  Ŝe  w
przyszłości  pojawi  się  więcej  technik,  dzięki

którym  analizy  te  będą  coraz  prostsze  i  coraz

bardziej dostępne dla instytucji na całym świecie.
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Najlepsze  strategie  hodowlane

zmierzajace  do  utrzymania

róznorodnosci genetycznej opracowano

dla populacji, w których pokrewienstwo
pomiedzy osobnikami jest znane i moze

byc  obliczone  na  podstawie  pelnych

rodowodów.  Jednak  trudno  jest

zastosowac te strategie dla populacji, w

których  pochodzenie  nie  jest  pewne.
Genetyka  molekularna  moze  zostac

zastosowana do rozwiazania nieznanych

stopni  pokrewienstwa  jesli

róznorodnosc  genetyczna  jest
wystarczajaca  i  dane  zwierzeta

(potencjalni  rodzice  i  przychówek)  sa

dostepne  dla  pobrania  próbek.  Jesli

jednak zmiennosc genetyczna jest niska,

genetyka  molekularna  moze  niewiele
pomóc  w  okresleniu  pokrewienstwa

pomiedzy osobnikami.

W  populacjach  z  niepelnymi
rodowodami lub gatunkami zyjacymi w

stadach, w których trudno jest rozróznic

poszczególne  osobniki  (np.  w

akwariach,  w  niektórych  populacjach

ex-situ ), czesto jedynym rozwiazaniem
jest  kierowanie  cala  grupa  zwierzat  a

nie  pojedynczymi  osobnikami.

Specjalisci  zajmujacy  sie  populacjami

rozpoczeli  wlasnie  opracowywanie  i

ocene  strategii  dla  takich  grupowych
sytuacji.  W  przyszlosci  zarzadzanie

populacjami  bedzie  polegac  w

znacznym  stopniu  na  strategiach

grupowego  zarzadzania  dla  wielu
populacji, zarówno ex-situ jak i in-situ .

Dwie  inne  kwestie  genetyczne  beda

coraz  wiekszym  problemem  w

przyszlym zarzadzaniu populacjami.  Sa
to  problemy  adaptacji  w  srodowisku

ogrodu zoologicznego badz akwarium i

wzrost wystepowania cech szkodliwych

w wyniku chowu wsobnego.

Adaptacja  genetyczna  do

kontrolowanego rozrodu od dawna jest

uznawana  za  wazny  czynnik  w

zarzadzaniu populacjami,  jednak wciaz

Pojawianie sie  cech niepozadanych bedzie coraz

bardziej powszechne poniewaz w wyniku chowu

wsobnego stopien pokrewienstwa w populacjach

wzrasta a szkodliwe recesywne geny sa normalna
czescia  skladowa  zmiennosci  genetycznej  w

populacjach.  Osoby  odpowiedzialne  musza

najpierw  ustalic,  czy  pojawienie  sie  cech

szkodliwych jest  uwarunkowane genetycznie czy

tez jest wynikiem oddzialywania srodowiska. Nie
nalezy takze  od razu zakladac, ze  najwlasciwsza

strategia  jest  selekcja  majaca  na  celu

wyeliminowanie znanych i potencjalnych nosicieli

tych  cech.  Postepowanie  takie  niesie  w  sobie
ryzyko  równoczesnego  wyeliminowania  innej

pozadanej  zmiennosci  genetycznej  w  populacji.

Analizy  rodowodów  powinny  byc

przeprowadzane  w  celu  okreslenia  najlepszych

strategii postepowania z niekorzystnymi cechami
pojawiajacymi  sie  w  wyniku  wzrastajacego

stopnia spokrewnienia w populacjach.

Nie mozna zarzadzac populacjami bez planowego
programu  hodowlanego  i  solidnej  opieki

weterynaryjnej.  Pomyslna  reprodukcja  wymaga

zdrowych,  dobrze  utrzymanych  zwierzat

hodowanych  we  wlasciwych  warunkach.

Behawioralne  potrzeby  zwierzat  musza  byc
spelniane  poprzez prawidlowa  strukture  socjalna

stada,  projektowanie  wybiegów  i  ich  wlasciwe

wyposazanie  i  urozmaicanie.  Wymaga  to

prawdopodobnie  badan  nad  behawiorem,

szczególnie  dla  malo  poznanych  gatunków.
Wymiana  osobników  pomiedzy  instytucjami

powoduje  zwiekszenie  ryzyka  zachorowania.

Transporty  zwierzat  sa  kluczowym  elementem

zarzadzania  populacjami  i  pociagaja  za  soba
znaczne  ryzyko  rozprzestrzeniania  sie  chorób.

Wiekszosc  gatunków  zwierzat  rozwijala  sie  w

drodze koewolucji z licznymi organizmami, które

byc moze przyczyniaja sie do wysokiego poziomu

zachorowan  lub  smiertelnosci.  Ta  normalna
sytuacja moze ulec zmianie poprzez umieszczenie

zwierzat w warunkach suboptymalnych (fizycznie,

psychicznie,  pokarmowo  itp.)  badz  poprzez

narazenie  ich na  nowe czynniki chorobotwórcze
pochodzace od innych gatunków (równiez ludzi)

lub  od  osobników  tego  samego  gatunku

pochodzacych z innych rejonów. Nalezy w sposób

bezkompromisowy  podjac  starania  dla

zredukowania  ryzyka  zetkniecia  sie  zwierzat  z
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nie  jest  dobrze  rozumiana.  Sztuczna
selekcja  zwierzat,  swiadoma  lub

nieswiadoma,  bedzie  z  czasem

prowadzic do ich udomowienia. Cechy

podlegajace selekcji moga byc subtelne

lecz  istotne,  jak  np.  ograniczenie
dystansu ucieczki,  zmniejszenie  agresji

lub dostosowanie sie do sztucznej diety.

Takie czynniki, jak otoczenie, w którym

hodowane sa zwierzeta oraz stosowanie
technik  hodowlanych  prowadza  do

niepozadanego  efektu  powielania

kryteriów  stosowanych  w  sztucznej

selekcji u  zwierzat  domowych.  Jest  to

jeden  z  glównych  powodów,  dla
których  podejmowanie  decyzji

hodowlanych  powinno  opierac  sie  na

rodowodach  zwierzat  oraz  stosowaniu

strategii zmierzajacych do zmniejszania
stopnia  spokrewnienia  dla  zwiekszenia

róznorodnosci  genetycznej  zamiast

dzialan opartych na selekcji pod katem

danych  cech.  Pomimo  tych  strategii

hodowlanych  sztuczna  selekcja
przypuszczalnie nadal jest stosowana.

Dalsze  badania  sa  konieczne  dla

lepszego  zrozumienia  niekorzystnego

dlugofalowego  wplywu  sztucznej
selekcji na przyszlosc populacji zwierzat

zoo i ich wkladu w pomyslna ochrone

gatunku  (np.  powodzenie  programów

reintrodukcji).

innymi gatunkami badz organizmami, których nie
napotkalyby  w  warunkach  naturalnych.

Okreslenie  nowych patogenów wymaga ciaglego

prowadzenia  odpowiednich  badan  i  programów

naukowych.  Ogrody  zoologiczne  i  akwaria

potrzebuja  dobrze  zorganizowanych  obiektów
kwarantannowych  i  standardów  postepowania,

aby  móc  odpowiednio  sie  tym  zajac.  Przy

organizacji  zarzadzania  populacja  na  szczeblu

regionalnym  lub  lacznie  dla  wielu  ogrodów
zoologicznych  metody  profilaktyki  zdrowotnej  i

planowe  dzialanie  moga  przyczynic  sie  do

zwiekszenia  osiagniec,  ograniczenia  ryzyka  i

pomniejszenia ciezaru wysilku spoczywajacego na

pojedynczych  instytucjach.  Ogromny  i  wciaz
rosnacy zasób wiedzy jest dostepny poprzez siec

specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, takich

jak  specjalistyczna  grupa  weterynaryjna

Miedzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN
Veterinary  Specialist  Group),  miedzynarodowa

siec  lekarzy  weterynarii  zwierzat  dzikich  i

ogrodów  zoologicznych  takze  regionalne

organizacje  lekarzy  weterynarii  (np.

Amerykanskie  Stowarzyszenie  Lekarzy
Weterynarii Zoo /AAZV/ i Europejskie

  

4.4  Narzedzia  pracy  w

zarzadzaniu  populacja:  bazy

danych, ISIS, ksiegi hodowlane i

ZIMS

Kazdy  ogród  zoologiczny  i  akwarium

uczestniczace w programie zarzadzania

populacja musza rejestrowac informacje
o poszczególnych zwierzetach w swych

kolekcjach  w  taki  sam  sposób,

uzywajac  standaryzowanych  pakietów

programowych,  np.  systemu rejestracji
danych ARKS (Animal Record Keeping

System)  opracowanego  przez  ISIS.

Podstawowe  dane  zawierac  beda

informacje o miejscu pochodzenia, date

urodzenia  i  smierci,  przychówkach,

corocznie  opracowuje  i  wydaje  CD-ROM
zawierajacy  ostatnie  wydania  ksiag

rodowodowych dostarczane przez prowadzacych.

CD-ROM za rok 2003 zawiera dane zebrane z 281

instytucji w 47 krajach i wymienia 903 regionalne
i  167  miedzynarodowych  ksiag  rodowodowych

oraz 87 instrukcji hodowlanych.  Jest  to znaczny

wzrost od chwili wydania Strategii Ochroniarskiej

Swiatowych Ogrodów Zoologicznych w roku 1993

i  jest  czesciowo  odzwierciedleniem wzrastajacej
liczby danych podawanych w kwestionariuszach

lecz równiez rzeczywistego wzrostu  liczby ksiag

rodowodowych.

Oprócz  programów  uzywanych  do  prowadzenia

The World Zoo and Aquarium Conservation Strategy http://old.waza.org/conservation/wzacs_poland.php

51 von 118 10.12.2009 14:20



informacje  rodowodowe,  równiez
informacje o diecie i zywieniu, zdrowiu,

przebiegu  leczenia  i  rozrodzie.  Te

informacje sa nieodzowne dla programu

zarzadzania populacja  i czesto równiez

zawieraja  szczególy  z  podstawowej
biologii malo poznanych gatunków.

ISIS  utrzymuje  centralna  baze

komputerowa  danych  zwierzat

zebranych  i  wykorzystywanych  przez
ponad  600  instytucji  czlonkowskich

(Ramka 3.2). Za posrednictwem ARKS

instytucje  czlonkowskie  moga

elektronicznie  przekazywac  dane  do
bazy danych ISIS.

Dane  poszczególnych  gatunków  sa

takze  przechowywane  w  ksiegach

rodowodowych,  miedzynarodowych,
regionalnych  lub  krajowych.  Ksiegi

rodowodowe  dostarczaja  czesto

najdokladniejszych  danych  o

gatunkach,  poniewaz  sa  prowadzone
przez  osoby  odpowiedzialne  za

zbieranie  danych,  weryfikacje  i

publikowanie  ksiegi.  Ksiegi

miedzynarodowe  znajduja  sie  w

kompetencji  WAZA  a  za  ksiegi
regionalne  i  krajowe  odpowiadaja

wlasciwe  organizacje  ogrodów

zoologicznych. ISIS

danych  zwierzat  istnieje  szereg  rozmaitych
specjalistycznych  pakietów  programowych

sluzacych  do  analizowania  danych  z  ksiag

hodowlanych  i  opracowywania  odnosnych

rekomendacji,  jak  np.  REGASP,  PM2000  i

MateRx.

Obecny  system utrzymywania  powielajacych  sie

baz  danych  nie  wykorzystuje  efektywnie  baz

danych;  istnieje  nowy,  interesujacy,

wszechstronny produkt, który ma byc prowadzony
przez  ISIS,  umozliwiajacy  prowadzenie

zintegrowanego  internetowego  systemu

informacyjnego  wspierajacego  w  szerokim

zakresie  zarzadzanie  zwierzetami  i  dzialania  w
zakresie  ochrony  przyrody.  Ten  system,

Zoological  Information  Management  System

(System  Prowadzenia  Informacji  Zoologicznej)

ZIMS,  bedzie  dostepny  w  sieci  i  poprzez

samodzielne stanowiska rejestracji danych (Patrz
Rozdzial 3 i Ramka

  

4.5  Organizacja  wspólnych

programów hodowlanych

Wspólne  programy  hodowlane  moga

byc  organizowane  i  sterowane  na

szczeblach  globalnych  badz
regionalnych.  Programy  regionalne  sa

czesto  preferowane,  poniewaz  w

obrebie  regionu  zazwyczaj latwiej jest

dokonywac transferów zwierzat (np. na
obszarze  Unii  Europejskiej).  Ogrody

zoologiczne  i  akwaria  w  róznych

regionach  moga  miec  rózne  priorytety

w zakresie ochrony.

Kilka regionów aktywnie rozwija takze

regionalne  plany  kolekcji,  które

okreslaja  gatunki  priorytetowe  dla

hodowli i przeznaczaja na nie srodki. W

Oprogramowanie  REGASP  (Regionalny  Plan

Kolekcji Gatunków Zwierzat) zostalo opracowane

przez  Australazjatycka  Regionalna  Organizacje

Ogrodów  Zoologicznych  i  Akwariów  w  celu
wsparcia  ogrodów  w  planowaniu  kolekcji.  W

programie  REGASP  dane  zwierzat  w  ogrodach

zoologicznych  sa  powiazane  z  regionalnymi

wytycznymi  totez  zarzadzajacy  ogrodami
zoologicznymi i  akwariami moga  planowac  swe

dzialania w oparciu o ustalenia podejmowane na

szczeblach  globalnych  i  regionalnych.  REGASP

jako  element  programu  ISIS  jest

rozpowszechniany na calym swiecie.
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celu  optymalnego  wykorzystania
dostepnych  pomieszczen  ostateczne

rozmiary populacji ustalane sa planowo

dla  kazdego taksonu a  wspólpracujace

ogrody  zoologiczne  wcielaja  wytyczne

planów  regionalnych  do  wlasnych
planów  kolekcji.  W  okresleniu

najwazniejszych  gatunków

uwzgledniane  sa  rozmaite  czynniki,

takie jak:

Stopien  zagrozenia  dzikich

populacji  tj.  kategorie  zagrozen

IUCN;

Unikalnosc taksonomiczna;

Gatunki rodzime dla regionu;

Gatunki, dla których opracowano
wytyczne hodowlane;

Gatunki z istniejacych, zdrowych

populacji;

Gatunki sztandarowe;

Znaczenie  dydaktyczne  i

naukowe.

Przywracany z powodzeniem do natury krytycznie zagrozony
kondor  kalifornijski  (  Gymnogyps  californianus  )
rozmnazany w  ramach programu SSP  przez  amerykanskie
ogrody  zoologiczne  skupione  w  AZA.  Zdjecie  dostarczyl
Mike Wallach z Zoological Society of San Diego.

  

4.6 Wspólne swiatowe programy

hodowlane

Wspólne  swiatowe  programy
hodowlane, jakie funkcjonuja dla kilku

gatunków,  posiadaja  miedzynarodowe

ksiegi  hodowlane  oraz  koordynatorów

na  szczeblu  miedzynarodowym, którzy
oceniaja role poszczególnych zwierzat a

takze  ogrodów  zoologicznych  i

regionów  z  perspektywy  globalnej.

Programy  te  moga  funkcjonowac  pod

nadzorem rzadowym a zwierzeta objete
programem  hodowlanym  moga

czesciowo  lub  calkowicie  stanowic

wlasnosc rzadowa.

Programy globalne  moga  maksymalnie
zwiekszac  zakres  zarzadzania

populacjami  poprzez  unikanie

sprzecznych a  nawet  konkurencyjnych

celów  i  zalecen  pomiedzy  regionami.

byc  zagrozone  wskutek  wykluczenia  z  nich
zwierzat  uzytych  do  zasilenia  programów  w

innych  regionach.  Podobnie  jeden  program

regionalny  moze  wyslac  swoje  nadwyzki  (i

zwierzeta  genetycznie  nieistotne)  do  innych

regionów,  które  organizujac  swoje  wlasne
programy odkrywaja nagle, ze stado zalozycielskie

posiada  niska  wartosc  genetyczna  w  ocenie

globalnej. Niekiedy moze dojsc do takiej sytuacji,

w której niezbedne beda wspólne, skoordynowane
wysilki kilku regionów dla  utrzymania  zdrowej i

zywotnej populacji. W innych przypadkach, kazdy

region  moze  indywidualnie  realizowac  program

dla  danego  podgatunku  badz  gatunku.  Dla

unikniecia  zbednych  wysilków  i  fragmentacji
posiadanych zasobów niezbedna jest koordynacja

rozmieszczania  zwierzat  pomiedzy  swiatowymi

ogrodami zoologicznymi i akwariami.
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Na  przyklad  wysilki  zmierzajace  do
ustanowienia  regionalnych  programów

dla kilku gatunków rodzimy moga

  

4.7  Wlasnosc  i  zarzadzanie

populacjami

Prawo  wlasnosci  zwierzat  jest  wciaz

istotnym  aspektem  tworzenia  i

realizowania  wspólnych  programów
hodowlanych.  W  niektórych

programach  zwierzeta  stanowia

wlasnosc rzadu kraju ich pochodzenia i

zarówno pierwotne stado zalozycielskie

jak i jego potomstwo traktowane sa jako
depozyt stad tez kwestia  wlasnosci nie

ma wiekszego znaczenia w zarzadzaniu

populacja.  Inne  programy  wydaja

dyspozycje  dotyczace  transferów
zwierzat lecz ignoruja prawa wlasnosci,

pozostawiajac  je  w  gestii

uczestniczacych  ogrodów

zoologicznych,  które  okreslaja,  czy

zwierzeta  sa  przekazywane  w  formie
uzyczenia,  wymiany  badz  sprzedazy.

Uzyczanie  zwierzat  jest  korzystne

poniewaz  umozliwia  zachowanie

wlasnosci  genetycznie  wartosciowych
osobników  oraz  wzajemne  umowy

depozytowe, co zwieksza dostepnosc do

wiekszej liczby osobników istotnych dla

kolekcji.

Jednak  niektóre  ogrody  zoologiczne

zmuszone  sa  do  finansowania

programów  hodowlanych  calkowicie

lub czesciowo z wplywów ze sprzedazy

zwierzat.  Sytuacja  taka  komplikuje
transakcje pomiedzy ogrodami

zoologicznymi  i  moze  ograniczac  sprawnosc

funkcjonowania  wspólnych  programów

hodowlanych,  poniewaz  ogrody  te  moga

preferowac  sprzedaz  zwierzat  zamiast
przekazywac  je  do  dyspozycji  koordynatorowi

zarzadzajacemu  programem.  Powazne  konflikty

moga powstawac w toku wspólpracy z ogrodami

zoologicznymi  i  akwariami  w  wysokim  stopniu
zainteresowanymi finansowo danymi populacjami

zwierzat.  Instytucje  te  moga  nie  byc

zainteresowane  stosowaniem  sie  do  zalecen

zakazu  rozmnazania  zwierzat  badz  wysylka

zwierzat do innych ogrodów zoologicznych, gdzie
bylyby rozmnazane z osobnikami niestanowiacymi

ich  wlasnosci.  Te  kwestie  sa  szczególnie

adekwatne wtedy, gdy w programach uczestnicza

zwierzeta  stanowiace  wlasnosc  prywatna.
Koordynatorzy  programów  hodowlanych  musza

oceniac koszty i korzysci wlaczania do programów

takich  instytucji,  publicznych  lub  prywatnych,

które  sa  komercyjnie  zainteresowane  danymi

gatunkami. Mimo iz instytucje te moga posiadac i
udostepniac  (odplatnie)  genetycznie  cenne

zwierzeta,  ich  komercyjny  stosunek  do  zwierzat

moze  komplikowac  badz  nawet  narazac  na

szwank  wiarygodnosc  programu  (Patrz  takze
rozdzial 9).

  

4.8  Zwierzeta  skonfiskowane  i

porzucone

Problemem dla  niektórych  programów

hodowlanych  sa  zwierzeta

skonfiskowane  badz  porzucone.  Moga

one byc nielegalnie przetrzymywane w

hodowlach  amatorskich  lub

 

Z  drugiej  strony  zdrowe,  uratowane  badz

skonfiskowane  zwierzeta  moga  stworzyc
mozliwosc  odswiezenia  stada  podstawowego  lub

zastapic  zwierzeta  stare,  nierokujace  nadziei

hodowlanych.  Wiekszosc  programów

hodowlanych  posiada  zbyt  male  liczebnie  stada
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skonfiskowane  jako  pochodzace  z
nielegalnego  importu.  Moga  to  byc

zwierzeta  uratowane  i  przekazane

odnosnym  wladzom  badz  zwierzeta

dzikie,  schwytane  w  celu  unikniecia

konfliktu  z  ludzmi.  Gdy  zwierzeta
skonfiskowane  i  porzucone  sa

przystosowywane do danego programu

hodowlanego,  nalezy  rozwazyc

nastepujace kwestie:

Watpliwe  zdrowie,  ryzyko

chorób;

Watpliwe  pochodzenie  -  brak
informacji  o  zyciu  danego

osobnika  (dziko  urodzony,

schwytany, taksonomia);

Watpliwe  stosunki  wzajemne
pomiedzy  osobnikami  w

skonfiskowanej grupie.

podstawowe i istotna korzyscia byloby dolaczenie
do  nich  nowych,  niespokrewnionych  zwierzat.

Nalezy jednak uczynic wszystko, aby upewnic sie,

ze  wszelkie  zwierzeta  wlaczane  do programu sa

zdrowe,  jednoznacznie  sklasyfikowane

systematycznie,  dziko  urodzone  (lub,  jesli
pochodza  z  hodowli,  znany  jest  ich  stopien

pokrewienstwa  ze  zwierzetami  stada

podstawowego) i wlasciwie utrzymywane. WAZA

i  IUCN  opracowaly  szczególowe  zasady
postepowania  ze  skonfiskowanymi  zwierzetami

dla  ogrodów zoologicznych i akwariów oraz dla

wladz  odpowiedzialnych  za  ochrone  srodowiska

(dostepne na stronach internetowych WAZA

  

4.9  Przepisy  krajowe  i

miedzynarodowe

Intensywne  zarzadzanie  populacjami

sluzace  ochronie  gatunków  wymaga

przesylania  zwierzat  w  celu  ich
wymiany  pomiedzy  miejscami  ich

hodowli  ex-situ  ,  genetycznego

wzbogacania  populacji  ex-situ

zwierzetami pochodzacymi z wolnosci,
tworzenie nowych populacji ex-situ na

bazie  zwierzat  dzikich  oraz  obopólnie

korzystna  wymiana  zwierzat  pomiedzy

populacjami in-situ i ex-situ w celu ich

wzmocnienia.  Wiele  takich  transferów
zwierzat,  planowanych  dla  ochrony

gatunków,  wymaga  przekraczania

granic  miedzynarodowych  i

miedzykontynentalnych.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  musza

stosowac  sie  do  narodowych  i

miedzynarodowych  przepisów

prawnych  dotyczacych  transferów
zwierzat.  Jednak  przez  wzglad  na

skuteczne  zarzadzanie  populacjami,

kluczowe  dla  ochrony  gatunków,

istniejace  i  przyszle  prawodawstwo

powinno  byc  dostosowywane  i

 

Przepisy CITES i odnosne krajowe i

miedzynarodowe prawodawstwo, regulujace

importy i eksporty zwierzat gatunków

zagrozonych;

Przepisy krajowe ograniczajace importy

zwierzat (zarówno dzikich jak i domowych)

celem zapobiegania zawleczenia chorób;

Przepisy krajowe lub kodeksy ochrony

przyrody dotyczace usuwania badz

wprowadzania zwierzat z lub do naturalnego

srodowiska;

Przepisy krajowe opracowane na skutek

Konwencji o Róznorodnosci Biologicznej

(CBD) powiazane z kontrola biopiractwa

oraz suwerenne prawa kraju dotyczace
zabezpieczenia jego bioróznorodnosci;

Przepisy krajowe ograniczajace

wprowadzanie gatunków potencjalnie

inwazyjnych
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opracowywane tak, aby stworzyc liczne
mozliwosci  dla  transferu  zwierzat  i

materialu  genetycznego  pomiedzy

renomowanymi  ogrodami

zoologicznymi i akwariami i pomiedzy

populacjami  in-situ  i  ex-situ.

Obowiazujace  przepisy,  takie  jak

wymienione  ponizej sa  czasochlonne  i

skomplikowane  i  powoduja

niepotrzebne opóznienia. Sa to:

  

4.10  Zarzadzanie  populacjami  i

n  situ  i  ex  situ:  Plany

zarzadzania metapopulacjami

Podstawowym  celem  programów
hodowlanych  ex  situ  dla  gatunków

zagrozonych i ginacych jest wspieranie

ochrony  in  situ  poprzez  ratowanie

gatunków  nieuchronnie  zagrozonych
wyginieciem  na  wolnosci,  poprzez

badania naukowe,

dydaktyke  lub  popularyzacje  wysilków
wspierajacych populacje  in situ lub po prostu w

formie  genetycznej  i  demograficznej  rezerwy

stanowiacej  zaplecze  dla  zagrozonych  dzikich

populacji.

Schemat  4.1.

Zarzadzanie

metapopulacja polega na

zarzadzaniu  kilkoma

wzajemnie

odzialywujacymi  na

siebie  populacjami,

zarówno in situ jak  i  ex
situ dla wspólnego celu –
ochrony  przyrody.  Moze

to  obejmowac  caly

szereg  skladników:

wymiane  miedzy

wiekszymi  osrodkami

hodowlanymi  (duze

kola),  przekazywanie

zwierzat  starych

bedacych  poza  okresem

rozrodczym  oraz

zwierzat  nierokujacych

nadziei  hodowlanych  do

mniejszych  osrodków

(male  kola  i  linie

kropkowane),  transfer

zwierzat  pomiedzy

regionami, reintrodukcja

zwierzat  urodzonych  w

ogrodach  zoologicznych

do  ich  pierwotnych

siedlisk  oraz  okresowy

transfer  zwierzat  do

populacji  ex  situ.  W
miare  rozwoju  technik
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reprodukcji  transfer

genów  pomiedzy

jednostkami

metapopulacji bedzie sie

mógl  odbywac  poprzez

transfer  zwierzat  lub

gamet.

Dla opisania relacji pomiedzy zarzadzaniem

populacja  ex  situ  i  in  situ  uzyteczny
przyklad  stanowi  model  zarzadzania

metapopulacja  czyli  zespolu  populacji

oddzialywujacych  wzajemnie  na  siebie  i

kierowanych  dla  wspólnego  celu  ochrony
przyrody  (Schemat  4.1  ).  Elementy

skladowe planu zarzadzania  metapopulacja

moga  zawierac  róznorodne  regionalne

populacje  ex situ (badz globalne populacje

ex  situ  ),  krajowe  programy  hodowlane,
rozmaite  populacje  dzikie,  populacje

reintrodukowane,  wolne  srodowiska

przydatne  dla  reintrodukcji  a  nawet  banki

genów.  Zarzadzanie  populacja  jest
realizowane pomiedzy instytucjami poprzez

transfery  w  populacjach  ex  situ  ,  jak

omówiono powyzej,  reintrodukcje  zwierzat

urodzonych  w  ogrodach  zoologicznych,

przemieszczanie zwierzat pomiedzy dzikimi
populacjami  oraz,  w  przypadku  genów,

sztuczne  unasienianie  lub  technologie

transferu zarodków. Rola populacji ex situ

moze zmieniac sie od statycznej genetycznej
i  demograficznej  rezerwy  dla  danego

gatunku,  przy  niewielkim wspóldzialaniu  z

dzikimi  populacjami,  do  populacji  z

obszernym  przeplywem  genów  w  obu

kierunkach  (reintrodukcja  i  okresowe
pozyskiwanie  nowych  zwierzat  do  stada

podstawowego).

Populacje in situ czesto napotykaja problemy

podobne  do  tych,  z  jakimi  stykaja  sie
populacje  ex  situ  –  niewielka  baza  stada

podstawowego i calkowita wielkosc populacji,

ograniczony  przeplyw  genów,  mozliwosc

hybrydyzacji, nadmierna liczebnosc populacji
(przekraczajaca  mozliwosci  srodowiska)  i

potrzeba  ludzkiej  interwencji.  Nauka

zarzadzania malymi populacjami, opracowana

glównie dla kierowania populacjami ex situ ,

musi zostac zastosowana do populacji in situ
dla  zwiekszenia  ich  zdolnosci  przetrwania.

Mocna  strona  ogrodów  zoologicznych  i

akwariów bedzie zapewnienie specjalistycznej

wiedzy  i  powinny  one  poszukiwac
sposobnosci realizowania tego celu.

Reintrodukcja jest oczywistym i waznym

elementem powiazan pomiedzy ochrona

przyrody ex situ i in situ , wciaz jednak jest
ona zadaniem stawiajacym wysokie

wymagania (Patrz takze Rozdzial 2).

  

Zalecenia

Strategia  swiatowej  organizacji  ogrodów zoologicznych i  akwariów (WZACS)  zaleca,

aby wszystkie programy hodowlane gatunków zagrozonych funkcjonowaly jako wspólne

programy  globalne  badz  regionalne  partycypujacych  ogrodów  zoologicznych  i

akwariów, uczestniczacych w realizacji okreslonych celów tych programów. Programy
regionalne  powinny  sie  laczyc,  aby  zwracac  sie  ku  globalnym strategiom ochrony.

Swiatowe lub regionalne ksiegi  hodowlane badz równorzedne bazy danych musza byc

prowadzone dla tych gatunków. Tam, gdzie pozwalaja na to srodki, programy hodowlane

dla gatunków niezagrozonych powinny byc takze prowadzone i monitorowane.
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Strategia WZACS zaleca,  aby wszystkie  programy hodowlane,  w których uczestnicza

ogrody zoologiczne  i  akwaria byly zarówno ilosciowo jak i  obiektywnie oceniane pod

wzgledem ich celów, statusu i wykonalnosci.

Strategia WZACS zdecydowanie zaleca, aby wszystkie programy hodowlane byly oparte
na  solidnej  wiedzy  i  systemie  zarzadzania  przy  uzyciu  najnowoczesniejszych metod i

wiedzy  o  zarzadzaniu  populacja,  biologii  rozrodu,  genetyki,  behawiorze  zwierzat,

zywieniu, opiece weterynaryjnej i standardach hodowlanych.

Strategia  WZACS  przypomina  wszystkim  ogrodom  zoologicznym  i  akwariom  oraz
wladzom lokalnym,  regionalnym i  rzadowym, aby przed przejeciem skonfiskowanych

zwierzat  uwzglednily  „Wytyczne  WAZA  w  sprawie  przejmowania  zwierzat

zarekwirowanych badz skonfiskowanych”.

Strategia WZACS ponagla wszystkie ogrody zoologiczne i  akwaria do kontynuowania
wysilku na  rzecz wspomagania  naukowego  rozwoju wiedzy  o  zarzadzaniu  populacja,

szczególnie  gatunków  utrzymywanych  grupowo  (np.  ryby,  bezkregowce,

mikroorganizmy),  lub  gatunków  narazonych  na  szczególne  ryzyka,  jak  na  przyklad

choroby.

Strategia  WZACS  przypomina  wszystkim  ogrodom  zoologicznym  i  akwariom,  ze

oczekuje sie od nich dokladnych danych ich zwierzat i przekazywania informacji do baz

danych  ISIS  i  ksiag  hodowlanych  kompletnie  i  terminowo.  WAZA  i  organizacje

regionalne musza nadal poszukiwac mozliwych ekonomicznie rozwiazan dla instytucji w
krajach rozwijajacych sie, aby umozliwic im pelne uczestnictwo w tym procesie.

Strategia  WZACS  wzywa  wszystkie  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  do  powiazania

planowania  swych  kolekcji  z  regionalnie  badz  globalnie  okreslonymi  priorytetami

ochrony przyrody we wspólpracy z grupami doradczymi gatunków i taksonów Komisji
Przetrwania Gatunków IUCN.

WZACS wzywa wladze ustawodawcze i wykonawcze, aby procesy implementacji ustaw i

procedur zwiazanych z transferem zwierzat i materialu genetycznego pomiedzy ogrodami

zoologicznymi i akwariami zostaly zakonczone tak szybko, jak tylko jest to mozliwe.

 Powrot do spisu tresci
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Rozdzial 5

 

Dydaktyka i szkolenie

  

Streszczenie

Dydaktyka odgrywa kluczowa role we wszystkich ogrodach zoologicznych i  akwariach i  z

tego  wzgledu  powinna  byc  czescia  ich  strategii  organizacyjnej.  Oznacza  to  koniecznosc

posiadania  okreslonej  polityki  dydaktycznej,  tworzenie  planu  strategicznego  rozwoju

dydaktyki i prezentowanie jej roli w zrownowazonym wykorzystaniu srodowiska („zielona”

etyka).  Dzialania  dydaktyczne  powinny  byc  zintegrowane  z  planowaniem  kolekcji,

projektowaniem  wybiegow,  tworzeniem  programow  ochroniarskich  I  planowaniem

programow  i  atrakcji  dla  zwiedzajacych.  Rola  dydaktyki  jest  zaprezentowanie  zywych

ekspozycji  w taki  sposob,  aby  przyciagaly  i  inspirowaly  a  takze  umozliwialy  ludziom ze

wszystkich sfer  przyczynianie sie do ochrony przyrody. Dydaktycy opisuja i przedstawiaja

zwierzeta  calosciowo  w  aspekcie  ekonomicznym,  kulturalnym  i  politycznym,  rowniez

biologicznym a takze  objasniaja  wplyw czlowieka na dzika przyrode  w skali  swiatowej  i

lokalnej.  Aby  moc  realizowac  to  zadanie,  dydaktycy  (i  wolontariusze)  powinni  zostac

odpowiednio przeszkoleni. Miedzynarodowa siec wspolpracy w ramach Miedzynarodowego

Stowarzyszenia  Dydaktykow Ogrodow Zoologicznych  i  jego  odpowiednikow w ogrodach

botanicznych,  muzeach  i  placowkach  naukowych  stwarza  kolejne  mozliwosci  szkolen  i

wymiany  doswiadczen.  Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  prowadza  dydaktyke  nieformalna,

ogolnie dostepna dla wszystkich zwiedzajacych oraz dydaktyke formalna poprzez rozwijanie

wspolpracy ze szkolami i  uniwersytetami oraz osrodkami ksztalcenia nauczycieli.  Poprzez

uczestnictwo w opracowywaniu programow nauczania, dydaktycy ogrodow zoologicznych i

akwariow moga stale uaktualniac swoje programy dzialania i upewniac sie, ze problematyka

ochrony  przyrody  stanowi  element  prowadzonych zajec.  Ekspozycje  zwierzat  wykorzystac

mozna do przekazania informacji  o opiece nad zwierzetami, ogrodnictwie, projektowaniu

ekspozycji oraz rekreacji; w taki sposob zwieksza sie role dydaktyki. Rowniez w ochronie

przyrody  w terenie  dydaktyka odgrywa kluczowa role  poprzez popieranie  idei  ochrony  i

budowanie  swiadomosci  spolecznej.  Niniejszy  rozdzial  przedstawia  wizje  ogrodow

zoologicznych  i  akwariow  jako  placowek  o  ogromnym  wkladzie  w  ochrone  przyrody,

odgrywajacych wiodaca i mentorska role w dydaktyce formalnej i nieformalnej, majacych

znaczenie socjalne i kulturalne, ksztaltujacych jednoczesnie postawy i zachowania przyjazne

dla dzikiej przyrody i srodowiska naturalnego w skali lokalnej i globalnej.

 

 

Wizja

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  dzieki  unikalnym kolekcjom zwierzat,  specjalistycznej
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wiedzy i  powiazaniu z ochrona przyrody w srodowisku naturalnym beda postrzegane
jako instytucje  wiodace  i  mentorskie  w dydaktyce  formalnej  i  nieformalnej  na rzecz

ochrony przyrody.  Dydaktyczna rola  ogrodów zoologicznych i  akwariów bedzie  miec

istotne  znaczenie  dla  ksztaltowania  swiadomosci  spolecznej  i  postaw przyjaznych dla

srodowiska zarówno w kontekscie spolecznym jak i kulturalnym a wplywajac na postawy

i  zachowania dydaktyka bedzie  postrzegana jako wazna dzialalnosc  na rzecz ochrony
przyrody. Ogrody zoologiczne i akwaria beda doskonalic i rozszerzac szkolenie swoich

pracowników i wszystkich osób zaangazowanych w projekty in situ i ex situ .

  

5.I Wprowadzenie

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  sa

znakomitymi  osrodkami  do  informowania

ludzi  o  swiecie  natury  i  potrzebie  jego
ochrony.  Rosnaca  swiadomosc  bedzie

przekladac  sie  na  dzialania  przynoszace

korzysc naturalnemu srodowisku, ludziom i

idei  ochrony  przyrody.  Dzialalnosc

dydaktyczna  ogrodow  zoologicznych  i
akwariow  ma  wielkie  znaczenie  dla

realizacji  zamierzen  programu  Agenda  21,

zainicjowanego w Rio d Janeiro w1992 roku

na  konferencji ONZ dotyczacej Rozwoju i
Srodowiska.  W  oficjalnym  komunikacie

poinformowano,  ze  „Agenda  21  jest

wszechstronnym  planem  dzialan  w  skali

globalnej,  narodowej  i  lo-  kalnej,

podejmowanych  przez  organizacje
zrzeszone  w  ONZ,  rzady  oraz  wazniejsze

ugrupowania we wszystkich dziedzinach, w

ktorych  czlowiek  wywiera  wplyw  na

srodowisko”.  Oryginalny  tekst  angielski
mozna  przeczytac  na  stronie  internetowej

www.un.org/esa/sustdev/documents

/agenda21 wersje polska wydal nieoficjalnie

Instytut Ochrony Srodowiska w 1993 roku.

Raport „Agenda 21 w Polsce, 10 lat po Rio,
1992 – 2002, mozna przeczytac na stronie

internetowej

http://www.mos.gov.pl/rio10/agenda21

/Agenda%
2021%20%20Wstep.pdf

Rozdzial  36  „Agendy  21”  zatytulowany

„Promowanie  dydaktyki,  rozwi  janie

swiadomosci spolecznej i szkolenie” okresla

ramy wszelkich  dzialan  dydaktycznych  na
rzecz  zrownowazonego  rozwoju,  lacznie  z

odnosnymi  postanowieniami  innych

konferencji  ONZ.  Rozdzial  36  „obejmuje

wszelkie nurty dydaktyki zarowno formalnej

 

Postep  w  ochronie  przyrody  zalezy  od

rozwoju  spolecznego  zrozumienia  powiazan

pomiedzy  gatunkiem,  srodowiskiem  i

srodowiskiem  a  postawami  ludzi  i  ich
dzialalnoscia.  Powodzenie  innych  strategii

ochrony  przyrody,  takich  jak  ochrona

populacji  ex  situ  ,  reintrodukcja  i  ochrona

siedlisk zalezy od wplywu wywieranego przez
odpowiednie  szkolenia  na  zachowanie

czlowieka.  Ogrody  zoologiczne  i  akwaria

umozliwiaja  ludziom  poznanie  znaczenia

srodowiska, jego podziwianie, poszanowanie,

zrozumienie, ochrone i troske o nie. Mozna to
osiagnac poprzez siec ogrodow zoologicznych

i  akwariow  dzialajacych  w  skali  lokalnej,

narodowej,  regionalnej i  miedzynarodowej a

takze  poprzez  bezposrednie  ich
zaangazowanie w projekty in situ i ex situ .

Istnieje potrzeba dalszego rozwoju potencjalu,

jakim  w  dziedzinie  szkolenia  dysponuja

ogrody zoologiczne i akwaria – nie tylko dla
personelu  zoo,  lecz  rowniez  dla  wszystkich

innych zaangazowanych w ochrone przyrody,

badania naukowe, zarzadzanie srodowiskiem,

dydaktyke, rozwoj spoleczny i wiele  innych.
Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  na  calym

swiecie  stanowia  atrakcje  dla  ogromnych

rzesz ludnosci i sa odwiedzane przez znaczna

liczbe  zwiedzajacych.  Stad  tez ich  ogromna

rola w ksztaltowaniu swiadomosci, szkoleniu i
dzialaniu na rzecz zrownowazonej przyszlosci.

U progu XXI wieku musimy podjac wspolne

wysilki  dla  ozywienia  i  skoncentrowania

programow dydaktycznych  i  szkoleniowych;
wykorzystac  wlasciwe  srodki;  nawiazac

wspolprace z pracami in situ oraz powiazac te

kwestie  z  wymogami,  aspiracjami  i

zachowaniem  spoleczenstwa.  Celem  dla

dydaktyki  bedzie  przenikniecie  wszelkich
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jak  i  nieformalnej,  podstawy  edukacji  i
wszelkie  kluczowe  kwestie  dotyczace

dydaktyki  na  rzecz  zrownowazonego

rozwoju, wlaczajac w to szkolenia na rzecz

srodowiska naturalnego”.

aspektow dzialalnosci ogrodow zoologicznych
i  akwariow,  bez  wzgledu  na  ich  rozmiar,

polozenie badz sytuacje finansowa.

  

5.2  Ogrody  zoologiczne  i  akwaria

jako placowki dydaktyczne

Dydaktyka  ogrodow  zoologicznych  i
akwariow jest dyscyplina ukierunkowana na

zwiedzajacych,  personel  i  szersze

spoleczenstwo.  Powinna  ona  obejmowac

dydaktyczne podstawy ochrony srodowiska

i  jego  prawidlowego,  zrownowazonego
wykorzystania.  Mozna  to  okreslic  jako

„dydaktyke  na  rzecz  ochrony  przyrody”.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  powinny

zdawac  sobie  sprawe  ze  znaczenia
podstawowych informacji, przekazywanych

na temat zwierzat i ich srodowiska. Jednak

wszyscy musimy zdawac sobie sprawe, ze w

roznych  czesciach  swiata  czynniki

kulturalne, ekonomiczne, i polityczne beda
wplywac na nacisk, jaki ogrody zoologiczne

i  akwaria  beda  kladly  na  roznorodne

kwestie srodowiska i ochrony przyrody.

Ogrody zoologiczne i akwaria powinny zdac
sobie  sprawe  ze  znaczenia  dydaktyki

poprzez wlaczenie

 

jej  do  swej strategii  a  takze  do  dzialalnosci

kierownic-  twa  jako  integralnej jej  czesci,  a
takze  poprzez  uwzglednianie  jej  przy

planowaniu  kolekcji,  projektowaniu

wybiegow,  opracowywaniu  programow

ochrony przyrody i planowaniu programow i
atrakcji dla zwiedzajacych. Wszystkie ogrody

zoologiczne  i  akwaria  oraz  ich  organizacje

regionalne  powinny  opracowac  na  pismie

odpowiednia polityke prowadzenia dydaktyki

oraz  strategiczny  plan  jej  rozwoju  /Ramka
5.1/.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  powinny

rowniez  przygotowac  odpowiednio

wykwalifikowanego  pracownika
odpowiedzialnego  za  rozwoj i  nadzorowanie

dzialalnosci  dydaktycznej  i  dysponowac

zespolem wyszkolonych  pracownikow.  Tam,

gdzie  to  mozliwe,  powinny  zatrudniac
nauczycieli i organizowac centra dydaktyczne

lub podobne osrodki tego typu.

  

Ramka 5.1

Standardy dydaktyczne

Standardy streszczone ponizej zostaly zaaprobowane przez Rade Europejskich Ogrodow

Zoologicznych i Akwariow we wrzesniu 2001 roku. Inne stowarzyszenia regionalne rowniez

opracowaly standardy dydaktyczne dla swych instytucji czlonkowskich. Osiagniecie tych
standardow umozliwi zwiekszenie profesjonalizmu i umocnienie wspolpracy dla ciaglego

podnoszenia ich dydaktycznej roli i efektywnosci dzialania.

Streszczenie standardow dydaktycznych EAZA (2001)

Dydaktyczna rola ogrodu zoologicznego musi byc jasno okreslona w opracowanym na

pismie statucie.

1.

Ogrod zoologiczny musi miec opracowana pisemnie polityke dydaktyczna

determinujaca metody jej realizacji w odniesieniu do okreslonych grup zwiedzajacych.

2.
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Dydaktyka ogrodow zoologicznych powinna byc skierowana do wszystkich
zwiedzajacych a nie tylko do grup szkolnych.

Ogrod zoologiczny musi manifestowac realizacje swej polityki dydaktycznej poprzez

uczestniczenie w okreslonych projektach, ocenie dzialalnosci, badaniu frekwencji i

badaniach naukowych.

3.

Przynajmniej jeden pracownik powinien byc odpowiedzialny za wdrazanie i realizacje
polityki dydaktycznej.

4.

Zwierzeta na wybiegach musza byc opisane w sposob jasny i prawidlowy. Gatunki

zagrozone i objete lokalnymi, miedzynarodowymi i regionalnymi programami powinny

byc wyraznie oznaczone.

5.

Gdy tresura zwierzat w celu ich demonstracji stanowi czesc programu, musi zawierac

tresci dydaktyczne badz wiazace sie z ochrona przyrody.

6.

Aby programy dydaktyczne mogly odnosic sukcesy, ogrody zoologiczne musza

prezentowac zwierzeta w mozliwie najlepszej kondycji, na wybiegach zblizonych

mozliwie najbardziej do ich naturalnego srodowiska, umozliwiajacych zwierzetom
prezentowanie naturalnych zachowan.

7.

Informacja i dydaktyka powinny byc integralna czescia ekspozycji w ogrodach

zoologicznych; dydaktyk powinien byc zaangazowany w planowanie ekspozycji i w

proces planowania kolekcji.

8.

Ogrod zoologiczny powinien posiadac biblioteke, odpowiednia do swoich potrzeb i

dostepna dla wszystkich pracownikow a takze dla publicznosci, jesli to mozliwe.

9.

Informacja dydaktyczna i materialy zrodlowe powinny byc dostepne dla publicznosci i

wszystkich zainteresowanych. Moga byc ulotki, foldery, przewodniki, informatory,

podreczniki i materialy szkolne, ktore powinny byc prezentowane i ogolnie dostepne.

10.

  

5.3 Wspolpraca

Pracownicy  zajmujacy  sie  dydaktyka  a

takze  pozostali  powinni  byc  zachecani  do
uczestniczenia  w  lokalnych,  narodowych,

regionalnych  i  miedzynarodowych

organizacjach,  takich  jak  Miedzynarodowe

Stowarzyszenie  Dydaktykow (International
Zoo  Educators)  i  jego  regionalne

przedstawicielstwa.  Pisemna,  elektroniczna

badz  bezposrednia  wymiana  doswiadczen

stanowi

 

podstawowy  element  dla  utrzymania

efektywnej  bazy  dydaktycznej.  Ogrody
zoologiczne i akwaria powinny zachecac swa

kadre  dydaktyczna  do  utrzymywania

kontaktow  i  wspolpracy  nie  tylko  z

pracownikami innych, blizniaczych placowek,
ale  takze  z  kadra  ogrodow  botanicznych,

muzeow, osrodkow naukowych i innych tego

typu instytucji.

  

5.4 Zywe eksponaty

Zywe  zwierzeta  stanowia  olbrzymia

atrakcje; ogladanie, sluchanie ich odglosow
i  wyczuwanie  ich  zapachu  ma  ogromne

znaczenie  dydaktyczne.  Podstawowym

celem eksponowania  zywych  zwierzat  jest

dydaktyka  i  dydaktycy  powinni  byc

zaangazowani  w projektowanie  wybiegow.

 

odzwierciedlajacych  naturalne  srodowisko

zwierzat  powinno  uwzgledniac  takze

powiazanie  czlowieka  z  danym  gatunkiem,
odpowiednia roslinnosc i inne czynniki, takie

jak odglosy i klimat. Dzieki temu zwiedzajacy

szybciej  zrozumieja  idee  bioroznorodnosci  i

wspolzaleznosc  gatunkow,  siedlisk  i
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W  dobie  rozwoju  urbanizacji  mozliwosc
kontaktu  z  dzika  przyroda  ma  zasadnicze

znaczenie.  Nalezy  to  wykorzystywac  dla

budowania  swiadomosci  i  wspierania  idei

ochrony  przyrody.  Na  przyklad  mozemy

prezentowac  zwierzeta  w  bardziej
naturalnym otoczeniu, tworzyc we wlasciwy

sposob wybiegi wielogatunkowe i stosowac

rozmaite  rozwiazania  dla  interesujacego

przekazywania  informacji  dydaktycznej.
Projektowanie wybiegow

ekosystemow i ich powiazania z dzialalnoscia
czlowieka.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  powinny

uswiadamiac  sobie,  ze  na  doznania

zwiedzajacych  wplywa  takze  dobrobyt
zwierzat,  ich  samopoczucie  oraz  jakosc

wybiegow,  na  jakich  przebywaja.  Ogrody

zoologiczne musza byc pewne, ze pozytywne

przeslanie  dydaktyczne  nie  jest  narazane  na

szwank  przez  zle  warunki  lub  kiepska
hodowle zwierzat.

  

5.5 Dydaktyka nieformalna i nauka

przez obserwacje

Wiekszosc  zwiedzajacych  oczekuje

rekreacji  i  zabawy,  totez istnieje  potrzeba

opracowania  szerokiej oferty  dydaktycznej

dostepnej  dla  wszystkich,  bez wzgledu  na
ich wiek i mozliwosci. Wsrod publicznosci

w ogrodach zoologicznych mozna wyroznic

kilka  roznych  grup,  do  ktorych  mozna

adresowac  okreslone  informacje
dydaktyczne dotyczace ochrony przyrody –

na  przyklad  decydenci,  biznesmeni,

konsumenci,  rodzice,  nauczyciele,

uczniowie  i  dzieci.  Ogrody  zoologiczne  i

akwaria  sa  odwiedzane  przez  osoby
wywodzace  sie  z  roznych  kregow

spolecznych,  kulturalnych,  etnicznych  i  o

roznym statusie ekonomicznym.

Zwiedzajacy  sa  otwarci  na  informacje

dotyczace zwierzat i czesto bardziej otwarci

na nieformalna forme dydaktyki. Dydaktyka

nieformalna  (np.  prezentacje  zwierzat

prowadzone  przez  pielegniarzy,
bezposrednie  spotkania  i  kontakt  ze

zwierzetami,  ekspozycje  umozliwiajace

zwiedzajacym  bezposredni  dostep,

ekspozycje wiazace sie z biologia gatunku)
jest bardziej efektywna, jesli etos dydaktyki

i  ochrony  przyrody  stanowi  nieodlaczny

element  pracy  personelu  ogrodu

zoologicznego.

 

Dydaktyka jest bardziej efektywna, jesli dana
organizacja  stosuje  gloszone  przez  siebie

zasady; widac to, jesli postepuje ona w sposob

tak  „zielony”  i  „  zrownowazony”  jak  tylko

jest to mozliwe (Patrz takze Rozdzial 8).

Do celow edukacyjnych ogrodow

zoologicznych i akwariow powinny byc

wlaczone:

pobudzanie, entuzjazmowanie,

zainteresowanie ludzi swiatem

naturalnym;

poprawianie rozumienia problemow
ochrony i roli kazdego zwiedzajacego;

rozwijanie poparcia spolecznego i

dzialan ukierunkowanych na rozne

poziomy ochrony przyrody;

zapewnienie doswiadczenia, materialow
i srodkow dla najrozmaitszych

zwiedzajacych, by umozliwic, zeby

podejmowanie wlasciwych wyborow w

ich codziennym zyciu, ktore przyniosa
korzysc srodowisku naturalnemu i

dzikiej przyrodzie;

rozwijac poczucie ogromnej roli

czlowieka w swiecie i zrozumienie

potrzeby ochrony przyrody w zyciu
codziennym.

  

5.6 Dydaktyka formalna  
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Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  powinny

swoja  dzialalnoscia  wzbudzic

zainteresowanie  innych  placowek

dydaktycznych  i  edukacyjnych.  Poprzez

organizowanie atrakcyjnych, pobudzajacych
aktywnosc  warsztatow  tematycznych,

programow,  wykladow  badz  lekcji

ulozonych  zgodnie  z  wymaganiami  i

oczekiwaniami  poszczegolnych  grup.

Ogrody zoologiczne i akwaria moga wniesc
swoj  wklad  w  budowanie  swiadomosci

spolecznej i  realizacje  szerszego  programu

dydaktycznego  na  szczeblu  lokalnym  i

narodowym.

Rownoczesnie  dydaktycy  ogrodow

zoologicznych  moga  klasc  nacisk  na

problematyke  ochrony  przyrody  i

srodowiska  i  zachecac  do  aktywnego
dzialania  na  rzecz  przyrody  w  szkolach

podstawowych,  srednich  i  uczelniach

wyzszych.

Personel  dydaktyczny  w  ogrodach

zoologicznych  i  akwariach  powinien

nawiazywac  kontakty  i  partnerska

wspolprace z nauczycielami, aby programy

prowadzone przez ogrody zoologiczne byly
aktualizowane  na  biezaco  zgodnie  z

programami  szkol  i  uczelni.  Dobrze

opracowany,  odpowiednio  dostosowany

program  moze  zyskac  poparcie  wladz
oswiatowych  jesli  uwidoczniona  w  nim

bedzie  wazna  rola  dydaktyczna  ogrodow

zoologicznych i akwariow w skali lokalnej,

jako

czesc  globalnych  zalozen  ochrony

srodowiska.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  powinny

realizowac koncepcje  nauczania  opracowana
dla rozmaitych grup wiekowych i uwzgledniac

uczniow od wczesnego wieku przedszkolnego

az  po  studentow  a  takze  uczniow

posiadajacych  specjalne  potrzeby.  Ponadto

dydaktycy  ogrodow  zoologicznych  badz
specjalnie  wyszkolony  personel  podczas

spotkan  ze  sluchaczami  moga  propagowac

idee ochrony przyrody, zarowno szkolach jak

i w domach  dziecka,  domach  starcow badz
uczestniczac w lokalnych dzialaniach na rzecz

ochrony przyrody.

Tematyka  dydaktyki  formalnej  moze  byc

propagowana  poprzez  programy  i  szkolenia
organizowane  dla  nauczycieli  i  poprzez

wspolprace z wladzami oswiatowymi w celu

uwidocznienia  w  programach  nauczania

istotnej roli i wkladu ogrodow zoologicznych i
akwariow w ochrone przyrody.

Ogrody  zoologiczne  lub  akwaria  w  calosci

powinny  funkcjonowac  jako  zywa  sala

wykladowa,  prowadzaca  specjalistyczne
kursy  i  wykorzystywac  mozliwosci

wspolpracy  partnerskiej  z  okolicznymi

szkolami i uczniami oraz innymi instytucjami

oswiatowymi.

  

5.7 Tematyka

Wiele  ogrodow zoologicznych  i  akwariow

posiada okreslona specjalizacje, np. zajmuje

sie  lokalnym  gatunkiem,  taksonem,  badz
calym  regionem  biogeograficznym.

Dydaktyka  powinna  skoncentrowac  sie  na

wzbudzaniu szacunku i podziwu dla  zywej

przyrody  i  roli  jaka  w  niej  odgrywa

czlowiek; powinna opierac sie na emocjach
i  tworzyc  na  ich  podstawie  rodzaj  etyki

ochronny przyrody, wcielac w zycie. Krotko

mowiac  -  zainteresowac,  inspirowac,

urzeczywistniac.

 

ekonomiczna  wartosc  gatunkow i srodowisk

oraz  wplyw  zachowan  czlowieka  na  dzika

przyrode  i  srodowisko.  Ogrody  zoologiczne

powinny  takze  umozliwiac  zwiedzajacym
podejmowanie  rozmaitych  dzialan  i

uswiadomic im ich odpowiedzialnosc za swiat,

w ktorym wszyscy zyjemy.

Badania  mozna  prowadzic  w  rozmaitych

dziedzinach  biologii,  wlaczajac  w  to  tak

kompleksowe pojecia jak dynamika populacji,

adaptacja  anatomiczna  i  fizjologiczna,

ewolucje  i  selekcja  naturalna,  hodowla
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Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  moga
zastosowac  cala  game  sposobow  aby

zwrocic  uwage  zwiedzajacych  na  dzika

przyrode. Zwiedzajacy powinni miec dostep

do informacji o gatunkach, ich srodowisku,

zachowaniach  i  ochronie,  a  takze  zostac
powinni zainspirowani do poszerzenia swej

wiedzy.  Nalezy  im  uswiadomic  ogromne

znaczenie  ekosystemu,  jego

funkcjonowanie, spoleczna i

gatunkow zagrozonych i systemy sterowania
ochrona  przyrody.  Ogrody  zoologiczne

powinny  byc  swiadome  swych  szerokich

mozliwosci  oddzialywania  i  opracowywac

inne  dziedziny  dydaktyki  stosownie  do

mozliwosci odbiorcy – na przyklad ogromne
znaczenie  niektorych  gatunkow  w

wierzeniach  i  kulturze,  udomowienie

gatunkow,  wlasciwej  opieki  i  hodowli  oraz

niewlasciwego  utrzymania  zwierzat
egzotycznych jako domowych ulubiencow.

  

5.8  Oredownictwo  na  rzecz dzikiej

przyrody

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  sa

znakomitym  miejscem  do  pozyskiwania

publicznego wsparcia dla kampanii ochrony

przyrody podejmowania dzialan i po-

zyskiwania  poparcia  politycznego.  Poprzez

konkretnie  ukierunkowane  dzialania,

prezentacje,  kampanie  i  informowanie  o

swiadomych  wyborach,  podejmowanych
przez  czlowieka  kazdego  dnia,  ogrody

zoologiczne  moga  zmienic  nastawienia  i

poglady zwiedzajacych dzika przyrode.

Dla  niektorych  zwiedzajacych,  ogrody
zoologiczne  moga  byc  podstawowym

zrodlem informacji o dzikiej przyrodzie, jej

ochronie prawnej i innych zwiazanych z nia

wartosciach.

 

Ogrody  zoologiczne  maja  cenna  mozliwosc
kreowania  odpowiedzialnosci  moralnej  i

zmiany ludzkich postaw i systemow wartosci.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  powinny  na

kazdym  kroku  propagowac  ochrone
srodowiska  w  odniesieniu  do  codziennego

zycia  ludzi i ich  wlasnych  doswiadczen.  Na

przykladach nielegalny handel miesem dzikich

zwierzat  w  Afryce  mozna  porownac  do

problemu  nadmiernego  odlowu  ryb  w
Europie. Dzieki temu zwiedzajacy europejskie

ogrody  zoologiczne  i  akwaria  uswiadamiaja

sobie,  ze  problem  ochrony  srodowiska  nie

dotyczy  wylacznie  odleglych  regionow.
Inaczej mowiac, dydaktyka moze przyczynic

sie  do  zainicjowania  dzialan  n  szczeblu

lokalnym.

  

5.9 Przekaz informacji

Zwiedzajacy ogrody zoologiczne  i akwaria

reprezentuja  wszystkie  warstwy

spoleczenstwa, totez naleza wykorzystywac
roznorodne srodki przekazu.

Doswiadczenia  ogrodow  zoologicznych  i

akwariow,  ogrodow  botanicznych,
rozmaitych ekspozycji i  muzeow wskazuja

wyraznie, ze najbardziej efektywny

srodek  przekazu  informacji  stanowia

przewodnicy,  oprowadzajacy  wycieczki.

 

dostepny  dla  ogrodow  zoologicznych  i

akwariow,  korzystajacych  z  rozmaitych

mediow.  Jednak  wszystkie  ogrody
zoologiczne  i  akwaria  powinny  stosowac

rozmaite  techniki  komunikacji  w  zaleznosci

od  lokalizacji,  wielkosci  oraz  mozliwosci

finansowych.  Blyskawicznie  rozpowszechnia

sie  stosowanie  internetu,  co  dla  ogrodow
zoologicznych i akwariow stanowi olbrzymia

szanse  globalnego  przekazania  informacji  i

dotarcia  rowniez  do  osob,  ktore  nie

odwiedzaja  ogrodow zoologicznych.  Internet
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Moga  nimi  byc  pracownicy  ZOO  (ktorzy
moga  miec  zupelnie  inne  stanowiska  np.

moga  to  byc  pielegniarze  zwierzat,

ogrodnicy  lub  pracownik  dzialu

dydaktycznego),  badz  ochotnicy,  wszyscy

oni  powinni  byc  przeszkoleni  w  zakresie
techniki prezentacji publicznej.

Istnieje szeroki wybor technik komunikacji

stwarza  rowniez  mozliwosc  wymiany
informacji  i  doswiadczen.  Miedzynarodowa

siec  ogrodow  zoologicznych  i  akwariow,

wspolpracujacych ze soba za  posrednictwem

internetu, ma mozliwosc taniego dzielenia sie

doswiadczeniem  i  osiagnieciami  a  nawet
wykorzystania  internetu  do  przeprowadzania

okreslonych kursow i szkolen. Gdzie tylko jest

to  mozliwe,  ogrody  zoologiczne  i  akwaria

powinny  takze  przekazywac  informacje
poprzez media, a wiec prase, radio i telewizje

(patrz takze Rozdzial 6).

  

5.10 Dydaktyka w zakresie ochrony

in-situ

Dydaktyka  stanowi  istotny  element

budowania  wsparcia  i  zrozumienia  dla

terenowych projektow ochrony srodowiska
wsrod  lokalnych  spolecznosci  w  wielu

krajach.  W rzeczywistosci projekty  in-situ

sa  skazane  ostatecznie  na  porazke,  jesli

spolecznosc lokalna nie jest zainteresowana

a przyczyny degradacji srodo-

wiska i zagrozen dla  dzikich gatunkow nie

beda  jej  w  przekazywane  w  odpowiedni

sposob.  Niezwykle  istotna  jest  znajomosc

kultury i specyfiki jezyka danego regionu a
takze  zrozumienie  jego  problemow.

Dydaktycy  ogrodow  zoologicznych  i

akwariow dzieki posiadanym mozliwosciom

maja znaczne pole do popisu, szczegolnie w
realizacji  projektow  wspieranych  poprzez

ich  instytucje  macierzyste  badz

stowarzyszenia.  Ogrod  zoologiczny  lub

akwarium,  realizujace  terenowy  projekt

posiada znakomite mozliwosci wzbudzania

 

publicznego  zainteresowania  i  uzyskania

poparcia  poprzez  odpowiednio  prowadzona

dzialalnosc  dydaktyczna.  Projekty

prowadzone  w  terenie  moga  zachecac

odpowiednie  organizacje  do  krytycznego
spojrzenia  na  kwestie  handlu  swiatowego,

moga  zachecac  ludzi  do  kupowania

produktow,  z  ktorych  dochod  wesprze

okreslone  dzialania  na  rzecz  ochrony
przyrody,  badz  moga  zachecac  ludzi  do

ochrony  zasobow  naturalnych  lub  sadzenia

drzew.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  moga  takze
ksztaltowac partnerska wspolprace pomiedzy

roznymi  organizacjami  ochrony  przyrody  a

takze  wykorzystywac siec  wspolpracy IZE (

Miedzynarodowa  Organizacje  Dydaktykow

Ogrodow Zoologicznych)  w celu  utworzenia
jednolitego  programu  zachecania  do  dzialan

na  rzecz  ochrony  przyrody  i  kreowania

swiadomosci spolecznej.

  

5.11 Formy ksztalcenia – dydaktyka

na wszystkich poziomach

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  moga
stanowic  znakomite  zaplecze  dla  szkolenia

swego  personelu  i  innych  specjalistow

zaangazowanych  w  dzialania  na  rzecz

ochrony przyrody.

 

doswiadczenie  zawodowe  odgrywa

najwieksza role. Ogrody zoologiczne i akwaria
nalezy  zachecac  do  opracowywania

programow  szkoleniowych  dla  niektorych

stanowisk,  szczegolnie  tam,  gdzie

umiejetnosci  techniczne  maja  zasadnicze
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Szkolenie personelu

 Zaloga ogrodu zoologicznego lub akwarium

musi byc  wykwalifikowana  i  odpowiednio

przeszkolona do wypelniania swoich zadan;
kazdy  nowy  pracownik  i  wolontariusz

powinien  zostac  zapoznany  z  celami  i

wytycznymi swego zakladu pracy wlacznie

z  jego  dzialalnoscia  dydaktyczna  i

dzialaniami na rzecz ochrony przyrody. Bez
wzgledu  na  rodzaj  wykonywanej  pracy,

personelu powinien zdawac sobie sprawe ze

wspolnego dazenia do celu.

Wszystkie  ogrody  zoologiczne  powinny

opracowac  zlozony  plan  szkoleniowy  dla

swych  pracownikow  i  wolontariuszy,  dla

zapewnienia  optymalnego  funkcjonowania

we wszystkich obszarach swej dzialalnosci i
wspierania  rozwoju  zawodowego  swej

zalogi.

Wprawdzie  niektore  stanowiska  wymagaja
szczegolnych  kwalifikacji,  jednak

praktyczne

znaczenie  i  gdzie  dodatkowe  szkolenie  jest
niezbedne dla rozwoju dzialalnosci. Mozna to

realizowac  poprzez  formy  wspolpracy

partnerskiej  z  innymi  organizacjami,  np.

szkolami  wyzszymi.  Niektore  instytucje

opracowuja  programy  szkoleniowe,  ktore
moga sluzyc takze osobom trzecim.

Programy ogrodow zoologicznych i akwariow

powinny  obejmowac  nie  tylko  tematyke

biologiczna,  naukowa  i  dydaktyczna,  ale
rowniez szkolic zaloge w zakresie organizacji

pracy,  tworzenia  form  pracy  zespolowej  i

umiejetnosci kierowania praca.

Ogrody zoologiczne i akwaria  moga rowniez

wspolpracowac  w  sposob  partnerski  z

lokalnymi lub miedzynarodowymi osrodkami

szkoleniowymi,  ktore  moga  wykorzystywac

specjalistyczna  wiedza  i  umiejetnosci
pracownikow  ogrodow  zoologicznych  i

akwariow.

Pracownicy  powinni  uczestniczyc  w
warsztatach,  konferencjach  i  seminariach

zarowno krajowych jak i zagranicznych.

Wspolpraca w zakresie szkolenia

Ogrody  Zoologiczne  i  akwaria  sa
znakomitymi  miejscami  do  zdobywania

wiedzy w wielu dziedzinach, poczawszy od

opiek nad zwierzetami po ogrodnictwo, od

techniki  przekazu  informacji  po

projektowanie  ekspozycji  i  od  organizacji
rozrywki  i  wypoczynku  po  organizacje

wyzywienia  (catering).  W  niektorych

krajach  (np.  w  Szwajcarii)  szkolenia

pracownikow sa scisle okreslone prawnie i
obsluga  zwierzat  zajmuja  sie  jedynie

pracownicy  posiadajacy  odpowiednie

certyfikaty.  W  takiej  sytuacji  ogrody

zoologiczne  i  akwaria  powinny  scisle

wspolpracowac  z  wladzami
ustawodawczymi i wykonawczymi.

Dla rozwoju dydaktyki formalnej niezwykle

korzystne  jest  rozwijanie  wspolpracy
partnerskiej  z  innymi  osrodkami

dydaktyczno-szkoleniowymi  takimi  jak

szkoly  wyzsze  i  uniwersytety  oraz

zawodowymi  organizacjami  jak  np.

zrzeszajacymi  lekarzy  weterynarii

Wymiana doswiadczen

Najwazniejsza forma szkolenia jaka powinny
oferowac  wszystkie  ogrody  zoologiczne  i

akwaria jest wymiana doswiadczen pomiedzy

specjalistami  z  roznych  ogrodow

zoologicznych,  jak  tez  z  ludzmi

zaangazowanymi w podobna dzialalnosc,  jak
np. z pracownikami parkow narodowych czy

lokalnymi  urzednikami  zajmujacymi  sie

ochrona  przyrody.  Szkolenie  moze  byc

zarowno  formalne  jak  i  nieformalne.  Na
przyklad,  personel  jakiejs  instytucji  moze

odwiedzic  inna  i  przedyskutowac  problemy

dotyczace metod dzialania(nieformalna), badz

ogrod  zoologiczny  moze  zorganizowac

warsztaty  szkoleniowe  lub  konferencje  i
zaprosic  inne  ogrody  do  uczestnictwa

(formalna).  Druga  z  form jest  dostepna  dla

wiekszej  liczby  osob,  lecz  zalezna  od

mozliwosci  finansowych  i  moze  byc
kosztowna  dla  osob,  ktore  musza  daleko

podrozowac  aby  moc  uczestniczyc.  Mniej

kosztowne  rozwiazania  daja  internet  i

wideokonferencje oraz publikacje.
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(Europejskie  Stowarzyszenie  Lekarzy
Weterynarii  Ogrodow  Zoologicznych  i

Zwierzat  Dzikich).  Ogrody  zoologiczne  i

akwaria moga takze zaoferowac studentom

miejsca  pracy  i  praktyk  poprzez  nauke  i

obserwacje  pracy  swego  personelu.  Takie
formy  wspolpracy  moga  rowniez  zostac

wykorzystane  do  stworzenia  programu

szkolenia  pracownikow,  zdobywa-nia

certyfikatow  i  podnoszenia  kwalifikacji.
Moga  takze  stworzyc  mozliwosci

pozyskiwania  funduszy  na  szkolenia.

Ponadto  rozmaite  korzysci  wynikaja  ze

wspolpracy  partnerskiej  z  roznymi

organizacjami  pozarzadowymi,
specjalizujacymi sie  w ochronie przyrody i

szkoleniu  wolontariuszy,  jak  np.

Earthwatch, Landcare Australia.

Ponadto  relatywnie  bogate  organizacje
powinny rozwazyc mozliwosci sponsorowania

uczestnikow  z  innych  organizacji,  aby

umozliwic  im  udzial  w  konferencji  lub

odbycie  wizyty  szkoleniowej.  Nalezy

podkreslic,  ze  jest  to  proces  dwustronny,
poniewaz  bogate  organizacje  moga  wiele

nauczyc  sie  od  instytucji  o  mniejszych

mozliwosciach finansowych.

 

  

5.12 Ocena wynikow pracy

Zasadnicze  znaczenie  ma  fakt,  ze  ogrody

zoologiczne  i  akwaria  stosuja  rozmaite

metody  dla  oceny  oddzialywania  swej

dzialalnosci  dydaktycznej  i  szkoleniowej.
Jest  to  wazne  podczas  planowania

przyszlych  dzialan  i  pomocne  dla

potwierdzenia  slusznosci  prowadzonych

dzialan  dydaktycznych  na  rzecz  ochrony
przyrody, a takze wplywu wywieranego na

ludzi w celu  zmiany ich swiatopogladu na

rzecz dzikiej przyrody.

Techniki  oceny  polegaja  m.in.  na
porownywaniu  wartosci  dydaktycznej

poszczegolnych  wystaw  i  ekspozycji,

przeprowadzaniu  ankiet,  obserwacji

zachowan  zwiedzajacych,  rozmow z  nimi,

oszacowaniu ilosci produktow sprzedanych
na rzecz okreslonych akcji badz kampanii i

wysokosci datkow, odzewu spolecznego na

apele  i  akcje,  ocenie  udzialu  mediow  i

uwzglednianiu  opinii  pedagogow
prowadzacych formalne zajecia z mlodzieza.

Ocena  powinna  byc  prowadzona  na

biezaco, metody

 

i  wyniki  powinny  najpierw  byc

przeanalizowane  w  danej  instytucji  a

nastepnie z cala siecia ogrodow zoologicznych

i akwariow poprzez publikacje  i prezentacje
podczas konferencji takich jak kongres IZE i

konferencje regionalne.

Ocena  ma  takze  zasadnicze  znaczenie  dla

opracowywania  nowych  ekspozycji,
planowania  srodkow,  badania  opinii  i

opracowywania  dlugoterminowych  planow

strategicznych.  Oceny  moze  dokonywac

personel  dydaktyczny,  badawczy  badz
marketingowy,  jednak  ogromna  wartosc  ma

takze opinia z zewnatrz. Dla przeprowadzenia

oceny ogrody zoologiczne i akwaria powinny

wykorzystac  mozliwosc  wspolpracy  z

lokalnymi  uczelniami,  w  ktorych  studenci
chca  prowadzic  badania  naukowe  o

charakterze  socjalnym.  Uzyteczna  bylaby

takze  wymiana  doswiadczen  z  innego  typu

osrodkami  przyciagajacymi  publicznosc  i
przedyskutowanie z nimi swej opinii.

  

5.13 Wnioski koncowe  
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Rola dydaktyczna ogrodow zoologicznych i

akwariow  ma  znaczenie  kluczowe  dla

osiagniecia  celow  nakreslonych  przez

niniejsza  strategie  WZACS.  Celem jej jest

wzbudzenie  zainteresowania  ekspozycjami
zwierzat  oraz  zainspirowania  i  sklonienia

ludzi  do  podejmowania  dzialan  na  rzecz

ochrony  przyrody.  Dydaktycy  musza

rozwijac  kontakty  z  szeroka  rzesza

instytucji,  organizowac  siec  wspolpracy,
udoskonalac  i  oceniac  metody  dzialania  i

wyniki.

Poprzez  dydaktyke  formalna  i  nieformalna

zarowno zewnetrzu wlasnej organizacji jak  i

poza  nia  dydaktycy  moga  wplywac  na

tworzenie  korzystnego  nastawienia  dla

poszanowania srodowiska.

  

Zalecenia

Swiatowa  strategia  Ogrodow  Zoologicznych  i  Akwariow  WZACS  wzywa  wszystkie

ogrody  zoologiczne  i  akwaria,  aby  zatroszczyly  sie  o  uznanie  dydaktyki  za  glowny

element swojej dzialalnosci i zapewnily odpowiednie wsparcie i srodki do realizacji tego
celu.

Strategia WZACS zaleca wszystkim regionalnym i  narodowym organizacjom ogrodow

zoologicznych  i  akwariow,  aby  opracowaly  i  rozwijaly  swa  polityke  dydaktyczna.
Powinno to zapewnic skoordynowane dzialania na rzecz dydaktyki, zarowno formalnej

jak i  nieformalnej oraz zapewnic role przewodnia w formulowaniu okreslonych zasad,

strategii i minimalnych standardow dydaktycznych.

Strategia WZACS zaleca, aby poszczegolne ogrody zoologiczne i akwaria opracowaly lub
zaadoptowaly swa dzialalnosc dydaktyczna zgodnie z dzialalnoscia swych stowarzyszen i

ich zapotrzebowaniami.

Strategia WZACS zaleca, aby uzyteczne strategie i standardy dzialalnosci dydaktycznej

byly dostepne w formie pisemnej a takze by byly regularnie sprawdzane i aktualizowane.

Strategia  WZACS zaleca,  aby  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  zwiekszyly  skutecznosc

dzialan dydaktycznych na rzecz ochrony przyrody poprzez scisla wspolprace z innymi

instytucjami  zajmujacymi  sie  dydaktyka,  organizacjami  rzadowymi  i  ministerstwami

poprzez  zaangazowanie  w  programach  dzialalnosci  na  rzecz  edukacji  formalnej  i
programy  dydaktyczne  przeznaczone  dla  odbiorcow  w  roznym wieku  i  o  roznych

mozliwosciach.

Strategia  WZACS  zaleca,  aby  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  opracowaly  zlozone

programy szkoleniowe, dostepne do calego personelu i wolontariuszy.

Strategia WAZCS goraco zacheca wszystkie ogrody zoologiczne i akwaria do stosowania

obiektywnych i sprawdzonych metod oceny skutecznosci swej dzialalnosci dydaktycznej i

programow szkoleniowych.
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Srodkowoamerykanskie  i  Karaibskie
Partnerstwo  Ochrony  Przyrody
(AZA/MACCAP)  i  Asociacion  de
Mesoamerica  y  del  Caribe  de
Zoologicos y Acuarios (AMACZOOA)
podjely  wspolne  warsztaty  dla
personelu ZOO, laczace dwie wspolne
idee:  jedna  skupia  sie  na  rozwoju
zawodowym  i  dzialaniu  ogrodu
zoologicznego, druga rozpatruje szersze
aspekty idei ochrony przyrody.

WAZA  wspiera  te  wspolne  wysilki
poprzez  granty CIRCC  (zal.  1996  r).
Kazdego  roku  3-4  miedzyregionalne
programy  szkoleniowe  badz  inne
wydarzenia  otrzymuja  wsparcia
finansowe.

Foto:  uczestnicy warsztatu z Republiki
Dominikany  w  trakcie  kursu
komputerowego. Cheryl Asa, ST. Louis

 Powrot do spisu tresci

  

  

  

  

Rozdzial 6

 

Metody

komunikowania sie –

marketing i kontakt z

publicznoscia

  

The World Zoo and Aquarium Conservation Strategy http://old.waza.org/conservation/wzacs_poland.php

70 von 118 10.12.2009 14:20



Streszczenie

Rozdzial ten przedstawia wizje ogrodow zoologicznych i akwariow w otoczeniu znaczacych

instytucji  wspierajacych  ochrone  przyrody  dzieki  swej  skutecznosci  w  docieraniu  do

swiadomosci ludzi, a takze dzieki swej znajomosci rzeczy i wspoldzialaniu ze soba. Opisano

szereg  wytycznych  i  zasad,  dzieki  ktorym ogrody  zoologiczne  i  akwaria  moga  mozliwie

najlepiej  informowac  o  swych poczynaniach  i  osiagnieciach na rzecz ochrony  przyrody.

Wytyczne te to: ogrody zoologiczne maja charakter uniwersalny sa inspirujace i pouczajace

i  wlasciwie  opiekuja sie  swymi  zwierzetami.  Jako jednostki,  dzialajace  na rzecz ochrony

przyrody moga skutecznie ja wspierac; oddzialywaja korzystnie na spoleczenstwo miejskie,

sa  przejrzyste  i  etyczne  a  wsparcie  czlonkow  oraz  zwiedzajacych  wspomaga  ochrone

przyrody w srodowisku naturalnym. Dodatkowo, poza ochrona przyrody, dydaktyka, troska o

dobrobyt zwierzat i badaniami naukowymi, ogrody zoologiczne dostarczaja takze rozrywki, a

ochrona przyrody i  rozrywka nie wykluczaja sie wzajemnie. Aby uwydatnic role  ogrodow

zoologicznych i akwariow jako organizacji  ochrony przyrody, kazda z tych instytucji musi

posiadac  strategie  komunikowania  sie  z  publicznoscia.  Powinna  byc  ona  jasna,

identyfikowac odbiorcow, uwzgledniac przeplyw informacji miedzy personelem zajmujacym

sie  marketingiem,  zwierzetami,  edukacja  i  badaniami  oraz  miedzy  innymi  instytucjami

dzialajacymi na rzecz srodowiska. Wspolpraca taka powinna obejmowac rowniez planowanie

kolekcji,  dbalosc  o  aspekty  etyczne,  urzadzanie  wybiegow,  komentowanie  i  interpretacje

roznego  rodzaju  wydarzen,  jakie  maja  miejsce  na  terenie  placowki.  Przekazywane

publicznosci informacje powinny byc zgodne z faktami, pozytywne, zachecajace do dzialania

i optymistyczne. Strategia powinna obejmowac wspolprace i  wymiane informacji z innymi

tego  typu  jednostkami  (w celach  porownawczych)  oraz  dbac  o  podnoszenie  kwalifikacji

personelu  w  zakresie  umiejetnosci  komunikowania  sie.  Ogrody  zoologiczne  i  akwaria

powinny starac sie wykorzystywac wszelkie mozliwe srodki przekazu i zdawac sobie sprawe,

ze  wszyscy  pracownicy  oraz  wolontariusze  musza  miec  szeroki  dostep  do  informacji,  by

mogli przekazywac je swym rodzinom i znajomym. Ogrody zoologiczne i akwaria zachecaja

do dyskusji osoby i organizacje sprzeciwiajace sie ich dzialalnosci, sa otwarte i sklonne do

wspolpracy w roznego rodzaju inicjatywach wynikajacych z dzialalnosci tychze organizacji.

Strategia powinna byc na biezaco kontrolowana, a jej rezultaty powinny byc monitorowane.

Wlasciwie  prowadzona  polityka  informacyjna  pelni  kluczowa  role  w  rozwoju  ogrodow

zoologicznych i akwariow, dzialajac stanowczo i zdecydowanie na rzecz ochrony przyrody.

Wizja

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  oraz  ich  krajowe  i  regionalne  organizacje  beda

skuteczniej  informowac  i  przekazywac  opinii  publicznej  idee  ochrony  przyrody  i

informacje dotyczace ich roli w tym zakresie. Stana sie one jednymi z najwazniejszych i

najbardziej  wiarygodnych  instytucji  przemawiajacych  na  rzecz  ochrony  dzikiej
przyrody.

 

6.1 Wprowadzenie

W  swiecie  gwaltownej  degradacji
naturalnych  siedlisk,  znikajacych  z

powierzchni  ziemi  gatunkow  i

rozprzestrzeniajacej sie  urbanizacji,  ogrody

 

ogrodach  zoologicznych  i  akwariach  i  nie
widzi  zwiazku  miedzy  ekspozycja  ich  dla

szerokiej  publicznoscia  a  ochrona  dzikich

gatunkow.
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zoologiczne  i  akwaria  sa  unikalnym
miejscem, w ktorym ludzie moga zblizyc sie

do  naturalnego  srodowiska,  uswiadomic

sobie koniecznosc troski o nie i aktywnego

dzialania,  w  celu  zahamowania  jego

degradacji.

Przez co najmniej 70 lat ogrody zoologiczne

odnosily  sukcesy  w ochronie  zagrozonych

wyginieciem  gatunkow,  lecz  efekty  tej

dzialalnosci  powinny  byc  naglasniane,  ze
szczegolnym  podkresleniem,  jak  niewiele

zostalo  z  nienaruszonej  i  dziewiczej

przyrody i jak powaznie jest ona zagrozona.

Wciaz  wiele  osob  ma  zastrzezenia  co  do
przetrzymywania zwierzat w

Ten punkt widzenia jest  prezentowany przez

zintegrowane  i  majace  duza  sile  przebicia

rozne  grupy  przeciwnikow  ogrodow

zoologicznych  i  organizacje  dzialajace  na

rzecz zwierzat. Ogrody zoologiczne musza sie
bronic  i  wyjasniac,  ze  ich  dzialalnosc  jest

zgodna  z etyka  i  ma  na  celu  jedynie  dobro

zwierzat.  Pochlania  to  jednak  wiele  czasu  i

energii,  ktora  powinna  byc  skierowana  na

propagowanie  idei  ochrony  przyrody  i
informowanie  o  osiagnieciach.  W

rzeczywistosci sukcesy ogrodow w dziedzinie

ochrony  przyrody  sa  niedoceniane  we

wlasciwym  stopniu  i  wciaz  malo  znane
szerokiej publicznosci.

  

Co moga zdzialac ogrody zoologiczne?

Ogrody zoologiczne i akwaria maja unikalna
mozliwosc  podejmowania  roznych

zbiorowych  dzialan  na  rzecz  ochrony

przyrody. Dzieje sie tak poniewaz:

Trzymaja  zwierzeta  i  opiekuja  sie
nimi,  czesto  podejmujac  wazne

dzialania dla ochrony ex situ ;

Angazuja  i  pobudzaja  do  dzialania

ogromna  liczbe  osob  (okolo  10%
swiatowej  populacji),  z  ktorych

wiekszosc  nie  ma  w  zyciu

codziennym bezposredniego kontaktu

z przyroda;

Sa  zaangazowane  w  globalna
wspolprace;

Dzialaja  nie  tylko na  swoim terenie,

ale  takze  w  roznych  miejscach  na

calym  swiecie,  biorac  udzial  w
programach ochrony in situ;

Prowadza  badania  majace  na  celu

ochrone gatunkowa in situ i ex situ oraz

stworzenie  zwierzetom  odpowiednich
warunkow i wlasciwa opieke;

Edukuja  spoleczenstwo  w  zakresie

ochrony  przyrody  i  bioroznorodnosci,

docierajac  do  ludzi  z  calego  swiata,
przedstawicieli  roznych  kultur  i  grup

spolecznych  prowadzacych  rozny  styl

zycia;

Inicjuja  debaty  na  temat  dzikiej

przyrody,  sposobow  zarzadzania  nia  i
jej  ochrony,  wywieraja  nacisk  na

politykow, media itd.;

Promuja  swoje  doswiadczenia  i

specjalistyczna  wiedze  w  zakresie
ochrony przyrody.

Prowadzac  wlasciwa  polityke  informacyjna

ogrody  zoologiczne  moga  wniesc  znaczacy

wklad  w  ochrone  bioroznorodnosci  naszej
planety.

  

6.2 Aktualne poglady i opinie

Przez  ostatnie  10  lat,  od  momentu
opublikowania  Swiatowej  Strategii

Ochrony  Ogrodow  Zoologicznych

obserwowano  powolny,  lecz  staly  wzrost

swiadomosci  spolecznej  co  do  roli,  jaka
pelnia  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  w

 

Panuje  bledne  przekonanie,  ze  ogrody
zoologiczne sa instytucjami prywatnymi

i  bardzo  zamoznymi.  Sytuacja

przedstawia  sie  bardzo  roznie  w

zaleznosci od kraju, niektore ogrody sa

finansowane  przez  rozne  organizacje
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zakresie ochrony przyrody. Jednakze wciaz
u osob odwiedzajacych ogrody zoologiczne i

akwaria pojawia sie troska o dobro zwierzat

i  watpliwosci  co  do  rzeczywistej  roli

ogrodow  w  ochronie  zwierzat.  Oto  kilka

problematycznych aktualnych pogladow:

Istnieja  oznaki,  ze  o  wiele  mniej

troszczymy  sie  o  los  zwierzat  w

parkach  safari  niz  w  klasycznych

ogrodach  zoologicznych,  a  ludzie
mniej  przejmuja  sie  rybami  w

akwarium  niz  ssakami  i  ptakami

trzymanymi w zoo.

Wszelkie  dostepne  wyniki  badan
swiadcza,  ze  wiekszosc  osob

odwiedzajacych  zoo  traktuje  swa

wyprawe  jako  doskonaly  sposob

spedzenia  czasu  poza  domem.

Dochodza  tym  samym  do  pewnej
sprzecznosci, dotyczacej roli ogrodow

zoologicznych i akwariow – skoro sa

to  placowki  rozrywkowe,  to  w  jaki

sposob chronia przyrode?
Slowo „zoo” w roznych kulturach ma

rozne  znaczenia,  czasami przywoluje

niepochlebne  skojarzenia

przestarzalych  menazerii,  co  kojarzy

sie  najpredzej  z  kolekcjonowaniem
znaczkow.

charytatywne lub fundacje, inne naleza
do osob prywatnych lub sa zarzadzane

przez wladze lokalne lub panstwowe.

Istnieja ogromne braki swiadomosci co

do  istnienia  szerokiej  wspolpracy

miedzy  lokalnymi,  krajowymi  i
miedzynarodowymi  organizacjami

zrzeszajacymi  ogrody  zoologiczne  i

akwaria  oraz instytucjami zajmujacymi

sie ochrona przyrody.
Istnieje  niewiele  opinii  i

opublikowanych  sprawozdan

dotyczacych  dzialalnosci  ogrodow

przeciwko  naturalnemu  srodowisku.

Klopot  w  tym,  ze  aby  to  zmienic,
potrzeba troche czasu.

Zadaniem  jest  umozliwienie  zwiedzajacym

zrozumienia zwiazku pomiedzy ich wizyta w

zoo  a  dzialaniami  ogrodow zoologicznych  i
akwariow  na  rzecz  ochrony  przyrody  i

pokazania  wciaz rosnacego  poziomu  jakosci

utrzymania zwierzat.

.

  

6.3 Nowe cele

W  zakresie  polityki  informacyjnej  ogrody

zoologiczne i akwaria beda:

Skutecznie inspirowac zwiedzajacych,

przekazywac idee ochrony przyrody i
na  biezaco  oceniac  efekty  swej

dzialalnosci;

Uznawane  jako  jednostki

wyspecjalizowane  w  dziedzinie
ochrony przyrody oraz jako zywotne i

stabilne instytucje, zblizajace ludzi do

natury;

Budzacymi zaufanie  i  wiarygodnymi

zrodlami  informacji  jako  instytucje
odgrywajace  istotne  znaczenie

kulturalne i socjalne;

Beda  one  rowniez  przyjmowac  wszelkie

konstruktywne  i  krytyczne  uwagi  a  takze

 

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  sa
uniwersalne

W  dzisiejszym,  szybko  zmieniajacym  sie

swiecie  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  maja

unikalna  mozliwosc  pozytywnego  i
skutecznego dzialania. Przez najblizsze 10 lat

powinny  informowac,  ze  nie  musza  juz

przepraszac  za  przetrzymywanie  zwierzat  w

sztucznie  stworzonym  srodowisku.  Ich

znaczenie  zostanie  uznane  i  zrozumiane,
zostana tez docenione za wklad, jaki wnosza

w ochrone bioroznorodnosci.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  powinny
skoncentrowac  sie  na  unikalnosci  tego,  co

moga  zaoferowac  –  zywe  zwierzeta  i

doswiadczony personel, oddany idei ochrony

gatunkow  i  ich  powrotu  do  naturalnego

srodowiska.  Eksponowana  kolekcja  powinna
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pracowac  nad  zlikwidowaniem  wszelkich
niedociagniec.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  beda

informowac  o  swych  sukcesach,

koncentrujac  sie  przede  wszystkim  na
ponizszych zagadnieniach.

zachecac  zwiedzajacych  do  przezywania
zupelnie  nowych  doznan  zwiazanych  z

obserwacja  zagrozonych  gatunkow  w

warunkach  mozliwie  najbardziej  zblizonych

do naturalnych.

Ogrody  zoologiczne  jako  organizacje

zajmujace sie ochrona przyrody

Ogrody zoologiczne i akwaria powinny tak
dzialac, by zwiedzajacy zrozumieli zwiazek

miedzy  prezentowanymi  okazami  a

zwierzetami  zyjacymi  w  naturalnym

srodowisku  a  takze  uswiadamiac,  w  jaki

sposob moga  oni pomoc  zarowno jednym,
jak  i  drugim.  Ogrody  powinny  takze

promowac  sukcesy  innych  ogrodow  i

akwariow oraz innych tego typu placowek

w zakresie ochrony gatunkowej in situ .

Ogrody  zoologiczne  pomagaja

wprowadzac zmiany

Efektywna polityka informacyjna ma wplyw

nie tylko na to, co ludzie mysla o ogrodach
zoologicznych i akwariach, ale takze na ich

stosunek do calego otaczajacego ich swiata i

roli,  jaka  moga  odegrac  w  ochronie

bioroznorodnosci  i  zachowania  siedlisk
naturalnych. Informacje na temat surowcow

wtornych i ich wykorzystania powinny byc

elementem polityki dydaktycznej dotyczacej

ochrony srodowiska.

Wizyta  w  zoo  musi  uswiadomic

zwiedzajacym mozliwosc wspoldzialania na

rzecz  ochrony  naturalnego  srodowiska  a

ogrody zoologiczne  musza  pokazac  im,  co
kazdy  z  nas  moze  zrobic  praktycznie  we

wlasnym zakresie.  Zoo musi ukazac  istote

ochrony  przyrody  dla  naszego  zycia  i

ulatwic  spoleczenstwu  mozliwosc

pozytywnego dzialania w tym zakresie.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  moga

wplywac na zmiane postawy ludzi poprzez

przyklad,  jaki  same  daja.  Powinny

eksponowac  swa  dzialalnosc  na  rzecz
zachowania  naturalnego  srodowiska,

chocby  poprzez  wykorzystywanie  jedynie

„ekologicznych”  materialow,  wlasciwa

obrobke  surowcow  wtornych  i  odpadow,

Odpowiedzialnosc ogrodow zoologicznych

Ogrody zoologiczne musza w sposob uczciwy

i otwarty prowadzic swa dzialalnosc, powinny
byc  otwarte  na  zewnetrzne  kontrole

warunkow,  utrzymania  zwierzat,  programow

hodowlanych,  prowadzonych  badan  i

programow edukacyjnych. W nadchodzacych

latach  slowo  „zoo”  na  calym  swiecie  nie
powinno  budzic  zadnych  pejoratywnych  i

watpliwych  skojarzen;  powinno  zyskac  taka

akceptacje  spoleczna,  jaka  zyskalo  w

ostatnich latach slowo „akwarium”.

Ogrody  zoologiczne  troszcza  sie  o  swoje

zwierzeta

Ogrody  zoologiczne  musza  na  biezaco

informowac opinie spoleczna, ze bezustannie
pracuja  nad  poprawa  warunkow,  w  jakich

przebywaja  ich  zwierzeta,  ulepszaniem

wybiegow,  by  jak  najbardziej  przypominaly

naturalne srodowisko, w celu poprawy jakosci
zycia  zwierzat  a  takze  dla  zwiekszenia

zainteresowania  i  zainspirowania

zwiedzajacych. Wraz z poznawaniem potrzeb

poszczegolnych  gatunkow,  w  wyniku

prowadzonych obserwacji i badan, poprawiaja
sie warunki fizyczne, srodowiskowe i socjalne

zwierzat.  Zwierzeta  w  prawidlowo

funkcjonujacym ogrodzie  zoologicznym zyja

na  „bardzo  wysokim poziomie”,  maja  odpo
wiednio  zbilansowana,  wartosciowa  diete,

fachowa opieke  weterynaryjna,  odpowiednio

urzadzony,  zblizony  do  naturalnego

srodowiska  wybieg  i  nie  sa  zagrozone  ze

strony  drapieznikow.  Ogrody  zoologiczne  i
akwaria  chetnie  korzystaja  ze  wszelkich

wynikow badan dotyczacych zycia zwierzat w

niewoli, w aspekcie zarowno fizycznym, jak i

psychologicznym.

Ponadto  bezpieczenstwo  zarowno  zwierzat,

jak  i  ludzi  w  ogrodach  zoologicznych  jest

scisle  okreslone  przez  dosc  rygorystyczne,

lecz  majace  racjonalne  podstawy,
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promowanie  „zdrowej  zywnosci”,  uczciwa
konkurencje  i  polityke  zgodna  z zasadami

etyki  przy  pozyskiwaniu  funduszy  i

sponsorow  oraz  planowaniu  inwestycji.

Ogrody  zoologiczne  moga  szczycic  sie

swymi osiagnieciami w tej materii.  Dzieki
informowaniu spoleczenstwa o dzialalnosci

na  rzecz  ochrony  przyrody,  ogrody

zoologiczne  wplyna  nie  tylko  na  wzrost

ogolnej swiadomosci co  do  swej roli,  lecz
zacheca  zwiedzajacych  do  czynnego

dzialania na rzecz poprawy jakosci zycia na

naszej planecie.  Ludzie  poczuja  sie  dzieki

temu mniej winni i bezradni, jesli chodzi o

stan Ziemi, za to bardziej chetni i zdolni do
pozytywnego dzialania.

Zoo i akwaria jako inspiracja

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  beda

inspirowac  spoleczenstwo  do  wspierania
walki  o  zachowanie  bioroznorodnosci.

Istnieje  bardzo  wyrazny  zwiazek  miedzy

ochrona  przyrody  poprzez  edukacje,

edukacja  przez  inspiracje  a  inspiracja
poprzez zabawe.

uregulowania  prawne.  Szanujace  sie  ogrody
zoologiczne sa otwarte, a nawet uczestnicza w

doskonaleniu  przepisow;  musza  byc  gotowe

wyrazic  swa  dezaprobate  placowkom,  ktore

sie tym uregulowaniom nie podporzadkowuja

i  musza  uznac  je  za  niemozliwe  do
zaakceptowania. Niewlasciwie funkcjonujac e

ogrody,  obok  stwarzania  nieodpowiednich

warunkow  przebywajacym  w  nich

zwierzetom, bardzo powaznie psuja reputacje
wzorcowym  ogrodom  calego  swiata.

Organizacje  zrzeszajace  ogrody  zoologiczne

powinny  zrobic  wszystko,  co  tylko  w  ich

mocy,  by  pomoc  biedniejszym  siostrzanym

placowkom,  ale  powinny  takze  umiec  sie
zdystansowac  od  tych  dzialajacych

niewlasciwie i szeroko naglosnic wykluczenie

tych  placowek  z  szeregu  czlonkow

regionalnych lub krajowych organizacji,  jesli
te  nie  sa  w  stanie  zapewnic  minimalnych

standardow  w  zakresie  opieki  nad

zwierzetami, ochrony przyrody i edukacji.

 

Ogrody  zoologiczne  pozytywnie

oddzialuja na mieszkancow miast

Dzisiejsi  mlodzi  mieszkancy  miast  to
jutrzejsi  wojownicy  w  sluzbie  ochrony

przyrody  i  osoby,  ktore  w  przyszlosci

ksztaltowac beda swiadomosc spoleczna w

tym  zakresie.  Ogrody  zoologiczne  sa

enklawami ciszy i spokoju, czasem nawet w
duchowym znaczeniu  tych  slow.  Powinny

zatem  podkreslac,  ze  daja  ludziom

mozliwosc kontaktu i powrotu do natury i

byc dumne z roli, jaka przyszlo im odegrac
w dzisiejszym swiecie. Ogrody zoologiczne i

akwaria to miejsca, w ktorych gromadza sie

ludzie  w  kregu  rodziny  lub  przyjaciol,  by

dowiedziec  sie, jak ogromne znaczenie  ma

dzika przyroda i naturalne srodowisko.

Etyka ogrodow zoologicznych

Opieka  zwierzat  w niewoli z koniecznosci

rzadza  skomplikowane  zasady  etyczne.
Ogrody  zoologiczne  musza  starac  sie

wyjasnic  zawile  kwestie  etyczne,  jakie

powstaja przy hodowli zwierzat, majacej na

celu ochrone bioroznorodnosci gatunkowej,

jak chocby selektywny uboj.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  jako

placowki dydaktyczne

Dydaktyka  od  dawna  uwazana  byla  za
podstawowy sukces ogrodow zoologicznych i

akwariow,  lecz  ogrody  powinny  sobie

uswiadomic, ze rola ich jest znacznie wieksza,

poniewaz  moga  byc  miejscem

niepowtarzalnych doswiadczen i zdobywania
wiedzy;  ich  program dydaktyczny  powinien

byc dopasowany do roznych grup odbiorcow,

gdyz dydaktyka  w ogromnym stopniu  moze

wplywac na zaistnienie pozytywnych zmian.

Wspieranie  ogrodow  zoologicznych  a

ochrona dzikiej przyrody

Przez uswiadomienie ludziom, w jaki sposob

ich  pomoc  finansowa  moze  w  bezposredni
sposob  pomoc  ochronie  dzikiej  przyrody,

mozna  zachecac  ich do wspierania  ogrodow

zoologicznych  i  akwariow  z  czysto

altruistycznych,  a  nie  ekonomicznych
pobudek.  Nalezy  pokazac,  jak  dzieki  temu

poprawiaja  sie  warunki bytowania zwierzat  i

w  jaki  sposob  ogrody  zoologiczne

wspolpracuja  z  innymi  organizacjami

dzialajacymi  na  rzecz  ochrony  srodowiska
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podczas  roznego  rodzaju  akcji,  wystaw  i
kampanii. Oczywiscie w niektorych rejonach

ludzie wspierajac ogrody zoologiczne kieruja

sie  przede  wszystkim  pobudkami

ekonomicznymi  –  lecz  ogrody  nie  powinny

nigdy  pomijac  sposobnosci  podziekowania
ludziom  za  udzielone  wsparcie,  skladki

czlonkowskie  czy  sponsoring  na  rzecz

ochrony srodowiska i bioroznorodnosci.

  

6.4  Rozrywka  i  ochrona  przyrody

nie wykluczaja sie wzajemnie

Promowanie  ogrodow  zoologicznych  i

akwariow jako miejsc rozrywki i placowek
badawczych  i  dydaktycznych  dzialajacych

na  rzecz  ochrony  przyrody  i  zwierzat  nie

powinno  nastreczac  zadnych  trudnosci.

Odwiedziny  w  zoo  maja  dostarczyc
rozrywki, maja przypomniec zwiedzajacym

o urokach zycia i sprawic radosc obcowania

z  natura.  Nawet  najbardziej  profesjonalne

opracowania  przyrodnicze  nie  zastapia

bezposredniego  doswiadczenia  kontaktu  z
zywymi  zwierzetami  otoczonymi

prawidlowa opieka, zyjacych w warunkach

stymulujacych je do naturalnych zachowan i

w srodowisku zblizonym do naturalnego, ani
tez  opowiesci  osob  bezposrednio

zajmujacych  sie  zwierzetami.  Starannie

opracowana  polityka  informacyjna  moze

stworzyc  zwiedzajacym  mozliwosc

jednoczesnej rozrywki i nauki.

Doskonalym  interaktywnym

doswiadczeniem moze  byc  prelekcja

opiekuna  na  temat  naturalnych

zachowan  prezentowanego  gatunku.
Oczywiscie  tego  typu  pokazy  nie

moga  niepotrzebnie  stresowac

zwierzecia.

Nalezy uswiadomic zwiedzajacym, ze
milo  spedzony  czas  w  zoo  ma  dzis

scisly zwiazek z ochrona zagrozonych

gatunkow w przyszlosci.

Zwiedzajacy  powinni  miec  mozliwosc

rozmowy  z  opiekunami,  powinni  byc
traktowani  jak  wspoltowarzysze

podrozy  w  odkrywaniu  i  docenianiu

znaczenia  przyszlosci  naturalnego

srodowiska.

Jesli  ogrod  wspolpracuje  z  innymi
organizacjami  lub  stowarzyszeniami

dzialajacymi  na  rzecz  ochrony

przyrody,  powinien  wyraznie

poinformowac  o  tym  zwiedzajacych
oraz uswiadomic  im, ze  ta  wspolpraca

odgrywa  istotna  role  w  ochronie

zagrozonych gatunkow i ich siedlisk.

Ludzie  kierowani  pobudkami

altruistycznymi,  zacheceni  do
wstapienia  w poczet  sponsorow,  beda

wspierac  ogrod  zoologiczny  w

realizowaniu jego celow zwiazanych  z

ochrona przyrody, i to nie tylko dlatego,
ze  dostana  bezplatny  okresowy  bilet

wstepu.

Nadrzednym  celem  polityki  informacyjnej

ogrodow zoologicznych i akwariow jest to, by
zaczely  byc  postrzegane  jako  organizacje

zajmujace  sie  ochrona  przyrody.  Ochrona

przyrody  moze  doskonale  wspolgrac  z

rozrywka,  ktora  placowki  te  oferuja

zwiedzajacym, poniewaz rozrywka i ochrona
przyrody  bynajmniej  nie  wykluczaja  sie

wzajemnie.

  

6.5 Przekazywanie przeslania  
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Forma strategii

Pierwszym krokiem, ktory powinien podjac

kazdy ogrod zoologiczny i akwarium, jest

opracowanie strategii informacyjnej.

Zidentyfikowanie odbiorcy

Podstawowym  odbiorca  przekazywanych

informacji sa ludzie odwiedzajacy zoo, lecz

ogrody  powinny  rozpowszechniac  idee  i

sukcesy  w  ochronie  przyrody  wsrod
politykow,  mediow,  uczelni,  pedagogow

oraz  innych  wplywowych  osob.  Ogrody

zoologiczne  i  akwaria  powinny  zadbac  o

jeszcze  wydajniejszy  przeplyw  informacji
miedzy soba oraz miedzy swymi wlasnymi

pracownikami i wolontariuszami.

Zintegrowany przeplyw informacji

Aby ogrody zoologiczne i akwaria w sposob
efektywny  mogly  informowac  na  temat

prowadzonej  przez  siebie  pracy  na  rzecz

ochrony  przyrody,  niezbedna  jest

zintegrowana  polityka  informacyjna.
Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  powinny

stworzyc  siec  przeplywu  informacji

pomiedzy  personelem  zajmujacym  sie

marketingiem,  pracownikami  naukowymi,

opiekunami i osobami odpowiedzialnymi za
dydaktyke.  Warto  takze  nawiazac

wspolprace  z  lokalnymi  organizacjami

zajmujacymi  sie  ochrona  przyrody  oraz

innymi ogrodami zoologicznymi, w ktorych
realizowane  sa  programy  ochrony

gatunkowej in situ .

Bardzo  istotna  jest  scisla  wspolpraca

personelu  zajmujacego  sie  dydaktyka  i
marketingiem,  tak  by  ich  praca  niosla  to

samo przeslanie, aczkolwiek w rozny sposob

i  w  miare  mozliwosci  skierowane  do

roznych odbiorcow.

Zintegrowana  dzialalnosc  ogrodow

zoologicznych

Dzialalnosc  marketingowa  powinna  byc

integralna  czescia  wszelkich  dzialan
podejmowanych w ogrodach zoologicznych

–  planowania  kolekcji  zwierzat,  etyki,

projektowania wybiegow i przy roznego

rodzaju wydarzeniach. Nalezy wyeliminowac

wystepujaca  niekiedy  rozbieznosc  interesow

miedzy  personelem  zajmujacym  sie

marketingiem i zwierzetami. Wszyscy powinni

miec jeden i ten sam cel poniewaz tylko scisla
wspolpraca  wplynie  na  wzrost  efektywnosci

podejmowanych dzialan.

Pozytywna komunikacja

Informacje  wychodzace  z  ogrodow
zoologicznych  i  akwariow  nie  moga  byc

postrzegane  jako  forma  usprawiedliwienia.

Nie  ma  najmniejszej potrzeby,  by zajmowac

defensywna  pozycje,  wrecz  przeciwnie,
ogrody zoologiczne na calym swiecie powinny

prezentowac  pozytywne,  aktywne  podejscie

we  wszystkich  wychodzacych  na  zewnatrz

komunikatach. Wszelkie osiagniecia powinny

byc szeroko naglasniane, nalezy podkreslac i
tlumaczyc  koniecznosc  ochrony  przyrody  i

bioroznorodnosci.  Taka  polityka  sprawi,  ze

osoby majace jakiekolwiek watpliwosci co do

zasadnosci  trzymania  zwierzat  w  niewoli
poczuja  sie  znacznie  bardziej  komfortowo  i

wizyta  w  ogrodzie  zoologicznym  lub

akwarium  stanie  sie  dla  nich  prawdziwa

przyjemnoscia. Ogrody zoologiczne i akwaria

musza  prowadzic  jasna,  zwiezla  i  tresciwa
polityke  informacyjna.  W  tym  celu  musza

wypracowac  wzajemne  porozumienie

dotyczace  wspolnego  przeslania.  Przeslanie

powinno byc  pozytywne i pelne optymizmu.
Nieustajaca,  grabiezcza  eksploatacja

naturalnych  bogactw,  dzialanie  na  szkode

srodowiska i dzikiej przyrody sa alarmujace i

na  pozor  nie  do  pokonania,  ogrody

zoologiczne  i  akwaria  powinny
wykorzystywac kazda okazje, by infor mowac

spoleczenstwo o swych sukcesach w ochronie

przyrody i o tym, w jakim stopniu kazdy z nas

sie  moze  do  nich  przyczynic.  Nie  mozna
pozwolic  na  spadek  bioroznorodnosci,  a

ogrody  zoologiczne  musza  przypominac

ludziom, ze sa pozytywna sila w walce o jej

zachowanie.  Komunikaty  wychodzace  z

ogrodow zoologicznych i akwariow powinny
byc  bardzo  precyzyjne,  szczegolnie  jesli

chodzi o ochrone przyrody. Nalezy wyraznie

uswiadomic ludziom roznice miedzy ochrona

bezposrednia  –  wspieranie  dzialan
terenowych,  realizowanie  programow

ochrony  gatunkowej  ex  situ  –  a  ochrona

niebezposrednia,  ktora  polega  na  zmianie  i

ksztaltowaniu  odpowiedniej  postawy  i

zachowania.

  

Internet  stal  sie  waznym
srodkiem komunikacji dla
swiata  ogrodow
zoologicznych  i
akwariow.  WAZA  i
ogromna  wiek-  szosc
zrzeszonych  w  niej
stowarzyszen i  instytucji
posiada  swe  wlasne
strony internetowe,  ktore
sa  coraz  czesciej
uzywane  do
komunikowania  sie  w
kwestiach  ochrony
przyrody.

Zdjecie:
Projekty  ochrony
przyrody  sygnowane
przez  WAZA,  tutaj
projekty  Na  Hang,  Cuc
Phuong  i  Cat  Ba  ZOO
Munster  (Projekt  WAZA
Nr.  04007,  04008,
04009) i Phong Na – Khe
Bang  Projekt  ZOO
Kolonia  (Projekt  WAZA
Nr.  04015),  sa
prezentowane  na
www.waza.org .

 

Powrot do spisu tresci

  

  

  

Rozdzial 7

 

Partnerstwo i Polityka
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Streszczenie

Rozdzial  ten  przedstawia  wizje  rosnacej  globalnej  wspolpracy  pomiedzy  ogrodami  i

akwariami z jednej strony, a innymi organizacjami z drugiej po to, by zwiekszyc efektywnosc

ochrony  przyrody.  Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  cechuje  unikalne  polaczenie  wiedzy

praktycznej i teoretycznej, etyki prawnej oraz biologiczna roznorodnosc. Jednak zadne zoo

ani akwarium nie jest samotna wyspa – nie moze samodzielnie uczynic wszystkiego, co jest

niezbedne dla zachowania bioroznorodnosci. Stad instytucje te musza wspolpracowac – tak

ze soba, jak i z innymi instytucjami, takimi jak parki, tereny chronione, instytucje rzadowe,

jednostki  zajmujace  sie  dzika  przyroda  i  srodowiskiem,  organizacje  zajmujace  sie

dobrobytem zwierzat, organizacje ochrony przyrody oraz organizacje typu akademickiego,

zawodowego,  kulturalnego,  handlowego  i  spolecznego.  Ogrody  zoologiczne  i  akwaria

powinny przystepowac do stowarzyszen narodowych i regionalnych oraz wspomagac swoich

kolegow, ktorzy maja dobre intencje, lecz nie dysponuja wystarczajacymi srodkami. Powinny

one jednak rowniez wspomagac wladze w reformowaniu lub zamykaniu tych zoo, ktore nie

potrafia osiagnac wlasciwych standardow. Ogrody zoologiczne i akwaria moga sie wspierac

poprzez wzajemne organizowanie szkolen, programow oraz angazowanie lokalnych ogrodow

zoologicznych w projekty ochrony przyrody. Swiatowa Organizacja Ogrodow Zoologicznych

i Akwariow (WAZA) formalizuje zwiazki z roznymi organizacjami, w tym ze Swiatowa Unia

Ochrony  Przyrody  (IUCN).  Czlonkowie  WAZA  czesto  wspolpracuja  z  Grupami

Specjalistycznymi  IUCN,  zarowno  tymi  opartymi  na  bazie  systematyki,  jak  i  danej

dyscypliny. Wspolpraca z naukowcami przynosi wzrost mozliwosci badawczych, a ze szkolami

wplywa  na  programy  nauczania.  Zwiazki  z  bibliotekami  i  galeriami  sztuki  propaguja

tworzenie wizualnej  i  pisemnej  historii  naturalnej.  Ochrona przyrody ma wplyw na ludzi

niezaleznie  od ich zawodu lub pochodzenia,  zatem zainteresowac nia mozna architektow,

inzynierow i planistow miejskich. Wspolpraca z mediami umacnia idee ochrony przyrody.

WAZA podkresla,  ze  wszystkie  instytucje  powinny  przestrzegac  praw ochrony  przyrody  i

stosowac sie do Kodeksu Etycznego WAZA. Dzialanie w sposob etyczny oraz dostarczanie

informacji umozliwia ogrodom zoologicznym i akwariom wplyw na opinie publiczna. Poprzez

rozwoj  scislej  partnerskiej  wspolpracy  z  szeroka  gama  partnerow ogrody  zoologiczne  i

akwaria moga w istotny sposob zwiekszac swoj wplyw na ochrone przyrody.

  

Wizja

Dzieki rozsadnej wspolpracy i rozsadnie prowadzonej propagandzie ogrody zoologiczne i

akwaria  beda kontynuowaly poprawe  standardow utrzymania  zwierzat  i  edukowania

zwiedzajacych, aby dzialali na rzecz ochrony przyrody oraz beda nadal uczestniczyly w
projektach terenowych. Partnerstwo wzmocni globalna wspolprace i pomoze wszystkim

ogrodom zoologicznym,  akwariom i  innym organizacjom ochroniarskim zwiekszyc  i

osiagnac swe cele na rzecz ochrony przyrody.

  

7.1 Wprowadzenie  

prosperujacym  ogrodom  zoologicznym  i
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Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  w  sposob

wyjatkowy  lacza  wiedze  praktyczna  i

teoretyczna,  etyke  prawna  i  przyrodnicza

oraz  roznorodnosc  biologiczna.  Obserwuje

sie wzrastajaca tendencje do wspolpracy tak
pomiedzy  ogrodami,  jak  i  innymi

organizacjami rzadowymi i pozarzadowymi.

Na  przyklad ogrody zoologiczne  i akwaria

moga brac udzial we wspolnych programach

hodowlanych,  programach  edukacyjnych,
projektach  badawczych  oraz  projektach

terenowych,  azeby pomoc  w zapobieganiu

lub  zminimalizowaniu  wymierania  dzikich

zwierzat,  w ochronie  bioroznorodnosci i w
budzeniu swiadomosci ochroniarskiej u osob

indywidualnych, instytucji i spolecznosci.

W  nadchodzacych  latach  te  ogrody

zoologiczne  i  akwaria,  ktore  sa  naprawde
efektywne, zwieksza i rozszerza te dzialania,

jak tez beda pomagac gorzej

akwariom w konstruktywnym wykorzystaniu
ich potencjalu. Partnerstwo wzmocni globalna

wspolprace i pomoze ogrodom zoologicznym i

innym organizacjom ochroniarskim osiagnac

ich  cele  na  plaszczyznie  ochrony  przyrody.

Nawet maly ogrod zoologiczny moze istotnie
przyczynic  sie  do  ochrony  przyrody,  a

wspolpracujac  ze  soba  ogrody  zoologiczne  i

akwaria  moga  stworzyc  bardzo  efektywna

swiatowa siec, dzieki ktorej moga dotrzec do
duzej  liczby  osob  indywidualnych,

zorganizowanych  grup,  spolecznosci

biznesowych i instytucji politycznych.

Pracujac  z  wrazliwoscia  i  cierpliwoscia,
odnoszac  sie  z  szacunkiem  do  roznorakich

politycznych,  historycznych,  spolecznych  i

ekonomicznych  cech  charakterystycznych

kazdej  kultury,  kazde  zoo  i  akwarium

przyczyni  sie  najbardziej  odpowiednio  do
ochrony  przyrody  w  kontekscie  swojej

wlasnej kultury i ekonomii.

  

7.2 Zadne zoo nie jest wyspa

Bez  interwencji  male  populacje  osiagna

punkt, z ktorego nie ma powrotu i fakt ten

stal sie  podstawa do uzasadnienia istnienia

ogrodow  zoologicznych  i  akwariow  i
prowadzenia  w  nich  hodowli  poprzez

wspolne zarzadzanie gatunkami. Jednak rola

ogrodow  zoologicznych  i  akwariow  w

ochronie  gatunkow  jest  duzo  wieksza  niz
tylko  zapewnienie  banku  zwierzat.  Dzisiaj

ogrody zoologiczne inwestuja swoje zasoby

w ratowanie  duzych obszarow srodowiska,

sponsoruja  korytarze,  dzieki  ktorym

podzielone populacje duzych ssakow moga
sie  kontaktowac, a  takze  ucza  publicznosc

angazowania sie w ochrone tych siedlisk.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  potrzebuja
innych ogrodow zoologicznych i akwariow,

zeby miec znaczenie i pelnic efektywna role

w  ochronie  przyrody:  nie  moga  one

samodzielnie  przeprowadzac  wszystkich

zadan  zwiazanych  z  ochrona
bioroznorodnosci.  Sa  one  najbardziej

efektywne wtedy, gdy maja wsparcie innych

organizacji,  zarowno  rzadowych,  jak  i

pozarzadowych.

 

akwaria,  ktore  uczyly  sie  jedne  od  drugich.

Wiele  indywidualnych  ogrodow

zoologicznych  i  akwariow osiagnelo  wysoki

poziom  rozwoju  dzieki  dzieleniu  sie  swymi
rosnacymi  umiejetnosciami.  Partnerska

wspolpraca  ogrodow  zoologicznych  i

akwariow  nie  jest  jedynie  uzyteczna  i

potrzebna,  ale  jest  konieczna.  Ogrody

zoologiczne  i  akwaria  powinny  w
szczegolnosci  rozwazyc  nawiazanie

wspolpracy z:

innymi  ogrodami  zoologicznymi  i
akwariami  (na  szczeblu  lokalnym,

regionalnym i miedzynarodowym),

krajowymi  i  regionalnymi

stowarzyszeniami  ogrodow

zoologicznych i akwariow,
globalna  organizacja  ogrodow

zoologicznych i akwariow (WAZA),

stowarzyszeniami  przyjaciol  ogrodow

zoologicznych,
parkami i terenami chronionymi,

rzadowymi  departamentami,

ministerstwami  oraz  agencjami

zajmujacymi  sie  ochrona  dzikiej

przyrody  (lesnictwo,  ochrona
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Potencjalnie  ogromna  i  robiaca  wrazenie
siec  stanie  sie  jeszcze  bardziej  osiagalna,

jesli wszystkie  ogrody zoologiczne  stworza

szczere  i tworcze  sposoby komunikowania

sie  i  wzajemnej  wspolpracy.  Priorytetem

musi  byc  miedzynarodowa  wspolpraca
pomiedzy samymi ogrodami zoologicznymi.

Najlatwiej osiagnac to poprzez regionalne i

krajowe  stowarzyszenia  ogrodow

zoologicznych,  ktore  reprezentuja
poszczegolne ogrody zoologiczne i akwaria,

jak  rowniez  poprzez  Swiatowe

Stowarzyszenie  Ogrodow  Zoologicznych  i

Akwariow  (WAZA),  globalna  organizacje

ogrodow zoologicznych.

Rodzaje partnerstwa

Wspolna  siec  ogrodow  zoologicznych

obejmuje parki zoologiczne i ogrody, parki
typu safari oraz

srodowiska,  edukacja,  rolnictwo,
hodowla  zwierzat  oraz  weterynaria  i

turystyka),

organizacjami  lokalnymi  (organizacje

cywilne, szkoly, biblioteki),

agencjami ochrony srodowiska,
innymi  rzadowymi  i  pozarzadowymi

organizacjami  ochrony  srodowiska  i

zwierzat,

organizacjami  akademickimi,
zawodowymi,  kulturalnymi,

handlowymi i lokalnymi zwiazanymi z

zagadnieniem  (np.  instytuty

doswiadczalne,  uniwersytety,  muzea,

stowarzyszenia  zoologiczne,  ogrody
botaniczne).

Ramka  7.1  pokazuje  przyklady  efektywnej

wspolpracy pomiedzy ogrodami i akwariami a

innymi agencjami.

Wspolne programy hodowlane

Dobrym przykladem dzielenia  sie  wiedza  i

doswiadczeniem  miedzy  ogrodami
zoologicznymi sa  wspolne  dlugoterminowe

programy hodowlane.  Moga  one  zapewnic

roznorodnosc  genetyczna  niezbedna  do

podtrzymania zmniejszajacych sie populacji
zwierzat,  pomoc  odtwarzac  populacje

wymarle na wolnosci oraz zabezpieczac na

przyszlosc material genetyczny.

Pierwszy  wspolny  program  hodowlany
zostal  stworzony  w  roku  1900,  kiedy  to

wiele ogrodow wyslalo swoje stawki jelenia

milu  (  Elaphurus  davidianus)  do  Woburn

Abbey.  W  1923  roku  dyrektor  zoo  we
Frankfurcie  stworzyl  Miedzynarodowe

Stowarzyszenie  Ochrony  Zubra  (  Bison

bonasus).  Ogrody  zoologiczne  w  Berlinie,

Frankfurcie,  Halle,  Hamburgu  i  inne

dostarczyly  zwierzat,  zas  Ogrod
Zoologiczny w Warszawie podjal sie w 1932

roku  prowadzenia  ksiegi rodowodowej dla

tego gatunku. Stowarzyszenie to wzorowalo

sie  na  Stowarzyszeniu  Ochrony  Bizona,
ktorego  dzialalnosc  zostala  zawieszona  w

latach  30-tych  XX  wieku  w  wyniku

odniesionych  sukcesow  w  ochronie  tego

gatunku.  W  kolejnych  latach  stosowanie

ksiag rodowodowych i wspolnych

programow  hodowlanych  rozroslo  sie

niepomiernie (zobacz Rozdzial 4).

W  latach  90-tych  XX  wieku  ogrody
zoologiczne  i akwaria  zaangazowane byly w

liczne  programy ochrony roznych gatunkow.

Wiele  z  nich  (zwlaszcza  ze  strefy

umiarkowanej)  zaczelo  pomagac  w
programach terenowych na obszarach o duzej

bioroznorodnosci.  Niektore  z  projektow

zakladaly  reintrodukcje  zwierzat  urodzonych

w  zoo  do  ich  naturalnego  srodowiska,  z

ktorego  znikly.  Inne  natomiast  zakladaly
ochrone  srodowiska  naturalnego,  tworzenie

naturalnych  korytarzy  oraz  szerzenie  idei

ochrony  pomiedzy  ludzmi,  zyjacymi  w

srodowisku  naturalnym  zagrozonych
gatunkow.  Programy  ochrony  gatunkowej

obejmowaly  rowniez  stworzenie  programow

naukowych, takich jak SSP (Species Survival

Plans  =  Programy  Ochrony  Gatunkow  w

USA),  EEP  (European  Endangered  Species
Program  =  Europejski  Program  Ochrony

Gatunku),  ASMP  (Australasian  Species

Management  Program  =  Australijsko-

Azjatycki  Program Zarzadzania  Gatunkiem),
APP  (African  Preservation  Program  =

Afrykanski Program Ochrony).  Programy  te

staly sie podstawa do wspolnego zarzadzania

populacjami ex situ dla wybranych gatunkow.
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Ramka 7.1

Przyklady partnerstwa

Azja

Zoo w Taipei, Fundacja TOAF, Szkola Podstawowa Han-Shan oraz Rada Rolnicza i Fundacja

Zoologiczna Taipei wspolpracowaly przy projekcie dotyczacym terenow podmoklych celem
uratowania  zaby  trawnej  z  Taipei  Rana  taipehensis,  ktorej  populacja  zmniejszyla  sie

katastrofalnie  z  powodu  stosowania  pestycydow  i  zaniku  naturalnego  srodowiska.  Zoo

zachecalo lokalnych farmerow do organicznej uprawy i sprzedazy lilii wodnych Pomacea

canliculata.  Pomoc  dotyczyla  rowniez  ochrony  lilii  przed  cma  Spodoptera  litura  (ang.
Tobacco  killer  cutworm moth)  poprzez opryskiwanie  naturalnymi wyciagami roslinnymi i

wycinanie  traw,  ktore  stanowia  schronienie  dla  tych  ciem.  Zorganizowano  tez  program

nauczania nauczycieli odnosnie kwestii terenow podmoklych dla spolecznosci lokalnej. Dzieki

wspolpracy  spolecznosci  na  szczeblu  lokalnym oraz  krajowym ludzie  moga  podejmowac

swiadome decyzje srodowiskowe w oparciu o „Piec Wartosci” : korzysci ekonomiczne, uslugi
dotyczace ochrony przyrody, kwestie etyczne, korzysci „estetyczne” i edukacyjne.

Ameryka Polnocna

Zoo w Brookfield jest jedna ze 130 instytucji, organizacji ochroniarskich i miast partnerskich z
19  federalnymi,  stanowymi i regionalnymi agencjami i  wlascicielami terenow naturalnych

zrzeszonych w „Dziczy Chicago” („Chicago Wilderness”). „Chicago Wilderness” jest grupa

organizacji, ktore uczestnicza w Projekcie Wielkiej Chicagowskiej Biosfery (Greater Chicago

Biosphere  Project),  15-letniej  inicjatywy,  ktora  przyniosla  wiele  uzytecznych  badan  i
informacji dla osob prywatnych, korporacji i spoleczenstwa, a ktora moze przyczynic sie do

powstania pierwszego miejskiego rezerwatu biosfery. Ogrody zoologiczne, akwaria, muzea i

centra  przyrodnicze  pomagaja  w zapewnianiu  lacznosci  i  wychodza  naprzeciw  wysilkom

obywateli Chicago w Rezerwacie. Miasto zapewnia kilka tysiecy wolontariuszy pracujacych

w terenie,  ktorzy  asystuja  w ochronie  srodowiska  i  jego  odtworzeniu,  co  polaczone  jest
centralna siecia prowadzona przez zoo Brookfield.

Europa

Zoo w Kopenhadze „zaadoptowalo” grupe marmozet lwich Leonthopithecus rosalia Poco das
Antas w Brazylii wyplacajac pensje biologom pracujacym w terenie i zbierajacym dane dla

dlugoterminowej ochrony tych zwierzat. Biologowie spisuja autentyczne historie w terenie,

ktore  potem  zoo  moze  wykorzystac  do  efektywnego  zinterpretowania  wygladu  swego

wybiegu dla marmozet lwich. W ten sposob zoo w Kopenhadze i inne uczestniczace ogrody
zoologiczne prowadza „wewnetrzne” dzialania ochroniarskie 10 000 km od Europy. Projekt

marmozet  lwich  przeznacza  fundusze  na  kontynuowanie  bardzo  waznych  badan

ochroniarskich.  Prawdziwa wygrana bylo poszerzenie dzialan o „adoptowanie korytarza” i

innych  czesci  rezerwatu.  Projekty  takie  jak  ten  daja  ogrodom zoologicznym  mozliwosc

wsparcia  ochrony  przyrody  w  terenie,  zas  projektom  ochrony  przyrody  zapewniaja
przyciagniecie swiatowej uwagi i finansowanie, jak rowniez promocje zrozumienia pracy nad

ochrona przyrody.

W czerwcu 2003 zoo w Zurychu otworzylo nowa Hale Masoala, ekspozycje lasu tropikalnego

symulujaca  warunki  wystepujace  w  Madagaskarskim  Parku  Narodowym  Masoala.  Na
powierzchni ekspozycyjnej 10.000 m 2 , z poziomem wilgotnosci ponad 80% i temperatura

okolo 35 stopni, eksponowana jest duza roznorodnosc roslin i zwierzat. Wiele sposrod 17 000

roslin  pochodzi z nasion zebranych w lasach otaczajacych Park Narodowy i wzrastalo  w

szkolkach zalozonych przez dyrekcje Parku wspomagana przez zoo w Zurychu. Budynek ma

wlasna deszczownie ze zraszaczami, przez ktore przeplywa do 80 000 litrow wody dziennie,
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zas  pomiedzy  zwiedzajacymi a  dzikimi zwierzetami istnieje  niewiele  barier,  dzieki czemu
moga  oni  przechadzac  sie  po  wiernie  odtworzonym  madagaskarskim  lesie  tropikalnym.

Pomiedzy ekspozycja w Szwajcarii a  Parkiem Narodowym na Madagaskarze istnieje  wiele

zwiazkow.  Juz teraz zoo  w Zurychu  zapewnia  dlugoterminowe  wsparcie  finansowe  wielu

projektom dotyczacych spolecznosci mieszkajacej wokol parku, ktore to projekty zwiekszaja

dostep do wody pitnej, opieki lekarskiej, edukacji i rynku dla lokalnych produktow. Dochody
uzyskiwane  dzieki  nowej  ekspozycji  sa  kierowane  poprzez  Zarzad  Parkow  Narodowych

(National Parks Service)  (ANGAP) na  Madagaskarze  i Stowarzyszenie  Ochrony Przyrody

(Wildlife  Conservation Society) (WCS) w Nowym Jorku na pomoc zwiazana z pokryciem

kosztow  zarzadzania  Parkiem  Narodowym  i  kontynuowaniem  rozwoju  inicjatyw  w
okolicznych wioskach.  Zwiedzajacy ten  obiekt  sa  rowniez zachecani do podrozowania  na

Madagaskar,  a  tym samym do  zwiekszania  tak  samo potrzebnych  dochodow z turystyki.

Korzysci tego typu wspolpracy pomiedzy europejskim zoo,  Parkiem Narodowym w kraju

rozwijajacym sie i miedzynarodowym stowarzyszeniem ochrony przyrody sa liczne i daleko

idace.

Afryka

Panafrykanskie  Stowarzyszenie  Ogrodow  Zoologicznych  i  Akwariow  (PAAZAB)  oraz

Poludniowoafrykanska  Grupa  Robocza  Zurawi  (SACWG)  wspolpracuja,  azeby  pomoc
zurawiowi koralowemu Grus (Bugeranus) carunculatus (ang. Wattled crane) . SACWG jest

czescia  Funduszu na  Rzecz Zwierzat  Ginacych (EWT),  lokalnej organizacji pozarzadowej.

Opracowala  ona  program odrodzenia  regionalnej  populacji  zurawia  koralowego.  Program

wymaga  stworzenia  bezpiecznej regionalnej hodowlanej populacji  zurawia  koralowego  dla
celow reintrodukcji. Czlonkowie PAAZAB uczestnicza w hodowli zurawi dostarczanych im

przez SACWG.

Australazja

W  Papui  Nowej  Gwinei  czlonkowie  Australazjatyckiego  Regionalnego  Stowarzyszenia

Ogrodow Zoologicznych  (ARAZPA)  wraz z  lokalnymi spolecznosciami,  Biurem Ochrony

Przyrody  i  Srodowiska  PNG  oraz  organizacjami  pozarzadowymi,  takimi  jak  Nature

Conservancy utworzyli Sojusz Ochrony Tenkile (Tenkile Conservation Alliance). Glownym

celem projektu  jest  ochrona  drzewiaka  tenkile,  Dendrolagus scottae,  niedawno opisanego
gatunku  kangura  nadrzewnego.  W  1998  roku  badacze  oszacowali,  ze  przy  zyciu  moglo

pozostac tylko okolo 100 osobnikow, a gatunek ten wciaz byl zagrozony z powodu polowan

dla celow obrzedowych. W imieniu Sojuszu Ochrony Tenkile przedstawiciele  z rzadowego

PNG  oraz  Australijskich  i  PNG  ogrodow  zoologicznych  wynegocjowali  z  lokalnymi
spolecznosciami moratorium na  polowania.  Sojusz Ochrony  Tenkile  aktualnie  rozpoczyna

badania  nad  tenkile  oraz  projekt  terenowy  jego  ochrony  a  takze  zwieksza  kontakt  ze

spolecznosciami i opracowuje program informacyjny.

  

Projekty terenowe

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria,  ktore

podejmuja sie realizacji projektow w terenie

musza najczesciej wspolpracowac z innymi

organizacjami,  niezaleznie  od  tego  czy
projekty sa  realizowane w odleglym kraju,

czy  lokalnie.  Prowadzenie  projektow

terenowych w najblizszym czasie wymagac

bedzie  skoordynowanych  dzialan  z

narodowymi  i  regionalnymi  organizacjami

Ta  wspolpraca  pozwoli  na  unikanie

powielania  dzialan,  lokalnych  przywilejow  i
niezgodnosci kulturowych.  Pozwoli takze  na

powiekszenie  zasobow  (ktorymi  moga  byc

zywe  organizmy,  finansowanie  lub

rzeczoznawstwo),  ktore  moga  byc
wykorzystane  w  projekcie.  Lokalna

spolecznosc  powinna  byc  wlaczona  do

projektow  jako  ich  potencjalny  beneficjent,

wszedzie  tam  gdzie  to  mozliwe  i

zaakceptowane  przez  regionalnych
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ogrodow  zoologicznych  oraz  lokalnych
organizacji ochrony przyrody.

rzadzacych. (Zobacz tez Rozdzial 2.)

  

7.3 Nie wszystkie ogrody zoologiczne

sa sobie rowne

Nie  wszystkie  kolekcje  zwierzat,

nazywajace  siebie  ogrodami zoologicznymi

lub akwariami, spelniaja wymogi potrzebne

do  skutecznej  pracy  ochroniarskiej  w
dzisiejszym  swiecie.  Moze  to  byc

spowodowane  problemami  finansowymi,

niewlasciwa  opieka  nad  zwierzetami  oraz

mierna  etyka  instytucjonalna,  a  takze  nie

uczestniczeniem w pracach stowarzyszen i
organizacji  zrzeszajacych  ogrody

zoologiczne  na  szczeblu  krajowym,

regionalnym i miedzynarodowym.

Zle  utrzymane  kolekcje  zwierzat  moga
ujemnie wplywac na wizerunek wszystkich

dobrze  utrzymywanych  ogrodow

zoologicznych oraz byc przyczyna licznych

protestow  skierowanych  przeciwko
ogrodom  zoologicznym.  Takie  instytucje

moga  byc  postrzegane  jako  przeszkoda.

Tym niemniej  niektore  z  nich  moga  miec

dobre  intencje  i  nawet  moga  byc  bliskie

uzyskania  akredytacji.  Takie  ogrody
zoologiczne  moga  dawac  placowkom  o

wysokich standardach mozliwosc pomocy w

rozwiazaniu tego powaznego problemu.

Wyzwaniem  dla  dobrych  ogrodow

zoologicznych  i  akwariow  bedzie

rozwiniecie  wspolpracy  z  instytucjami

gorzej  prosperujacymi,  ale  zglaszajacymi

chec  poprawy  swojej  sytuacji.  Wlasciwy
nadzor techniczny, administracyjny, a takze

finansowe  wsparcie  moze  pomoc  tym

ogrodom rozwinac  ich mozliwosci.  W tym

samym  czasie  miedzynarodowa  siec
ogrodow  zoologicznych  powinna

wspolpracowac  w  celu  naklonienia

odpowiednich  organow  rzadowych  do

reformowania  lub  zamykania  ogrodow

zoologicznych i akwariow, ktore  nie  moga
spelnic zakladanych standardow utrzymania

zwierzat.

W  ostatniej  dekadzie  wiele  ogrodow
zoologicznych  i  akwariow  prowadzilo

 

nawiazania  wspolpracy  miedzy  ogrodami
zoologicznymi  i  akwariami  na  polu  nowej

technologii,  szkolen,  edukacji,  podstaw

zarzadzania  i  marketingu.  Lokalne  ogrody

zoologiczne i akwaria moga byc kluczem do

wlaczenia lokalnej spolecznosci do projektu i
zachecenia ludzi do wspolpracy na tym polu.

Instytucje  prowadzace  projekty  terenowe

powinny  dolozyc  wszelkich  staran  do

wlaczenia  do  tych  projektow  lokalnych
ogrodow  zoologicznych  oraz  akwariow.  Te

zwiazki  wspomoga  lokalne  instytucje  w

szerzeniu  wiedzy  o  zwierzetach  z  ich

najblizszego terenu.

Jest  rzecza  niewlasciwa,  aby  ogrody

zoologiczne  i  akwaria  zaangazowane  w

projekty  terenowe  ignorowaly  lub

lekcewazyly gorzej prosperujace instytucje w

danym  regionie.  Dobrze  prosperujace
instytucje  powinny  starac  sie  nawiazac

wspolprace  z  lokalnymi  instytucjami  aby

poprawic ich standardy i mozliwosci.

Takie  wzajemne oddzialywanie  i wspolpraca

wzmocnia  zaufanie  i  wspoldzialanie  miedzy

ogrodami  zoologicznymi  i  akwariami  we

wszystkich  czesciach  swiata.  Ujawnia  one

rowniez lokalne ogrody zoologiczne o niskim
poziomie  oraz  dzialajace  nieetycznie  wsrod

miedzynarodowej  spolecznosci.  Obiekty

ponizej  normy  czesto  doprowadzaja  do

zniszczenia  dzikiej fauny w ich terenie  oraz
propaguja  watpliwe  wartosci  wsrod

zwiedzajacych.  Stosowne  doradztwo,

wzajemne oddzialywanie i wspolpraca na tym

polu  moga  byc  pomocne  regionalnym

dzialaniom  na  rzecz  ochrony  przyrody  tak
samo,  jak  badania  terenowe  i  polepszenie

siedlisk.  Tam, gdzie  jest  to mozliwe,  ogrody

prowadzace  projekty  in  situ  powinny

wspolpracowac  ze  stowarzyszeniami
krajowymi  i  regionalnymi;  jesli  takie

stowarzyszenia  nie  istnieja  na  tym  terenie,

powinny  one  wspolpracowac  z

poszczegolnymi ogrodami zoologicznymi.
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programy, ktore skupialy sie na projektach
terenowych w roznych czesciach swiata. W

projektach  tych  zakladano  stworzenie

centrow hodowlanych, nabycie i nadzor nad

terenami  dziewiczymi,  wzbogacenie

srodowiska  naturalnego,  stworzenie
programow przemieszczania  i reintrodukcji

oraz  programow  edukacyjnych  i

rozwojowych  dla  spolecznosci  lokalnej.

Wymaga  to  bogatych  zrodel  finansowych
oraz  zasobow  ludzkich,  treningow  oraz

stosowania  nowoczesnej  technologii.

Ogrody  zoologiczne  oraz  akwaria  z

regionow  wysoko  rozwinietych  czesto

przewodza pod wzgledem finansowym oraz
technicznym,  dzieki  czemu  dyktuja  one

wzrost  standardow  w  swiecie  ogrodow

zoologicznych. akwariami

Projekty  terenowe  ochrony  przyrody  daja
dobre mozliwosci

Rownorzedna wspolpraca,  taka jak wymiana

szkolen,  moze  propagowac  zrozumienie  i

przyjazn  obu  stron.  Personel  odwiedzajacy

ogrod moze byc szkolony w szerokim zakresie

dotyczacym  kultury  i  ekonomii  kraju,  jak
rowniez technicznych aspektow dotyczacych

ochrony przyrody.

Odwrotnie,  ludzie  zajmujacy  sie  dawna

kultura  moga  przekazywac  swoja  wiedze  o
niekonwencjonalnych technikach zarzadzania,

lokalnej  medycynie  i  naturalnych  zrodlach

pokarmu.  Wymiana  doswiadczen  pozwala

zrozumiec  cel  utrzymywania  danych
gatunkow zwierzat w ogrodach zoologicznych

i znaczenie tych zwierzat w innych kulturach.

Taka wspolpraca stwarza korzystna atmosfere

dla  rownorzednego  i  otwartego  partnerstwa.

(patrz rowniez rozdzial 5.)

  

7.4 Szczegolne powiazania

WAZA

WAZA  popiera  wspolprace  pomiedzy

roznymi  ogrodami  zoologicznymi  i

akwariami  a  takze  wspolprace  z
pokrewnymi  instytucjami,  agencjami  i

osobami  prywatnymi.  WAZA  umacnia  i

formalizuje  wspolprace  z  rzadami,

organizacjami  rzadowymi,
miedzynarodowymi  organizacjami

pozarzadowymi,  w  szczegolnosci  IUCN  –

The World Conservation Union (Swiatowa

Unia  Ochrony  Przyrody),

Miedzynarodowym  Stowarzyszeniem
Transportu  Powietrznego  (IATA)  i

Programem Srodowiskowym ONZ (UNEP –

United Nations Environmental Programme),

ktory nadzoruje Konwencje Waszyngtonska
CITES.  WAZA  i  jej  czlonkowie

wspolpracuja  rowniez  z  organizacjami

zawodowymi,  takimi  jak  Miedzynarodowe

Stowarzyszenie Dydaktykow ZOO (IZE).

WAZA,  jako  organizacja  skupiajaca

ogromna  rzesze  naukowcow,  powinna

skupic  sie  na  zapewnieniu  doradztwa  w

zakresie  technicznym  i  naukowym,

wspierajac  ochrone  gatunkow  i  ich

 

roznych dyscyplin zwiazanych z systematyka
zwierzat,  ochrona  przyrody,  weterynaria,

przemieszczaniem  zywych  organizmow  i

zagadnieniami  zwiazanymi  z  ochrona

srodowiska.  Ogrody  zoologiczne  i  akwaria
moga  korzystac  z  tych  informacji  podczas

wspolpracy  z tymi grupami specjalistow.  W

zamian za to ogrody pomagaja tym grupom w

kontaktach  z  odpowiednimi  osobami  i

organizacjami w krajach i regionach, gdzie nie
ma ich reprezentantow.

Powiazania  z  odpowiednimi  grupami

specjalistow  (SG  =  Specialist  Groups)  sa
szczegolnie pomocne, kiedy ogrody rozwazaja

prowadzenie projektow terenowych. Niektore

ogrody  juz  wspolpracuja  z  SG  przy

wydawaniu  biuletynow  oraz  przy

prowadzonych  przez  nie  dzialaniach;  np.
Small  Carnivore  Conservation  (Ochrona

Malych Drapieznych) to biuletyn i magazyn

grupy  specjalistow  zajmujacych  sie

lasicowatymi,  laszowatymi  i  szopowatymi,
ktorego  wydawanie  zostalo  wsparte  przez

ZOO  w  Antwerpii,  ZOO  i  Akwarium  w

Columbus, ZOO w Marwell, ZOO w Nowym

Jorku w Central Parku i inne.
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naturalnego  srodowiska,  promujac  idee
zrownowazonego rozwoju, a takze poprawe

dobrobytu  zwierzat.  Jednoczesnie  powinna

ona  poszerzac  i  formalizowac  wspolprace

partnerska,  na  przyklad  poprzez

przyznawanie statusu czlonka organizacjom
zawodowym,  zainteresowanym  praca  pod

egida  WAZA  i  poprzez  zawieranie

stosownych  porozumien  o  wspolpracy  z

organizacjami  rzadowymi  i  znaczacymi
organizacjami pozarzadowymi, ktore nie sa

zainteresowane czlonkostwem.

Na  takich  forach  jak  konferencje  panstw

czlonkowskich  konwencji
miedzynarodowych,  WAZA  powinna

koordynowac  dzialania  delegatow  z

organizacji  zrzeszajacych  ogrody

zoologiczne  a  takze  delegatow  z

indywidualnych ogrodow i akwariow.

IUCN

IUCN, zrzeszajac czlonkow z calego swiata,
posiadajac  biura  lokalne  i  regionalne  oraz

komisje  stowarzyszajace  naukowcow,

ekspertow z  roznych  dziedzin,  daje  wiele

mozliwosci  nawiazania  wspolpracy  z

ogrodami  i  akwariami.  Najwazniejsza  jest
Komisja  ds.  Ochrony  Gatunkowej (SSC =

Species Survival Commission).

SSC  skupia  grupy  specjalistow  z  roznych
dziedzin,  m.in.  systematyki,  i  prowadzi

prace w ramach

IUCN SSC Conservation Breeding Specialist

Group  (Grupa  Specjalistow  zajmujaca  sie

Hodowla  Zachowawcza)  zajmuje  sie

„ochrona  i  tworzeniem  populacji  gatunkow

zagrozonych  wyginieciem  wdrazajac
programy  hodowlane  i  kierujac  intensywna

ochrona  roslin  i  zwierzat  w  warunkach

naturalnych”.  Dokonuje  sie  to  przez

systematyczne,  naukowe  i  skoncentrowane

dzialania, laczace ochrone srodowiska in situ i
ex  situ  oraz  ludzi,  ktorzy  moga  zapewnic

naukowe  ekspertyzy,  katalize  oraz zdolnosci

koordynujace . Inne grupy specjalistow, takie

jak Grupa ds. Reintrodukcji, rowniez znalazly
sposoby  wspolpracy  z  ogrodami

zoologicznymi.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  czesto  sluza

wiedza  i  pomoca  innym grupom IUCN.  W
szczegolnosci pomagaja  one  grupie  roboczej

PHVA  (Population  and  Habitat  Viability

Assessment  =  Grupa  Oceniajaca  Zywotnosc

Populacji  i  Srodowiska),  ktora  pomaga  w
rozwoju  planow  strategicznych  odnowy

gatunkow  zagrozonych  i  ich  naturalnego

srodowiska  oraz  grupie  roboczej  CAMP

(Conservation  Assessment  and  Management

Plan  =  do  spraw  Oszacowania  Planow
Ochrony  i  Kontroli  Populacji),  ktora  ocenia

gatunki  pod  katem  umieszczenia  ich  w

Czerwonej  Ksiedze  IUCN.  Grupy  robocze

daja  zalecenia  w  sprawach  systematyki,
programow terenowych, szkolen terenowych,

poprawy  srodowiska  naturalnego,  oceny

zdrowia,  hodowli  do  celow  edukacyjnych,

badan  lub  ochrony  oraz  programow

edukacyjnych.

Inne organizacje

Ogrody i akwaria zwiazane z organizacjami

akademickimi  czesto  znajduja  mozliwosci

wspolpracy  w  ramach  doswiadczen  w
dziedzinach  ochrony  przyrody,  biologii,

weterynarii  i  nauk  spolecznych.  Szkoly

zaangazowane  we  wspolprace  z  ogrodami

zoologicznymi moga pomoc Zoo w wyborze
i  planowaniu  literatury  i  programow

edukacyjnych  dla  danego  regionu  czy

miasta.  W  momencie,  gdy  departamenty

edukacji w miastach lub regionach planuja

swoje programy edukacyjne,  moga znalezc

Wspolpraca  z instytucjami historii naturalnej

moze byc rowniez pomyslnie rozszerzona na

inne obiekty kulturalne. Wspolne programy z

ogrodem zoologicznym albo akwarium i jego

lokalnymi bibliotekami moglyby np. zachecac
do  pisania  na  tematy  przyrodnicze  i

organizowac  publiczne  czytania  przez

autorow, zawodnikow konkursow poetyckich

i  pisarzy  oraz  byc  gospodarzem  innych
tworczych projektow zwiazanych z pisaniem i

przyroda.  Podobna  wspolpraca  moglaby byc

podjeta  z  organizacjami  zajmujacymi  sie

sztuka, zachecajac malarzy i innych artystow

do pomocy w przenoszeniu wiadomosci, ktore
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w  ogrodach  bogate  zrodla  informacji,
bedace  bezcennym  dodatkiem  do  ich

dzialalnosci.

Wspolpraca  z  ogrodami  botanicznymi,

parkami  narodowymi  i  muzeami  moze
pomoc  w  zniesieniu  sztucznego

tradycyjnego  podzialu  pomiedzy  roslinami,

zwierzetami i  ekosystemami,  ktore  istnialy

od  XVIII  wieku.  Wspolpraca  moze  byc

nawiazana z instytucjami w rejonie istnienia
zoo  lub  z  instytucjami  z  krajow  slabo

rozwinietych,  jesli  zoo  ma  finansowe  i

techniczne srodki, zeby zapewnic materialy

techniczne,  szkolenie,  wyposazenie  i  inne
pomoce niezbedne

w  ochronie  przyrody.  Inne  agencje  i

organizacje zajmujace sie ochrona przyrody

i  dzikiej  fauny,  szczegolnie  w  mniej
rozwinietych czesciach swiata, chetnie beda

widzialy pomoc finansowa i techniczna  od

ogrodow  o  wysokiej  randze,  ktore  moga

czesto  znalezc  ekspertow  –  doradcow  do
projektow sposrod swoich pracownikow.

Ekspozycje  blizniacze,  szczegolnie  nowe

ekspozycje,  z  rezerwatami  i  projektami

ochroniarskimi, moga byc szczegolnie cenne
i  przynosic  korzysci  wszystkim

zainteresowanym.

w  sposob  bardziej  typowy  promowane  sa
tylko przez ogrody.

Poniewaz  ochrona  przyrody  ma  wplyw  na

wszystkich  ludzi  we  wszystkich  dziedzinach

zycia, wspolne programy zwiazane z ochrona
przyrody i madrym dbaniem o srodowisko nie

musza  byc  ograniczone  do  instytucji

kulturalnych.  Wiele  organizacji zawodowych

–  jak  architekci,  architekci  krajobrazu,

inzynierowie,  konstruktorzy  budowli  i  inni
zwiazani z planowaniem i rozwojem ludzkiego

otoczenia – powinno znalezc pole wspolnego

zainteresowania  i  dzialania,  ktore  mozna

promowac  wspolnie  z  ogrodami
zoologicznymi.  Kreatywnie  myslace  ogrody

zoologiczne znajda jeszcze innych partnerow

celem  przeniesienia  informacji  dotyczacych

ochrony przyrody do szerszej publicznosci.

W  ramach  lokalnych  spolecznosci  ogrody

zoologiczne  moga  stac  sie  liderami  w

debatach  publicznych  o  konkretnych

praktykach  ekologicznych,  zachecajac  do
kontroli  takich  regionalnych  kwestii,  jak

rozwoj terenow podmiejskich, czystosc wody,

zanieczyszczenia  pestycydami  oraz  innego

zakresu dzialalnosci ludzkiej, ktory wplywa na

lokalna dzika faune. Szczegolnie pomocna jest
tu wspolpraca  z lokalnymi mediami.  Zwykle

ogrody  zoologiczne  rozwijaja  kontakty  z

mediami glownie dla swojej wlasnej promocji,

ale  moglyby  robic  to  rowniez  dla  ochrony
przyrody.

  

7.5 Polityka i prawo

Odpowiedzialnosc

Wladze  lokalne,  panstwowe  i  regionalne

okreslaja  prawo  i  polityke  w  dziedzinie

ochrony  srodowiska,  bioroznorodnosci,

opieki  nad  zwierzetami,  lowiectwa  i
rybolowstwa.  W  ciagu  nadchodzacych

dekad  bedzie  coraz  wiekszy  nacisk  na

ochrone  calych  ziemskich  ekosystemow;

ogrody  zoologiczne  oraz  akwaria  beda  w

stanie  informowac,  zachecac  i
wspolpracowac z odpowiednimi wladzami i

legislatorami  w  tym  szerokim  zakresie.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  powinny

przestrzegac  prawa  i  polityki  dotyczacych
ochrony przyrody.  Odpowiedzialne  ogrody

 

ogrodow  zoologicznych  powinny  dolozyc

wszelkich staran, by reprezentowac i stworzyc
swiadomosc  ochroniarska  odpowiednia  do

wlasnej kultury oraz wlaczyc dzialania swych

czlonkow  w  powszechne  ramy  etyczne  i

techniczne.  Stowarzyszenia  narodowe  i

regionalne powinny naciskac na odpowiednie
wladze,  by  te  tworzyly  lub  poprawialy

przepisy  dotyczace  ogrodow  zoologicznych

tak, by te mogly prowadzic swa dzialalnosc na

rzecz ochrony przyrody.  Aby akty  te  mogly
spelniac swoje zadanie, musza zawierac jasne

i wlasciwe dla gatunku standardy i wytyczne

hodowlane.

Ogrody  zoologiczne  nie  tylko  powinny
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zoologiczne i akwaria beda pod tym katem
monitorowac  swe  instytucje  siostrzane,

odmawiajac  uczestnictwa  w nielegalnych i

nieetycznych  transakcjach  oraz  probujac

reformowac  takie  instytucje  przez

kolezenski nacisk. W przypadku, gdy takie
dzialania  nie  przyniosa  rezultatu,

odpowiedzialne  ogrody  zoologiczne  moga

podjac nawet ostrzejsze kroki, jak zglaszanie

tego do WAZA i odpowiednich organizacji
rzadowych.  Kodeks  Etyczny  WAZA

wymaga  od  czlonkow  podporzadkowania

sie  krajowym  i  miedzynarodowym  aktom

prawnym  dotyczacym  ochrony  zwierzat.

Wszystkie  regionalne  i  krajowe
stowarzyszenia  ogrodow  zoologicznych

powinny byc czlonkami WAZA, a co za tym

idzie  przestrzegac  Kodeksu  Etycznego

WAZA,  jak  rowniez  stosowac  sie  do
wlasnych  narodowych  i  regionalnych

konwencji etycznych (patrz tez Rozdzial 9).

Wszystkie  ogrody  zoologiczne  i  akwaria

powinny  byc  czlonkami  stowarzyszen
regionalnych  i  krajowych.  Organizacje  te

potwierdzily,  ze  potrafia  byc  bardzo

efektywne  w  swoim  dzialaniu  na  rzecz

poprawy  warunkow  w  ogrodach

zoologicznych  przez  swa  polityke  lub
naciski kolezenskie. Wszystkie regionalne i

narodowe stowarzyszenia

etycznie  wspierac  ochrone  przyrody,  ale
rowniez tam, gdzie to mozliwe, wykorzystujac

swoj unikalny  charakter  wplywac  na  opinie

publiczna  i  jej  zwyczaje  zwiazane  z

glosowaniem.  Jednym  z  najsilniejszych

narzedzi ochroniarskich dostepnych ogrodom
zoologicznym  jest  dostarczanie  informacji

zwiazanych z kwestiami ochroniarskimi, ktore

moga  byc  rozwiazane  lub poprawione  przez

prawodawstwo  lokalne,  narodowe  lub
miedzynarodowe  albo  tez  po  prostu  przez

dzialania  spolecznosci  lokalnej.  Ogrody

powinny wspierac swoje dzialania tak dzieki

kontaktom  indywidualnym,  jak  i  w

stowarzyszeniach po to, by uzyskac dokladne
informacje  pozwalajace  na  wzmocnienie  ich

wysilkow.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  popularyzuja

swoja  dzialalnosc  poprzez  plansze
edukacyjne,  ulotki,  kolekcje,  tablice

objasniajace,  prelekcje  czy  biuletyny

informacyjne.  Ogrody  zoologiczne  moga

werbowac do tych zadan swych milosnikow,
dostarczajac  im  dobrze  zaprojektowane  i

efektywne materialy edukacyjne, organizujac

akcje  i  utrzymujac  kontakt  z  innymi

organizacjami ochroniarskimi dzialajacymi w

danej  spolecznosci.  Ogrody  zoologiczne  i
akwaria  moga  przedstawiac  te  problemy  na

forach  miedzynarodowych  poprzez  swe

stowarzyszenia,  zas  na  poziomie  lokalnym

przez  uczestnictwo  w  lokalnych  radach  i
komitetach.

Wplyw na ustawodawcow

Wizyty  politykow,  osob  odpowiedzialnych

za  tworzenie  prawa  oraz innych  slawnych
osobistosci  daja  ogrodom  mozliwosc

przyblizenia  im  zagadnien  zwiazanych  z

zagrozonymi gatunkami i srodowiskiem ich

zycia.  Ogrody  zoologiczne  powinny  sie
raczej  koncentrowac  na  tych  szerszych

kwestiach,  a  nie  na  wezszych,

ograniczonych  do  problemow danego  zoo.

Ogrody  i  akwaria  moga  tez  wplywac  na

osoby  tworzace  akty  prawne  i  inne
wplywowe osobistosci przez organizowanie

dla nich wycieczek do miejsc - lokalnie lub

za granica - waznych dla ochrony przyrody.

Mozliwosc  odbycia  podrozy  w  rejony

dzikiej  przyrody  lub  do  rezerwatow

Akty prawne

Niektore  kraje  posiadaja  podstawowe  akty

prawne dotyczace ogrodow zoologicznych, a
nieliczne  opracowaly  standardy i  normy dla

poszczegolnych gatunkow w zakresie  opieki,

ochrony,  edukacji  i  dla  innych  obszarow

dzialalnosci  ogrodu.  W  niektorych
przypadkach w pracach legislacyjnych braly

udzial krajowe lub regionalne stowarzyszenia

ogrodow zoologicznych i akwariow. Kraje nie

posiadajace  aktow  prawnych  dotyczacych

ogrodow  zoologicznych  moga  przy
rozpoczynaniu prac legislacyjnych wzorowac

sie  na  aktach  istniejacych  juz  w  innych

panstwach.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  w  krajach  o
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przyrody w towarzystwie  specjalisty z zoo
sa czesto bardzo atrakcyjne dla  laikow. W

ten  sposob  ogrody  zoologiczne  i  akwaria

moga  wykorzystac  uniwersalny  urok

przyrody  i  umozliwic  bliskie  spotkania  ze

zwierzetami  oraz  udostepnic  wiedze
wykwalifikowanego  personelu  zoo.

Zaufanie i wiedza wynikle z takich spotkan

doprowadza do tworzenia lepszego prawa w

zakresie ochrony przyrody, tak lokalnie, jak
i  globalnie.  Korzysc  z  tego  odniesie  cala

przyroda.

wlasciwej  legislaturze  maja  dobre
umocowanie, by zachecac inne ogrody – tak

lokalnie,  jak i miedzynarodowo – do zajecia

sie  problemem  legislacji.  Moga  one  w

szczegolnosci pomoc ogrodom zoologicznym i

akwariom  w  krajach,  gdzie  nie  istnieja
stosowne  przepisy,  w  stworzeniu  i

wprowadzaniu w zycie efektywnego systemu

utrzymywania  wysokich  standardow

zarzadzania ogrodami.

  

7.6 Wnioski

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  nauczaja,

fascynuja i inspiruja  swoich zwiedzajacych

dzika  przyroda.  Tak  jak  w  przypadku

wszystkich  instytucji  zajmujacych  sie

historia  naturalna,  ich  najwiekszym
obowiazkiem  jest  wzbudzanie  szacunku  i

zrozumienia  przyrody  w  taki  sposob,  aby

ludzie  z  entuzjazmem  interesowali  sie

kwestiami ochrony przyrody. Ludzie, ktorzy
wspolczuja,  sa  poinformowani  i  pelni

entuzjazmu  odnosnie  ochrony  przyrody,  z

wlasnej woli zmienia  swoj  styl  zycia  oraz

swe codzienne decyzje tak, by te wspieraly

srodowisko,  wreszcie  glosowac  beda  na
politykow,  ktorych  dzialanie  zmierza  do

wzmozenia  dzialan  na  rzecz  ochrony

przyrody.

Fizyczne rozdzielenie instytucji zajmujacych

sie  historia  naturalna,  czy  to  na  ogrody

zoologiczne, ogrody botaniczne czy muzea,

nie  jest skuteczna droga do przekazywania

przeslania  o  roznorodnosci  i  wzajemnych
zwiazkach,  do  pokazywania  wzajemnych

zaleznosci,  do  prezentowania  calosciowej

wizji  natury  lub  do  przekazywania

dynamicznych  historii  ekosystemow.  Jest
oczywiscie rzecza niemozliwa przeniesienie

tych obiektow, ale moga one

 

demonstrowac  swoja  wzajemna  zaleznosc

poprzez  strategiczne  partnerstwo.  Poprzez

wspolprace kazda instytucja  moze wzmocnic

swoja  role  ambasadora  przyrody.  Wszystkie

ogrody zoologiczne i akwaria powinny laczyc
sie z innymi organizacjami mogacymi pomoc

im  realizowac  zadania  w  zakresie  ochrony

przyrody.  Takie  organizacje  beda  z  kolei

czerpaly  korzysci  ze  swych  zwiazkow  ze
spolecznoscia ogrodow zoologicznych.

Istnieje  potrzeba  kreowania  swiadomosci

korzysci  plynacych  z  partnerstwa,  zwiazku

czlonkowskiego  i  przestrzegania  zasad  etyki
ochroniarskiej.  Akredytowane  ogrody

zoologiczne  i akwaria  powinny zachecac  do

zmian w kolekcjach, ktore nie sa przekonane

o  tych  korzysciach.  Najmocniejsza  zacheta

moze  byc  wzmocnienie  podstawowego
przekonania,  ze  indywidualne  akcje  musza

znalezc  uznanie  w  oczach  wiekszej

spolecznosci.  W  zwiazku  z  tym  ogrody

zoologiczne  bona  fide  powinny  szybko
wspomoc  i  popierac  placowki  podejmujace

pierwsze  kroki  w  kierunku  rozwoju

partnerstwa.  Pomoze  im to  w pelni docenic

wartosci i korzysci z laczenia sie i partnerskiej

wspolpracy.

  

Zalecenia

Swiatowa Strategia Ochrony Przyrody Ogrodow Zoologicznych i Akwariow (WZACS)
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zdecydowanie  zaleca  ustanowienie  przez ogrody  zoologiczne  i  akwaria  partnerstwa i
wzajemnej sieci na poziomie lokalnym, narodowym, regionalnym i miedzynarodowym.

Strategia WZACS przypomina wszystkim ogrodom zoologicznym i akwariom, ze musza

one przestrzegac ustawodawstwa i procedur, ktore dotycza ochrony przyrody i

dobrobytu zwierzat.

Strategia WZACS utrzymuje, ze wszystkie ogrody zoologiczne i akwaria powinny byc lub

powinny  starac  sie  zostac  czlonkami  regionalnych  i/lub  krajowych  stowarzyszen

ogrodow zoologicznych.

Strategia WZACS zaleca, by regionalne i krajowe stowarzyszenia dolozyly wszelkich

wysilkow do stworzenia i prezentowania swiadomosci ekologicznej zaleznie od kultury

spoleczenstw swych czlonkow, oraz by dzialania wszystkich czlonkow odbywaly sie w

ramach etycznych i technicznych.

WZACS nalega na krajowe i regionalne stowarzyszenia do przekonania odpowiednich

wladz, by ulepszyly lub stworzyly przepisy dotyczace ogrodow zoologicznych, by pomoc

ogrodom zoologicznym i akwariom wypelniac ich cele zwiazane z ochrona przyrody.

WZACS nalega, aby te kraje, ktore nie maja ustawodawstwa dotyczacego ogrodow
zoologicznych i akwariow , by wykorzystywaly i adaptowaly istniejace odpowiednie

przepisy innych krajow przy opracowywaniu swych wlasnych procedur i przepisow

takze, by szukaly pomocy u tych stowarzyszen ogrodow zoologicznych i akwariow, gdzie

takie ustawodawstwo juz istnieje.

Powrot do spisu tresci

 

 

 

Rozdzial 8

 

Równowaga

Ekologiczna

  

Streszczenie
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Rozdzial ten przedstawia wizje wszystkich ogrodow zoologicznych i  akwariow pracujacych

na rzecz rownowagi ekologicznej i redukowania swego wplywu wywieranego na srodowisko

przez korzystanie ze zrodel naturalnych w sposob, ktory nie prowadzi do ich uszczuplania.

Dzieki  temu  dadza  one  przyklad  swym  zwiedzajacym,  jak  moga  oni  uczynic  swe  zycie

„zielonym”.  Rownowaga  ekologiczna  definiowana  jest  jako  „rozwoj,  ktory  wychodzi

naprzeciw potrzebom terazniejszosci,  bez narazania  przyszlego  pokolenia  na  niemoznosc

zaspokajania  swych  wlasnych  potrzeb”.  Obejmuje  ona  aspekty  socjalne,  ekonomiczne  i

srodowiskowe. „Szczyt Swiatowy” w Rio w 1992 roku przedstawil 27 zasad zrownowazonego

rozwoju,  w  tym  Agende  21  i  jej  pozniejsze  rozwiniecie  ISO  14000;  zasady  te  dotycza

zarzadzania srodowiskiem i zapobiegania zanieczyszczeniom srodowiska. Sposrod nich osiem

zasad moze byc przydatnych ogrodom zoologicznym i akwariom w rozwijaniu celow i dzialan

zwiazanych  z  rownowaga  ekologiczna:  1)  usuwaj  odpady  w  sposob  nieszkodliwy  dla

srodowiska,  2)  wydajnie  korzystaj  z  energii,  3)  wykorzystuj  surowce  naturalne  w sposob

nieszkodliwy dla srodowiska, 4) jesli zanieczyszczasz, plac, 5) stawiaj najpierw na miejscowa

konsumpcje, 6) przyczyniaj sie do sprawiedliwego rozwoju, 7) stosuj zasady zapobiegawcze i

8)  pobudzaj  swiadomosc  spoleczenstwa  i  jego  udzial.  Stajac  sie  modelem  rownowagi

ekologicznej ogrody zoologiczne i akwaria moga stac sie oredownikami odpowiedzialnosci

za  srodowisko  naturalne,  stosowania  sie  do  zasad  srodowiskowych  a  takze  pomagac  w

informowaniu  i  ksztaltowaniu  przyszlego  ustawodawstwa.  Rozdzial  ten  zarysowuje  cztery

sposoby,  w  jakie  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  moga  zainicjowac  i  rozwijac  praktyki

rownowagi  ekologicznej  poprzez:  zachecanie  grup  aktywistow srodowiskowych  („druzyn

Zielonych”),  rozwijanie  systemu  zarzadzania  srodowiskiem,  rejestrowanie  i  uzyskiwanie

akredytacji  ISO  14001  oraz  staranie  sie  o  odpowiednia  turystyczna  akredytacje  jako

„zwierzecej ambasady”. Inicjatywy te musza byc wspomagane przez polityke srodowiskowa

organizacji  i  kontrole  srodowiskowe.  Podsumowujac,  ogrody  zoologiczne  i  akwaria

praktykujace rownowage ekologiczna srodowiska moga zmieniac postawy i zachowania. W

ten sposob moga przyczyniac sie do ochrony przyrody na calej planecie.

  

Wizja

Wszystkie ogrody zoologiczne i akwaria beda pracowac na rzecz rownowagi ekologicznej

i redukowania swego wplywu na srodowisko. Beda one korzystac ze zrodel naturalnych

w sposob, ktory nie doprowadzi do ich zanikania, wychodzac w ten sposob naprzeciw
potrzebom  terazniejszosci  i  bez  narazania  przyszlego  pokolenia.  Wszystkie  ogrody

zoologiczne i akwaria beda sluzyc zwiedzajacym przykladem, wykorzystujac procedury

ekologiczne we wszystkich aspektach swych dzialan oraz przez demonstrowanie metod,

dzieki ktorym zwiedzajacy moga dostosowac sie do ekologicznego sposobu zycia.

  

8.1 Wprowadzenie

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  stopniowo

coraz bardziej przyczyniaja sie do ochrony
roznorodnosci biologicznej.  Uniemozliwiaja

one  jednak  osiagniecie  tych  celow,  jesli

swoja  dzialalnoscia  przyczyniaja  sie  do

wyczerpywania  zrodel  naturalnych.  Jesli
podejmuja  one  dzialania,  ktore  pomagaja

 

zwierzat  zwykle  zuzywaja  wiecej  energii  i

wody.  Niektore  instytucje  beda  musialy
dokonac wiekszych zmian niz inne, jesli beda

chcialy osiagnac rownowage ekologiczna. Dla

wielu  osiagniecie  poziomu  „optymalnego

ogrodu  zoologicznego”  czy  „optymalnego

akwarium”  wydaje  sie  byc  zniechecajace  i
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utrzymac  baze  zrodel  naturalnych,  to  nie
tylko  redukuja  to  ryzyko,  ale  rowniez

wzmacniaja  bodziec  dla  dokonan na  rzecz

ochrony bioroznorodnosci.

Kazde  zoo i akwarium zostawia  swoj slad
srodowiskowy,  poniewaz  dzialania  kazdej

instytucji  maja  wplyw  na  srodowisko.

Rozmiar  i  wplyw  tego  sladu  jest  bardzo

zroznicowany.  Na  przyklad  instytucje  z

kolekcja zwierzat wymagajacych znacznego
i zlozonego systemu utrzymywania

eliminowane z codziennych zadan zwiazanych
z  utrzymaniem  rentownosci.  Dotyczy  to  w

szczegolnosci instytucji w slabiej rozwinietych

i  biedniejszych  czesciach  swiata.  Niemniej

jednak kazde zoo i akwarium musi redukowac

swoj  wplyw  na  srodowisko.  Spolecznosc
ogrodow  zoologicznych  musi  inicjowac  i

zwiekszac  teaktywnosci,  dzieki  ktorym

osiagnie  sie  redukcje  oraz  uwzgledni  te

koncepcje w teorii i praktyce.

  

8.2 Rownowaga ekologiczna

Osiagniecie  poziomu  rownowagi
ekologicznej  mozna  zdefiniowac  jako

osiaganie  stanu,  w  ktorym  wszystkie

dzialania  instytucji  zoologicznych  sa

obojetne  dla  srodowiska.  Dokladne

okreslenie tego jest wyzwaniem, a poniewaz
nadal trwa szybki rozwoj swiata, to wymaga

to  ciaglego  sprawnego  przystosowywania

sie  i  stalego  prowadzenia  pomiarow.

Bardziej  praktyczna  definicja  podana
zostala  przez  Swiatowa  Komisje  Ochrony

Srodowiska  i  jego  Rozwoju  (World

Commission  for  Environment  and

Development):  „rozwoj,  ktory  wychodzi

naprzeciw  potrzebom  terazniejszosci,  bez
narazania  przyszlego  pokolenia  na

niemoznosc  zaspokajania  swych  wlasnych

potrzeb”.  Ta  definicja  uwzglednia  trzy

aspekty:  socjalny,  ekonomiczny  i
srodowiskowy.

Konferencja  Narodow  Zjednoczonych

dotyczaca  Srodowiska  Naturalnego  i  jego

Rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 roku -
Szczyt  Swiatowy,  byla  przelomowym

wydarzeniem w ewolucji  zrownowazonego

rozwoju.  Zawarto  tam  kilka  uzgodnien

waznych dla

 

ogrodow  zoologicznych  i  akwariow.
Zawieraly one Deklaracje z Rio o Srodowisku

i jego Rozwoju, Agende 21, Zbior Zasad dla

Rownowagi  Ekologicznej  Lasow,  Plan

Konwencji o Zmianach Klimatu i Konwencje

o Roznorodnosci Biologicznej.

Deklaracja  z  Rio  obejmuje  27  zasad

zrownowazonego  rozwoju.  Agenda  21  jest

kompletnym  planem  dzialania  do

zastosowania  na  szczeblu  globalnym,
krajowym  i  lokalnym  przez  organizacje  w

systemie  Organizacji  Narodow

Zjednoczonych,  przez rzady i przez wieksze

grupy dzialajace w kazdej dziedzinie, w ktorej
ludzie  wplywaja  na  srodowisko.  Waznym

aspektem  Swiatowego  Szczytu  bylo

uczestnictwo  Miedzynarodowej  Organizacji

Standaryzacji (ISO),  ktorego rezultatem bylo

ISO  14000,  czyli  grupa  standardow,  jak
osiagnac  rownowage  ekologiczna  oraz  jak

zarzadzac srodowiskiem naturalnym. W sklad

jego  wchodzi  ISO  14001,  ktore  dotyczy

zarzadzania  srodowiskiem  i  zapobiegania
zanieczyszczeniom.

  

8.3  Zasady  przewodnie  dla

przyjaznego  naturze  zoo  lub

akwarium

Opierajac  sie  na  powyzszych  glownych
Jesli zanieczyszczasz, plac
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zrodlach  mozemy  przedstawic  8  zasad
przewodnich, za pomoca ktorych kazde zoo

lub akwarium moze  okreslic  wlasne  cele  i

dzialania na rzecz rownowagi ekologicznej.

Poprzez  praktyczne  zastosowanie  tych

przewodnich zasad zoo lub akwarium bedzie
moglo bronic wlasnych praktyk rownowagi

ekologicznej  w  toku  procesu  jego

akredytacji.

Usuwaj odpady w sposob nieszkodliwy dla

srodowiska

Minimalizuj  ogolna  produkcje

odpadow.
Staraj  sie  segregowac  odpady,  by

zapewnic  maksymalne  powtorne  ich

uzycie lub przetworzenie.

Minimalizuj ryzyko zanieczyszczenia.

  Wydajnie korzystaj z energii

Maksymalizuj  efektywne

wykorzystanie  energii  poprzez  jej
oszczedzanie  w dzialaniach  zarowno

na  wlasnym terenie  jak  i  poza  jego

obrebem.

Probuj  zredukowac  zuzycie  energii

podczas podrozowania.
Efektywnie  maksymalizuj  uzycie

energii,  ktora  jest  produkowana  i

rozprowadzana, szczegolnie ze zrodel

odnawialnych.
Stosuj tam, gdzie to mozliwe, zasady

redukowania, ponownego uzywania i

przetwarzania.

Wykorzystuj surowce naturalne w sposob

odpowiedzialny

Uzywaj  produktow,  ktore  zawieraja

najbardziej  efektywne  i  najmniej

szkodliwe dla srodowiska odnawialne
i  nieodnawialne  zasoby  naturalne.

Dotyczy  to  wszelkich  produktow

poczawszy  od  podstawowych

materialow budowlanych po produkty
codziennego  uzytku,  ktore  powinny

powrocic do obiegu przetwarzania.

Stosuj  zasady  redukowania,

ponownego uzywania i przetwarzania.

Upewnij sie, ze nabycie i pozbycie sie
zwierzecia  nie  tylko  jest  optymalne

dla srodowiska, ale rowniez brany jest

pod  uwage  aspekt  spoleczny

akceptowalny etycznie.

Wspieraj  generalna  zasade,  ze
zanieczyszczajacy  nie  powinien

przerzucac  na  innych  kosztow

zwiazanych  z  oczyszczaniem

zanieczyszczen.

Stosuj te  zasade  we  wlasnej instytucji
jako przyklad dobrej praktyki.

Stawiaj najpierw na miejscowa konsumpcje

Maksymalizuj  ilosc  towarow  i  uslug,
ktore  pochodza  od  lokalnych

dostawcow  stosujacych  akceptowalne

praktyki srodowiskowe.

Zmniejszaj,  gdzie  tylko  to  mozliwe,
wplyw transportu na srodowisko.

Przyczyniaj sie do sprawiedliwego rozwoju

Pamietaj,  ze  zrownowazony rozwoj wymaga
zmniejszenia roznic warunkow zycia na calym

swiecie i ze ty mozesz przyczynic sie do tego

poprzez:

Prowadzenie  dzialan zmierzajacych do
tego idealu;

Wspieranie  projektow  ochrony

przyrody,  ktore  uwzgledniaja  te

generalna zasade;
dostosowanie  polityki  dokonywania

zakupow i pomocnych praktyk

  Stosuj zasady zapobiegawcze

Uzyskuj  i  analizuj  tyle  informacji,  ile

zdolasz, zanim podejmiesz decyzje.

Jesli  masz  watpliwosci,  uzyj  srodkow

celem  zredukowania  zagrozenia
srodowiskowego

Pobudzaj swiadomosc spoleczenstwa i jego

udzial

Uzyj  srodkow,  dostepnych  w  dziale

dydaktycznym  zoo,  azeby  pomoc

ludziom zrozumiec, dlaczego zmiany sa

wazne i co moga oni zrobic, aby zyc w

sposob  bardziej  przyjazny  dla
srodowiska.

Daj  przyklad  innym  dzialajacym  na

rzecz przyjazni z Ziemia.

 

  

Wiele  ogrodow  zoologicznych  postepuje  w  sposob
przyjazny dla  srodowiska  poprzez ponowne  uzycie  wody
potrzebnej  do  stawow,  fos,  basenow  lub  zbiornikow,  a
postepujac tak oszczedzaja duzo pieniedzy. Jednakze wciaz
stosunkowo niewiele z nich nie wyko- rzystuje tego faktu dla
celow  dydaktycznych,  chociaz  nalezy  infor-  mowac
zwiedzajacych,  ze  slodka  woda  jest  bogactwem natural-
nym,  ktore  nie  jest  niewyczerpywalne  i  powinno  byc
eksploatowa- ne w sposob odpowiedzialny.
Fot.: System oczyszczania wody w Zoo Johannesburg
Peter Dollinger, WAZA

 Powrot do spisu tresci

  

  

  

Rozdzial 9

 

Etyka i dobrobyt

zwierzat

  

Streszczenie

Rozdzial ten przedstawia wizje ogrodow zoologicznych i  akwariow dzialajacych etycznie i

utrzymujacych  najwyzsze  standardy  dobrobytu  zwierzat  przy  utrzymywaniu  trwalych

populacji  dla  ochrony  gatunkow;  w  ten  sposob  przekazywac  one  beda  zwiedzajacym

wiarygodna wiedze o ochronie przyrody. Kodeks Etyki  i  Dobrobytu Zwierzat  Swiatowego

Stowarzyszenia Ogrodow Zoologicznych i  Akwariow (WAZA) stanowi wspolna plaszczyzne

dzialania, na ktorej czlonkowie WAZA opieraja swoje dzialania ex situ i  in situ. Wszelkie

dzialanie  powinny  byc  podejmowane  pod katem przetrwania  gatunkow,  bez koniecznosci

narazania  na  szwank  dobrobytu  poszczegolnych  osobnikow.  Omowiono  tu  polityke
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pozyskiwania  i  przekazywania  zwierzat  i  omowiono  realia  zarzadzania  populacja.  W

kolekcjach,  gdzie  nie  ma  miejsca  na  drapieznictwo,  choroby  i  niedobory  pokarmowe,

programy hodowlane maja mozliwosc uzyskiwania nadwyzek zwierzat. Ogrody zoologiczne i

akwaria sa naklaniane do minimalizowania ilosci tych nadwyzek i rozwazania ich transferu

do innych akredytowanych instytucji,  wypuszczania do pol-rezerwatow lub na wolnosc  w

ramach skoordynowanego programu ochrony gatunku, badz tez do chwilowego zapobiegania

ich rozmnazaniu. Przedyskutowano rowniez wady dlugotrwalej antykoncepcji. Jesli zadne z

tych rozwiazan nie jest wykonalne, jako ostatecznosc nalezy rozwazyc szybkie, bezbolesne,

bezstresowe uspienie zwierzecia. Ogrody zoologiczne i akwaria musza zapewnic odpowiednie

warunki,  w  ktorych  spelnione  sa  fizyczne  i  psychiczne  potrzeby  zwierzat.  Aktywne

urozmaicanie  i  wzbogacanie  wybiegow  powinno  byc  elementem  codziennej  pracy

hodowlanej. Ogrody zoologiczne i akwaria sa zachecane do prowadzenia oceny dobrobytu

zwierzat  oraz  do  wykorzystywania  uzyskanych  wynikow  przy  projektowaniu  nowych

wybiegow.  Rozdzial  ten  okresla  szereg  procedur  i  sposobow postepowania,  do  ktorych

ogrody zoologiczne i akwaria powinny sie stosowac.

W czesci koncowej ogrody zoologiczne i akwaria sa naklaniane do osiagania najwyzszych i

przekraczajacych narzucone normy standardow, uzyskujac w ten sposob status organizacji

odpowiedzialnych,  budzacych zaufanie  dzieki  zapewnieniu najlepszych warunkow i  opieki

swoim zwierzetom.

  

Wizja

Wszystkie  zoo  i  akwaria  beda  przestrzegac  zasad etycznych i  utrzymywac  najwyzsze

standardy dobrobytu zwierzat po to, by utworzyc i utrzymac trwale populacje zdrowych
zwierzat  dla  celow  ochrony  populacji  a  takze  po  to,  by  przekazywac  zwiedzajacym

wiarygodne informacje dotyczace ochrony gatunkow.

  

9.1 Wprowadzenie

Etyka  moze  byc  definiowana  jako

filozoficzne  studium natury i opiera sie  na

moralnym mysleniu i dzialaniu. Praktyczna
etyka i analiza argumentow, ktore prowadza

do  szczegolnych  konkluzji  moralnych,  sa

czesto zakodowane w zasadach etycznych,

czasami  okreslanych  kodeksem  praktyki.

Etyczne  zasady  i  moralne  zachowanie  sa
rozmaicie okreslane i tlumaczone w roznych

spolecznosciach, kulturach i religiach.

Ogrody zoologiczne  i  akwaria  sa  moralnie

zobligowane  do uczestniczenia  w ochronie
srodowiska  naturalnego i  bioroznorodnosci

w  interesie  spoleczenstwa  i  samych

zwierzat.

 

Wszystkie  ogrody  zoologiczne  i  akwaria

musza  budzic  zaufanie  jako  instytucje

sprawujace  opieke  nad  zwierzetami i  musza

skupiac  sie  nie  tylko  na  ostatecznym  celu
ochrony  przyrody,  ale  takze  na  spelnieniu

bezposrednich potrzeb zywych istot, za ktore

sa odpowiedzialne.

WAZA przyjela  Kodeks  Etyki  i  Dobrobytu

Zwierzat,  zaakceptowany przez jej czlonkow

na caly swiecie, pomimo regionalnych roznic

w  pojeciu  etyki  i  pogladow  na  temat

dobrobytu  (Ramka  9.1).  Kodeks  Etyki  i
Dobrobytu  Zwierzat  Swiatowego

Stowarzyszenia  Ogrodow  Zoologicznych  i

Akwariow  (WAZA)  stanowi  wspolna

plaszczyzne  dzialania,  na  ktorej  czlonkowie
WAZA opieraja  swoje  dzialania  ex  situ i in
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Ogrody zoologiczne i akwaria musza zawsze

brac pod uwage zarowno zwiedzajacych, jak

i przebywajace w nich zwierzeta.  Istnienie

zoo  i  akwariow zalezy  od  ich  mozliwosci

wykazania  silnego  etycznego  uzasadnienia
posiadania  przez  nie  zywych  kolekcji  i

wykazywania  sie  wyjatkowa  troska  o

dobrobyt  zwierzat  pozostajacych  pod  ich

opieka.  Poglady  i  sentymenty

zwiedzajacych  oraz  mediow  stale  sie
zmieniaja i wynikajace stad debaty etyczne i

dyskusje  dotyczace  dobrobytu  zwierzat

powinny  byc  postrzegane  jako  nieustanny

proces krytycznego myslenia i rozwagi.

W  kontekscie  tego  dokumentu  dobrobyt

zwierzat odnosi sie do zachowania ludzi w

stosunku do  danego  zwierzecia.  W  kazdej

sytuacji,  gdy  uzycie  zwierzat  dla  celow
ochrony gatunkow stoi w sprzecznosci z ich

dobrobytem,  ogrody  i  akwaria  musza

zdecydowac,  co  jest  wazniejsze.  Przy

podejmowaniu tej decyzji ogrody i akwaria
powinny wziac  pod  uwage,  ze  nawet  jesli

najwyzszym  idealem  jest  przetrwanie

gatunku, to nigdy nie moze ono tlumaczyc

cierpienia  zwierzecia  znajdujacego sie  pod

ich opieka.

situ.  Wszystkie  instytucje,  stowarzyszenia  i
czlonkowie  stowarzyszeni  w  WAZA  musza

podpisac Memorandum, ktore zobowiazuje do

stosowania sie do Kodeksu.

Dodatkowo  regionalne  i  krajowe
stowarzyszenia  ogrodow  zoologicznych  i

akwariow,  jak  rowniez  instytucje

indywidualne,  maja  swoje  wlasne  kodeksy

etyczne,  a  niektore  z  nich  maja  tez

szczegolowe  wytyczne  hodowlane,
uwzgledniajace  ich  wlasna  specyficzna

sytuacje  spoleczna  i  kulturowa.  Wiekszosc

kodeksow  stowarzyszen  regionalnych  i

krajowych  jest  bardziej  szczegolowa  i
surowsza,  niz  Kodeks  WAZA,  ktora  jako

organizacja patronujaca musi brac pod uwage

poglady  i  sytuacje  wszystkich  swoich

czlonkow.

Stowarzyszenia  ogrodow  zoologicznych  i

akwariow,  ustalajace  kodeksy  i  wytyczne

hodowlane,  powinny dazyc  do  ustanowienia

wyzszych  wymogow,  niz  okreslaja  to
minimalne standardy prawne obowiazujace w

ich  rejonach  geograficznych.  Jest  rzecza

zasadnicza,  aby  wszystkie  stowarzyszenia

ogrodow  zoolo  -gicznych  i  akwariow

przestrzegaly  standardow  zatwierdzonych  w
kodeksach  praktyki  i  standardow dobrobytu

zwierzat.

  

Ramka 9.1

KODEKS ETYKI I DOBROBYTU ZWIERZAT WAZA

Wstep

Dalsze istnienie ogrodow zoologicznych i akwariow zalezy od uznania, ze nasz zawod oparty
jest  na  szacunku dla  godnosci zwierzat  znajdujacych  sie  pod nasza  opieka,  ludzi,  ktorym

sluzymy  i  innych  czlonkow  miedzynarodowej  spolecznosci  ogrodow  zoologicznych.

Zaangazowanie sie w dzialalnosc WAZA jest jednoznaczne z akceptacja Swiatowej Strategii

Ochrony Przyrody WAZA (World ZOO Conservation Strategy).

Uznajac, ze kazdy rejon moze miec ustanowiony wlasny kodeks etyczny i kodeks dobrobytu

zwierzat, WAZA bedzie dazyc do rozwoju silnych tradycji etycznych, ktore stworza podstawy

standardow postepowania  w naszym zawodzie.  Czlonkowie  WAZA beda  zachowywac sie

wobec siebie zgodnie z najwyzszymi standardami etycznymi.

Podstawowe zasady postepowania dla wszystkich czlonkow WAZA:

i.  Uczestnictwo w ochronie  i przetrwaniu gatunkow musi byc  celem wszystkich czlonkow

naszego zawodu. Wszelkie dzialania, podjete w stosunku do indywidualnego zwierzecia, takie
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jak eutanazja lub antykoncepcja, musza byc podjete z mysla o idei przetrwania gatunkow, ale
dobro zwierzecia nie moze byc narazone na szwank.

ii. Popularyzacja interesow ochrony przyrody, bioroznorodnosci i dobrobytu wsrod kolegow i

wsrod ogolu spoleczenstwa.

iii. Wspolpraca z szersza spolecznoscia ochroniarska, w tym z agencjami ochrony przyrody,

organizacjami  ochroniarskimi  i  instytucjami  badawczymi,  celem  pomocy  w  utrzymaniu

globalnej bioroznorodnosci.

iv.  Wspolpraca  z  rzadami  i  odpowiednimi  instytucjami  celem  zwiekszenia  standardow
dobrobytu i zapewnienia dobrobytu wszystkim zwierzetom znajdujacym sie pod nasza opieka.

v. Popieranie badan i rozpowszechnianie osiagniec i rezultatow w stosownych publikacjach i

na forach.

vi. Rzetelna wspolpraca z czlonkami WAZA w rozpowszechnianiu zawodowych informacji i

porad.

vii.  Promowanie  programow  dydaktycznych  dla  publicznosci  oraz  kulturalnych  i
rekreacyjnych dzialan ogrodow zoologicznych i akwariow.

viii.  Intensywne  dzialanie  na  rzecz  osiagniecia  wszystkich  profesjonalnych  wytycznych

ustanowionych przez WAZA.

Wszyscy  czlonkowie  WAZA  beda  zawsze  dzialac  zgodnie  z  lokalnym,  krajowym  i

miedzynarodowym prawem oraz beda starac sie osiagnac najwyzsze standardy w dzialaniu na

polu:  dobrobytu  zwierzat,  wykorzystania  zwierzat  zoo,  standardow  ekspozycyjnych,

nabywania zwierzat, transferu zwierzat, antykoncepcji, eutanazji, okaleczen, badan z uzyciem

zwierzat  z  zoo,  programow wypuszczania  na  wolnosc,  smierci zwierzat  w trakcie  opieki,
kwestii dobrobytu zwierzat wolnosciowych.

Wiecej szczegolow zamieszczonych jest w pelnym tekscie Kodeksu: .

 

9.2 Kwestie etyczne

Problemy  etyczne  pojawiaja  sie  czesto  w

wyniku konfliktu  interesow.  W niektorych

przypadkach  dobrym  rozwiazaniem  jest
kierowanie  sie  istniejacym

ustawodawstwem,  wytycznymi

hodowlanymi  lub  standardami.  W  innych

przypadkach  konflikt  mozna  rozwiazac
porownujac  konkurujace  ze  soba  wartosci,

choc czynniki te sa czesto zlozone i zalezne

od kontekstu. W wielu przypadkach Kodeks

Etyki  i  Dobrobytu  Zwierzat  WAZA  lub

wytyczne hodowlane wydane przez WAZA
badz  IUCN  zapewniaja  osiagniecie

rozwiazania.

W  praktyce  moze  zaistniec  konflikt

interesow  miedzy  ochrona  gatunkow  i

 

Kolekcje dzikich zwierzat

Czlonkowie  WAZA  nie  powinni  trzymac
zwierzat  w warunkach, ktore moga stwarzac

mozliwosc  urazu  lub  zachorowania  dla

zwiedzajacych.  Ogrody  zoologiczne  musza

miec pewnosc, ze zwierzeta, ktore moga miec

bezposredni kontakt ze zwiedzajacymi, nie sa
nosicielami chorob odzwierzecych. Instytucja,

ktora  posiada  kolekcje  mogaca  stanowic

znaczne ryzyko dla zdrowia publicznego, musi

oszacowac to ryzyko i jesli jest to konieczne,
podjac  dzialania  zaradcze;  jesli  publicznosc

dostrzega ryzyko, moze to narazic na szwank

przeslanie  instytucji  dotyczace  idei  ochrony

przyrody.
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populacji  a  dobrobytem  indywidualnego
zwierzecia.  Zgodnie  z  Kodeksem  WAZA

dzialania  podjete  w  stosunku  do

indywidualnego  zwierzecia  musza  byc

podjete  w kontekscie  przetrwania gatunku,

choc  nie  powinno  to  narazac  na  szwank
dobrobytu zwierzecia. Gdy zwierze jest pod

opieka  czlowieka,  nalezy  brac  pod  uwage

jego dobrobyt. Wypuszczanie zwierzat musi

byc przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi
Reintrodukcji  IUCN,  ktore  okreslaja

generalna  praktyczna  polityke  dla  kazdej

reintrodukcji,  wlaczajac  w  to  szczegoly

dotyczace  jej  przygotowania  i

monitorowania

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  powinny
zawsze  miec  swiadomosc,  ze  inwazyjne

gatunki  egzotycznych  roslin  i  zwierzat  sa

potencjalnym zagrozeniem dla rodzimej flory i

fauny.  Powinny miec pewnosc,  ze  zwierzeta

egzotyczne znajdujace sie pod ich opieka nie
uciekna i nie beda w zwiazku z tym stanowic

zagrozenia dla gatunkow rodzimych. Powinny

takze  starannie  i troskliwie  dobierac  gatunki

roslin do swych ogrodow a akwaria powinny
miec  pewnosc,  ze  rosliny wodne,  ich  czesci

lub  nasiona,  nie  przedostana  sie  do  wod

naturalnych.

Nabywanie zwierzat

Swiatowa  Strategia  Ochrony  Ogrodow

Zoologicznych  (The  World  Zoo
Conservation  Strategy)  opublikowana  w

1993  roku  stwierdza,  „ze  komercyjny

handel  dzikimi  zwierzetami,  jako  zrodlo

zwierzat dla zoo, powinien ustac tak szybko,
jak  tylko  jest  to  mozliwe.  Te  zwierzeta,

ktore  musza  byc  pozyskane  z  wolnosci,

musza  byc  zabrane  jedynie  dla  celow

dydaktycznych lub dla  ochrony gatunkow.

Nie  powinny  byc  one  wybierane  z  list
handlarzy zwierzat, na ktorych znalazly sie

przypadkowo  dla  celow  handlowych.

Patrzac w przyszlosc, strategia stoi rowniez

na  stanowisku,  ze  umieszczanie  cen  przy
zwierzetach  egzotycznych  moze  przynosic

efekty  odwrotne  od  zamierzonych  dla

programow  ich  ochrony.  Dlatego  popiera

ona  umieszczanie  wartosci  zerowej  przy

gatunkach zwierzat wymagajacych ochrony
oraz wymaga, zeby wszystkie krajowe i inne

stowarzyszenia  ogrodow rozwijaly polityke

skierowana  przeciwko  umieszczaniu  cen

tam, gdzie jeszcze ma to miejsce”. Cele te,
choc  blizsze  niz  w  1993  roku,  sa  ciagle

aktualne (patrz rowniez Rozdzial 4).

Wszystkie  stowarzyszenia  ogrodow

zoologicznych i akwariow powinny rozwijac
i  wprowadzac  w  zycie  polityke

pozyskiwania  zwierzat,  azeby  miec

pewnosc,  ze  dzialania  ich  czlonkow  nie

narazaja na szwank zwierzat, przywozonych

do nowych miejsc i ze minimalizuja wplyw

skonfiskowanym  dzikim  zwierzetom,  musi

ono zastosowac sie do „Wytycznych WAZA

dotyczacych  przyjecia  schwytanych  lub

skonfiskowanych zwierzat”. Ogrody powinny
probowac pomoc, a jesli to mozliwe powinny

przyjac  skonfiskowane  zwierzeta  tylko

wowczas,  jesli  maja  niezbedna  wiedze

specjalistyczna i moga zapewnic odpowiednia
opieke  i  warunki.  Pozyskanie  zwierzecia  ze

srodowiska  naturalnego,  stanowiace

konieczne  uzupelnienie  do  utrzymania

posiadanej populacji jest  akceptowalne tylko

wtedy, gdy spelnione sa wszystkie wymagania
prawne,  a  jego  pozyskanie  nie  wplynie

negatywnie na dzika populacje. Pozyskiwanie

osobnikow  gatunkow  zagrozonych

wyginieciem jest  akceptowalne  tylko wtedy,
gdy  istnieja  srodki  i  plany  zapewniajace

dlugoterminowe utrzymanie populacji in situ.

Ogrody zoologiczne  i akwaria  nie  moga pod

zadnym pozorem angazowac sie w nielegalny
lub  nieuzasadniony  handel  dzikimi

zwierzetami.  Usuniecie  zwierzat  z  dzikiej

populacji  musi  (1)  byc  w  zgodzie  z

miedzynarodowymi  traktatami  oraz

ustawodawstwem  regionalnym  i  krajowym,
(2)  nie  zagrazac  dlugoterminowemu

przetrwaniu lub odrodzeniu sie  tego gatunku

w naturze,  oraz (3)  byc  przeprowadzane  w

porozumieniu z odpowiednimi wladzami kraju
pochodzenia.  Zwierzeta,  ktore  pochodza  z

wolnosci, musza wniesc wklad w utrzymanie

swego gatunku na wolnosci, zarowno poprzez

ich  optymalne  uzycie  w  programach

dydaktycznych  oraz/lub  poprzez
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na  populacje  dzikiej  fauny.  Wszystkie
ogrody  zoologiczne  i  akwaria  musza  byc

odpowiedzialne za to, w jaki sposob i gdzie

pozyskuja  zwierzeta.  Trzeba  wziac  pod

uwage wzgledy etyczne  nawet  wtedy,  gdy

pozyskanie  zwierzat  spelnia  wszystkie
wymagania  prawne,  a  takze  ustalenia

stowarzyszen  i instytucji;  polityka  ta  musi

byc stale przedmiotem oceny, azeby mogla

uwzgledniac  wszelkie  nowe  informacje  i
okolicznosci.

Ogolna  praktyka  ogrodow zoologicznych  i

akwariow jest nabywanie zwierzat z innych

ogrodow, zwykle droga wymiany, depozytu
hodowlanego  lub  w  prezencie,  a  w

niektorych krajach poprzez ratowanie ich z

nieodpowiednich  warunkow.  Jesli  zoo  lub

akwarium  jest  proszone  przez  agencje

rzadowe  lub  akredytowane  organizacje  o
zapewnienie schronienia

przyczynienie  sie  do  ochrony  gatunkow
zagrozonych  w  ramach  programow

hodowlanych i badawczych.

Pozbywanie sie zwierzat

Wzgledy  etyczne  powinny  zawsze  stanowic

element  polityki  pozbywania  sie  zwierzat  i

jako  takie  powinny  ulegac  odpowiednim

modyfikacjom  wraz  z  postepem  wiedzy  i

zrozumieniem potrzeb zwierzat  znajdujacych
sie  pod  nasza  opieka.  Kodeks  Etyki  i

Dobrobytu  Zwierzat  WAZA  stwierdza,  ze

zwierzeta,  ktore  maja  byc  oddane  przez

instytucje  czlonkowskie,  powinny  byc
wyslane do innych instytucji lub organizacji,

w  ktorych  otrzymaja  te  same  wysokie

standardy opieki w ciagu swojego zycia.

Ogrody zoologiczne i akwaria musza miec
pewnosc, ze przekazywanym zwierzetom

zapewnione zostana podstawowe warunki i

dobrobyt.

Zarzadzanie populacja

Zwierzeta  w  ogrodach  zoologicznych  i

akwariach musza  byc  trzymane  w sposob,

ktory uwzglednia ich naturalne zachowanie,

w tym takze  mozliwosc  rozrodu.  Warunki
odpowiednie  do  rozmnazania  zwierzat

powinny  mozliwie  najdokladniej

odzwierciedlac  warunki  wolnosciowe.

Jednakze  rozrod  na  wolnosci  czesto

prowadzi  do  powstania  wiekszej  liczby
osobnikow,  niz  mogloby  przetrwac,  gdyz

drapieznictwo,  choroby,  niedostatki

pokarmu, konkurencja, zmiany klimatyczne

i  emigracja  moga  ja  zredukowac.  Dobrze
prowadzone  programy  hodowlane  w

ogrodach zoologicznych i akwariach, gdzie

powyzsze czynniki nie wystepuja lub sa pod

kontrola,  prowadza  do  powstawania

nadwyzek.

Ogrody zoologiczne  i akwaria,  szczegolnie

te  zaangazowane  we  wspolprace  z

programami hodowlanymi,  sa  zobowiazane
do  odpowiedzialnosci,  zgodnie  ze

standardami  opieki  nad  zwierzetami,  za

regulowanie  wielkosci  stada  zwierzat.

Zwierzeta  nadwyzkowe  moga  byc:  (1)

przekazywane do innych odpowiedzialnych

populacjami ex  situ.  Utrzymywanie  zwierzat

w  wieku  poreprodukcyjnym  moze
powodowac  zajmowanie  duzej  ilosci

potrzebnego  miejsca,  a  rowniez powodowac

cierpienie  zwiazane  z  chorobami  wieku

starczego. Jednakze pelen proces reprodukcji,
w tym zaloty,  tworzenie  par,  relacja  matka-

dziecko  i  socjalizacja  mlodych  moze  czesto

miec  pozytywny wplyw na  osobniki i moze

wzbogacac  ich  zycie.  Moga  istniec

obiektywne  przeslanki  na  korzysc
rozmnazania,  ale  i  obiektywne  powody,

zwiazane  z dobrobytem zwierzecia,  na  rzecz

eutanazji  lub  odstrzalu  w  pewnych

warunkach.  Jesli  zwierze  szybko  umiera  w
otoczeniu  niewywolujacym u  niego  strachu,

wtedy  zabicie  nie  jest  kwestia  dobrobytu,

choc moze powstac sprzeciw na gruncie etyki

antropocentrycznej.  Obawy  te  musza  byc

powaznie  brane  pod  uwage,  ale  musza
rowniez byc okreslone w stosunku do dobra

zwierzecia i zasad ochrony przyrody.

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  powinny
minimalizowac  ilosc  trzymanych  zwierzat

nadwyzkowych.  Ograniczanie  rozmnazania  i

podejmowanie decyzji o eutanazji sa to dwie z

wielu mozliwosci, ktore musza byc rozwazane

przez  zarzadzajacych  populacja,  a  wybor
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ogrodow  i  akwariow  lub  podobnych
instytucji,  (2)  wypuszczane  do

pol-rezerwatow,  (3)  wypuszczane  na

wolnosc  w  ramach  skoordynowanych

programow  ochrony  gatunkow,  lub  (4)

czasowo  powstrzymywane  przed
rozmnazaniem.  Jesli  zadna  z  tych

mozliwosci  nie  jest  wykonalna  bez

powodowania  cierpienia,  niekorzystnego

wplywania  na  zachowanie  grupy  lub
narazania istnienia populacji ex situ , wtedy

koniecznym jest rozwazenie eutanazji. Jesli

dokonuje  sie  tego  w  ramach  polityki

etycznej,  eutanazja  moze  byc  czescia

zarzadzania populacja i byc porownywalna
ze  strata  w  naturze.  Eutanazja,  ktora  dla

czesci  spoleczenstwa  jest  etycznie  zla,

powinna  byc  rozwazana  tylko  wtedy,  gdy

wszystkie  inne  mozliwosci  zostaly
rozwazone;  do  sprawy  tej  nalezy  zawsze

podchodzic z wrazliwoscia.

Nalezy  podejmowac  wysilki,  aby  nie

produkowac  nadwyzek  zwierzat.  Powinno
sie  rozwazyc  mozliwosc  stworzenia

pomieszczen  „emerytalnych”,  gdzie

osobniki w wieku poreprodukcyjnym moga

zyc do konca swoich dni.

Pracownicy  ogrodow  zoologicznych  i

akwariow  powinni  miec  swiadomosc,  ze

zapobieganie  rozmnazaniu  moze  miec

negatywny  wplyw  na  zdrowie  i  dobro
osobnikow, funkcjonowanie grup socjalnych

i dlugoterminowe zarzadzanie

zalezy od kraju i kultury. Instytucje powinny
rozwazyc  wszystkie  inne  mozliwosci  przed

wykonaniem eutanazji i musza  wytlumaczyc

opinii  publicznej,  mediom  i  pracownikom,

dlaczego jest to niezbedne z punktu widzenia

utrzymania zdrowych zwierzat i populacji.

Jesli  zwierze  ma  byc  zabite  w  zwiazku  z

polityka  zarzadzania  populacja,  instytucja

musi  zapewnic,  ze  smierc  bedzie  szybka,

bezbolesna i bezstresowa.

Programy wypuszczania na wolnosc

Kodeks Etyki i Dobrobytu  Zwierzat  WAZA
wymaga,  zeby  wszystkie  programy

wypuszczania  na  wolnosc  byly  zgodne  z

przyjetymi  ‘Wytycznymi  Reintrodukcji

IUCN',  oficjalnie  uznanymi  w  1995  r.

Oznacza to, ze nie powinno sie  podejmowac
programow,  zanim  zwierzeta  nie  przejda

wczesniej  gruntownego  badania

weterynaryjnego  zgodnie  z  protokolami

kwarantanny  i  badan  przesiewowych
Swiatowej  Organizacji  Zdrowia  Zwierzat

(OIE)/IUCN, by okreslic  ich przydatnosc do

wypuszczenia. Nalezy zwierzeciu zapewnic w

sposob  rozsadny  dobrobyt  po  wypuszczeniu

oraz  stworzyc  i  utrzymac  dlugoterminowy
program  monitorujacy  (patrz  rowniez

Rozdzial 2).

  

9.3 Kwestie dobrobytu

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  nie  moga

skopiowac  warunkow  wolnosciowych,  ale

jesli  to  tylko  mozliwe  powinny  powielic

naturalne srodowisko zwierzecia

i  wziac  pod  uwage  jego  potrzeby

fizjologiczne  i  behawioralne.  Wiekszosc

krajow, w ktorych dziala  WAZA, reguluje

dobrobyt  zwierzecia  na  drodze  prawnej.
Takie prawa wyszczegolniaja, w jaki sposob

ludzie  musza  zachowywac  sie  w stosunku

do zwierzat i w jakich warunkach zwierzeta

musza  byc  trzymane.  Szczegolnie

wymagane  jest,  zeby  zwierzeta  mialy

 

tyle  miejsca  do  poruszania  sie,  co  na

wolnosci,  nie  powinien  uposledzac  ich

dobrobytu  tak  dlugo,  jak  dlugo  maja

zapewniony  odpowiedni  wystroj  i  wielkosc

obiektu, wielkosc i sklad grupy spolecznej, zas
procedury  hodowlane  pozwalaja  na

wykazywanie im normalnego zachowania.

Wszystkie  ogrody  zoologiczne  i  akwaria
powinny zapewnic zwierzetom bedacym pod

ich  opieka,  wlaczajac  w  to  zwierzeta  poza

ekspozycja,  warunki  utrzymanie

umozliwiajace  im  wykazywanie  normalnych

zachowan.
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mozliwosc  wykazywania  ‘normalnego'
zachowania  i  nie  cierpialy  z  powodu

pragnienia,  glodu  i  niedozywienia,  bolu,

urazow i  choroby,  dyskomfortu,  strachu  i

cierpienia.

Dodatkowo  prawa  i  przepisy  moga

specyficznie  definiowac  warunki,  w jakich

dzikie  zwierzeta  musza  byc  trzymane.

Prawa  i  przepisy  moga  byc  okresowo

rewidowane, a  generalnym kierunkiem jest
wprowadzenie  wyzszych  standardow.

Polityka  WAZA  jest  zachecanie  ogrodow

zoologicznych i akwariow do

przewyzszania  aktualnych  minimalnych

warunkow  tak,  aby  utrzymac  zdrowe

populacje  i  niezaklocone  zachowanie

zwierzat dla celow ochrony gatunkow oraz

zeby  przekazac  zwiedzajacym  pozytywne
przeslania dotyczace ochrony zwierzat.

W  ostatnich  latach  dokonano  wielu

postepow w chowie  i  hodowli zwierzat,  a
celem  wszystkich  kolekcji  powinno  byc

zapewnienie  wysokich  standardow

dobrobytu  bazujacych  na  najlepszych

dostepnych badaniach naukowych. Moze to

byc  osiagniete  glownie  przez
opracowywanie  wytycznych  hodowlanych,

do  ktorych  wszystkie  ogrody  i  akwaria

powinny sie stosowac.

W  odroznieniu  od  wielu  przedstawicieli

swego  gatunku  na  wolnosci,  zwierzeta  w

ogrodach  zoologicznych  i  akwariach  sa

dobrze  karmione  i  opieka  nad  nimi  jest

dobrze  sprawowana,  bez  ryzyka
drapieznictwa i glodu. Fakt, ze nie maja one

Poza  wybiegiem odpowiedniej wielkosci i  o

odpowiedniej konstrukcji konieczne moze byc

wprowadzenie  wzbogacen  behawioralnych

celem zaspokojenia roznorodnosci zachowan i

przezyc,  ktore  wystepuja  na  wolnosci.
Wzbogacenie srodowiskowe jest definiowane

jako  „zasada  utrzymania  zwierzat,  ktora

poszukuje  sposobow  poprawienia  jakosci

opieki  nad  zwierzeciem  poprzez

rozpoznawanie  i  zapewnianie  bodzcow
srodowiskowych  niezbednych  dla

optymalnego  stanu  psychicznego  i

fizjologicznego”.  Mimo,  ze  wiele  kolekcji

stosuje  techniki  wzbogacania  wybiegow,
jednak nauka ta jest ciagle relatywnie nowa i

potrzebuje  jeszcze  wiecej  badan  i  ocen.

Przynajmniej  jedno  stowarzyszenie

regionalne,  Stowarzyszenie  Amerykanskich

Ogrodow  Zoologicznych  i  Akwariow,
wymaga  od  swoich  czlonkow  planu

wzbogacen  srodowiskowych  w  swoich

kolekcjach oraz dowodow jego realizacji.

Badania  naukowe  dotyczace  dobrobytu

zwierzat  sa  obecnie  dobrze  rozwiniete,  a

pracownicy  ogrodow  zoologicznych  i

akwariow powinni byc ich swiadomi i powinni

umiec  korzystac  z  dostepnej  wiedzy  i
literatury. Oceny dobrobytu zwierzat powinny

byc  oparte  na  dowodach,  a  pracownicy

powinni  przeprowadzac  obiektywne  oceny

swoich  zwierzat  celem  okreslenia  ich
niekorzystnych  reakcji  na  srodowisko.  Jest

szczegolnie wazne, zeby rezultaty takich ocen

byly  stosowane  podczas  projektowania

optymalnego obiektu.

  

9.4 Wnioski

Ogrody  zoologiczne  i  akwaria  XXI-go
wieku  ponosza  ogromna  odpowiedzialnosc

za  zwierzeta,  ktore  znajduja  sie  pod  ich

opieka  oraz  za  pomoc  w  ochronie

bioroznorodnosci. Jesli ogrody zoologiczne i
akwaria  nadal  maja  byc  uwazane  przez

dzisiejsze  spoleczenstwo  za  instytucje

pelniace  wazna  role,  musza  stale  stawiac

sobie  wyzwania  i  odpowiedzialnie

wypelniac swoje zadania. Powinny one stale

 

praw,  etyki,  dobrobytu  i  ochrony  oraz
wplywu,  jaki  to  ma  na  ochrone  przyrody  i

polityke  zarzadzania  dzika  fauna.  Ogrody

zoologiczne  i  akwaria  powinny  pelnic

krytyczna  i  centralna  role  w rozwiazywaniu

tych  nieporozumien.  Nalezy  tworzyc  fora,
angazujace  pracownikow i opinie  publiczna,

gdzie bedzie mozliwosc dyskusji i rozwiazania

tych kwestii.
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badac  swoje  filozofie  etyczne  i  kodeksy
moralne. Musza one dbac o to, by zwierzeta

mialy  zaspokojone  potrzeby fizjologiczne  i

behawioralne  oraz  o  to,  by  zwierzeta

spelnialy  swa  role  w  ochronie  gatunkow,

jako zarzadzane  populacje  rezerwowe oraz
jako prawdziwi ambasadorzy przedstawicieli

swego gatunku na wolnosci.

Szczegolnie  waznym  jest,  zeby  opinia

publiczna rowniez rozumiala realia ochrony
dzikiej  fauny  i  bioroznorodnosci  oraz

popierala  ochroniarska  role  ogrodow

zoologicznych  i  akwariow.  Aktualnie

istnieje  znaczne  zamieszanie  dotyczace
koncepcji

Kwestie  etyczne  i  zwiazane  z  dobrobytem

dzikich  zwierzat  trzymanych  w  kolekcjach

powinny  byc  stale  oceniane  i  analizowane.

Jest  to  niezbedne  dla  przyszlosci  ogrodow

zoologicznych i akwariow i dla ich mozliwosci
wprowadzania  glownych  zadan

ochroniarskich,  edukacyjnych  i  naukowych.

Takie cele moga byc osiagniete tylko wtedy,

kiedy ogrody zoologiczne i akwaria  zdobeda

zaufanie  swych  sponsorow i  zwiedzajacych.
Wszyscy czlonkowie WAZA musza starac sie

osiagnac  najwyzsze  standardy  opieki  nad

zwierzetami i stale poszukiwac nowych drog

do rozwiniecia i zwiekszenia swoich wysilkow
w ochronie dzikiej fauny i srodowiska.

  

Zalecenia

Swiatowa Strategia Ogrodow Zoologicznych i  Akwariow (WZACS) zacheca wszystkie
ogrody  zoologiczne  i  akwaria  do  stalego  doskonalenia  aktualnych  metod dzialania  i

profesjonalizmu w oparciu o rozwoj wiedzy i wrazliwosci.

WZACS zacheca wszystkie stowarzyszenia ogrodow zoologicznych i akwariow posiadaly

swoje wlasne kodeksy etyczne i polityke dobrobytu zwierzat oraz aby zadbaly o to, by
byly przestrzegane przez ich czlonkow.

WZACS wymaga, zeby ogrody zoologiczne i  akwaria otrzymujace zwierzeta gatunkow

zagrozonych  pochodzace  z  wolnosci  scisle  stosowaly  sie  do  „Technicznych  Zasad

Zarzadzania Populacjami ex situ dla celow Ochrony Przyrody IUCN” (IUCN Technical

Guidelines on the Management of ex situ Populations for Conservation).

WZACS wymaga, zeby wszystkie transporty zwierzat byly zgodne z przepisami, takimi

jak np. „Przepisy dotyczace Zywych Zwierzat” Stowarzyszenia Transportu Powietrznego
(IATA) oraz ze stosownymi przepisami krajowymi.

WZACS wymaga, aby wszystkie ogrody zoologiczne i akwaria podjely wszelkie wysilki

dla  zapobiezenia  ucieczkom zwierzat  i  przedostawania  sie  roslin  obcych  gatunkow

inwazyjnych do srodowiska naturalnego.

WZACS  wzywa  wszystkie  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  do  stosowania  wymogow

prawnych, w jakich musza byc trzymane zwierzeta, ale wskazuje tez, ze ustawodawstwo

definiuje  standardy  minimalne  i  ze  spolecznosc  ogrodow  zoologicznych  i  akwariow

powinna dazyc do osiagania wyzszych standardow.

WZACS radzi,  ze  jesli  istnieja  prawne  lub kulturowe  powody,  dla  ktorych zabijanie

zwierzat nadliczbowych nie jest akceptowalne, a ograniczenie rozmnazania moze szkodzic

zdrowiu lub powodowac cierpienie tych zwierzat i jesli nadwyzka zwierzat nie moze byc
utrzymana w prawidlowych warunkach, wowczas ogrody zoologiczne i akwaria powinny

powstrzymywac sie od trzymania takich zwierzat i powinny rozwazyc przeniesienie tych

zwierzat do innych kolekcji.

WZACS zaleca, aby wszystkie regionalne i krajowe stowarzyszenia opracowaly wspolnie
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przeanalizowane  wytyczne  hodowlane,  w  szczegolnosci  dla  tych  gatunkow,  ktore  sa

przedmiotem wspolnych programow hodowlanych ex situ.

WZACS zaleca,  zeby  ogrody  zoologiczne  i  akwaria  stosowaly  techniki  wzbogacenia

srodowiskowego i wzmogly wysilki w celu ich rozwijania, ulepszania i oceny.

WZACS zaleca, zeby efektywniej korzystac z obiektywnych i udokumentowanych ocen

dobrobytu  zwierzat  oraz  wykorzystywac  ich  rezultaty  celem  poprawy  warunkow

srodowiskowych w kolekcjach zwierzecych.

WZACS zaleca, aby wszystkie ogrody zoologiczne i  akwaria szerzej zapoznawaly sie  z
kwestiami etyki i dobrobytu w odniesieniu do ich dzialan dla ochrony gatunkow oraz do

zwiekszenia  wysilkow  dydaktycznych,  zachecajac  do  dzialania  personel  oraz

spoleczenstwo.

WZACS zaleca, aby wszystkie ogrody zoologiczne i akwaria posiadaly komisje etyczne i
procedury  oceny  etycznej  wszelkich  aspektow  swego  dzialania,  rowniez poza  swoim

terytorium.

  

Rozmnazanie  zwierzat  jest
konieczne  dla  utrzymania
zywotnych populacji ex-situ i
pozwala  zwierzetom  na
normalne  zachowania
rozrodcze  –  od  zalotow  po
odchow  mlodych.  Z  drugiej
strony hodowla  zwierzat  jest
niemal  niemozliwa  bez
uzyskiwania  ich  nadwyzki.
Jednakze  zapobieganie
rozrodowi  ma  negatywne
skutki  nie  tylko dla  ciaglosci
populacji  ex-situ  i  dla
zachowania  sie
poszczegolnych  osobnikow  i
stad  zwierzat,  ale  ma  tez
negatywny wplyw  na  funkcje
organizmu.  Cykle  plciowe,
ktore nie  prowadza do ciazy,
maja  efekt  patologiczny  i
moga  prowadzic  do
przedwczesnej  bezplodnosci
poprzez  nieodwracalne
uszkodzenie  drog  plciowych.
Stosowanie  srodkow
antykoncepcyjnych  uposledza
funkcjonowanie  cykli
plciowych  i  jesli  jest
stosowane przez dluzszy czas,
moze  prowadzic  do
dramatycznych  zmian  w
organach rozrodczych samicy.
Tak  wiec  sterowanie
rozrodem  ma  swe
konsekwencje  dla  populacji,
genetyki  a  takze  dobrobytu
zwierzat.

Fot: Renaud Fulconis, Zoo
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d'Amneville

 Powrot do spisu tresci

  

  

  

Zalacznik 1

 

Akronimy i strony

internetowe

  

African Association of Zoological
Gardens and Aquaria

PAAZAB www.paazab.com

African Preservation Programme of
PAAZAB

APP  

American Association of Zoo

Veterinarians

AAZV www.aazv.org

American Zoo and Aquarium

Association

AZA www.aza.org

Animal Record Keeping System

developed by ISIS

ARKS  

Association Nationale Française des

Parcs Zoologiques

ANPZ  
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Australasian Species Management
Programme of ARAZPA

ASMP  

Australian Regional Association of
Zoological Parks and Aquaria

ARAZPA www.arazpa.org.au

Biodiversity Action Plan BAP  

Botanic Gardens Conservation

International

BGCI www.bgci.org.uk

British and Irish Association of Zoos

and Aquariums

BIAZA www.biaza.org.uk

Central Zoo Authority CZA www.cza.nic.in

Colombian Association of Zoos and

Aquariums

ACOPAZOA www.acopazoa.zoobaq.org

Conservation Assessment and

Management Plan

CAMP  

Conservation Breeding Specialist Group

of the IUCN/SSC

CBSG www.cbsg.org

Convention on Biological Diversity

(1992)

CBD www.biodiv.org

Convention on International Trade in

Endangered Species of Wild Fauna and

Flora (1973)

CITES www.cites.org

Convention on Migratory Species

(1979)

CMS www.cms.int

Danish Association of Zoological

Gardens

DAZA www.daza.dk
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Durrell Wildlife Conservation Trust’s
International Training Centre

DWT-ITC www.durrellwildlife.org

Earthwatch  www.earthwatch.org

Environmental Management System EMS  

Eurasian Regional Association of Zoos

and Aquariums

EARAZA www.zoo.ru

European Association of Zoo and

Wildlife Veterinarians

EAZWV www.eazwv.org

European Association of Zoos and

Aquaria

EAZA www.eaza.net

European Endangered Species

Programmes of EAZA

EEP  

European Union’s Eco-Management

and Audit Scheme

EMAS www.europa.eu.int/comm/

environment/emas

German Federation of Zoo Directors VDZ www.zoodirektoren.de

Global Strategy for Plant Conservation GSPC www.bgci.org.uk/conservation/
strategy.htm

Iberian Association of Zoos and Aquaria
(Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios

- formerly Asociación Española de Zoos

y Acuarios)

AIZA www.aiza.org.es

Institute for Zoo and Wildlife Research

(Institut für Zoo-und Wildtierforschung,

Berlin)

IZW www.izw-berlin.de

International Air Transport Association IATA www.iata.org
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International Organization for
Standardization

ISO 14000 www.iso.org

International Species Information
System

ISIS www.isis.org

International Takhi Group ITG www.takhi.org

International Zoo Educators Association IZE www.izea.net

Italian Union of Zoos and Aquaria UIZA  

IUCN/SSC Guidelines for

Re-introductions

 www.iucn.org/themes/ssc/pubs/

policy/reinte.htm

Japanese Association of Zoos and

Aquariums

JAZA www.jazga.or.jp/

Landcare Australia  www.landcareaustralia.com.au

Latin-American Zoo and Aquarium

Association

ALPZA  

Madagascar Fauna Group MFG www.madagascarfaunagroup.org

Malaysian Association of Zoological

Parks and Aquaria

MAZPA www.mazpa.org.my

Mesoamerican & Caribbean Zoo &

Aquaria Association

AMACZOOA  

National Foundation of Zoological Parks

and Aquaria

FUNPZA www.funpza.org.ve

Population and Habitat Viability

Assessment

PHVA  

Ramsar Convention on Wetlands (1971) RAMSAR www.ramsar.org

Re-introduction Specialist Group of the

IUCN/SSC

RSG www.iucnsscrsg.org/pages

/1/index.htm

Regional Animal Species Collection

Plan

REGASP  

Smithsonian Institution's Conservation

and Research Center

 nationalzoo.si.edu/

ConservationAndScience/CRC/

Sociedade de Zoológicos do Brazil SZB www.szb.org.br
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South Asian Zoo Association for
Regional Cooperation

SAZARC www.zooreach.org

South East Asian Zoos Association SEAZA www.seaza.org

Species Survival Commission of the

IUCN

SSC www.iucn.org/themes/ssc

Species Survival Plan of AZA SSP www.aza.org/ConScience/

ConScienceSSPFact/

Swedish Association of Zoological Parks
and Aquaria

SAZA (SDF) www.svenska-
djurparksforeningen.nu

Swiss Association of Scientific Zoos -

ZOOSchweiz

SASZ www.zoos.ch

Syndicat National des Directeurs de

Parcs Zoologiques Français

SNDPZ www.sndpz.fr

The World Conservation Union

(formerly called International Union of
Nature Conservation)

IUCN www.iucn.org

The World Organisation for Animal

Health

OIE www.oie.int

UNEP - World Conservation Monitorig
Centre

WCMC www.unep-wcmc.org

Union of Czech and Slovak Zoological

Gardens

UCSZ www.zoo.cz

United Nations UN www.un.org/

United Nations Development

Programme

UNDP www.undp.org

United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organization

UNESCO www.unesco.org

United Nations Environment

Programme

UNEP www.unep.org

United Nations Millennium

Development Goals

 www.undp.org/mdg

Veterinary Specialist Group of the
IUCN/SSC

VSG www.iucn-vsg.org

Wild Chimpanzee Foundation WCF www. wildchimps.org

Wildlife Conservation Society WCS wcs.org

Wildlife Information Network WIN www.wildlifeinformation.org

World Association of Zoos and

Aquariums

WAZA www.waza.org

World Heritage Convention (1972)  www.unesco.org/whc

World Zoo and Aquarium Conservation

Strategy

WZACS www.waza.org
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World Zoo Conservation Strategy
(1993)

WZCS www.waza.org

WWF - The Global Conservation

Organization

WWF www.wwf.org

Zoo Outreach Organization Z.O.O. www.zooreach.org

Zoological Information Management

System

ZIMS www.zims.org

W  celu  poglebienia  wiedzy  i  konsultacji  –  patrz: Ramka  3.4,  a  takze  czasopisma  i inne

publikacje  regionalnych  i  narodowych  stowarzyszen  ogrodow  zoologicznych  i  akwariow.

Tytuly,  akronimy i strony internetowe poszczegolnych ogrodow zoologicznych i akwariow
moga  byc  znalezione  poprzez  przeszukiwanie  strony  internetowej  WAZA  albo  stron

konkretnych stowarzyszen.

 Powrot do spisu tresci

  

  

  

Zalacznik 2

 

Slownik terminow

  

Adaptacja genetyczna – przystosowanie genetyczne, proces naturalnej selekcji,  zgodnie z

ktorym  w  organizmach  zachodza  dziedziczne  zmiany  budowy  i  funkcji,  korzystne  dla

zachowania gatunku w danym srodowisku.

Ambasada Zwierzeca – miedzynarodowy standard odpowiedzialnosci za srodowisko

naturalne, majacy szczegolne zastosowanie dla ogrodow zoologicznych i akwariow; laczy

zarzadzanie zwierzetami i innymi standardami obejmujacymi ochrone srodowiska, takimi jak

te, ktore sa zawarte w ISO 14001; jest on opracowywany przez the Institute of Responsible

Tourism i Loro Parque w Hiszpanii.
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Bank genow – bank genomowy, archiwum informacji genetycznej o gatunkach / czesto

zagrozonych /, szczegolnie komorek rozrodczych (komorek jajowych i nasienia).

Bezpieczenstwo biologiczne – kontrolowanie umyslnych lub przypadkowych niepozadanych

chorob i szkodnikow zwierzat i roslin (np. nowe choroby i szkodniki, gatunki inwazyjne, bron
biologiczna).

Bioroznorodnosc – roznorodnosc biologiczna – zroznicowanie zywych organizmow.

Bushmeat – /z ang.-„mieso z buszu”/ termin okreslajacy zwierzeta dzikie wykorzystywane
jako pozywienie, od termitow po slonie, czesto pozyskiwane i bedace przedmiotem handlu w

niekontrolowanym zakresie.

Demografia – badanie czynnikow majacych wplyw na populacje, takich jak wskaznik

urodzen i zgonow.

Demograficzne planowanie – kontrolowanie populacji z wykorzystaniem wskaznikow

demograficznych.

Demograficzna rezerwa – pula osobnikow (glownie w regionalnych programach

hodowlanych) stanowiaca zabezpieczenie umozliwiajace wzrost liczebnosci zwierzat

hodowlanych gatunku zagrozonego wyginieciem.

Demograficzna stabilnosc – stabilny rozdzial wiekowy czesto okreslana poprzez zdolnosc
populacji do przeciwstawiania sie szkodliwym wplywom srodowiska i powracania do stanu

rownowagi; zarzadzanie programami hodowlanymi dla utrzymania wielkosci populacji w

granicach mozliwosci instytucji w nich uczestniczacych.

Dydaktyka formalna – dydaktyka prowadzona przez osrodki dydaktyczne posiadajace
formalny program nauczania.

Dydaktyka nieformalna – dydaktyka polegajaca na swobodnym wyborze metod nauczania

/np. poprzez rozmowy, tablice informacyjne, wystawy/.

Ekologia – nauka o powiazaniach organizmow z otaczajacym je srodowiskiem.

Ekologia populacji – galaz ekologii zajmujaca sie badaniem struktury i dynamiki populacji;

lacznie z genetyka populacji tworzy biologie populacji .

Ekosystem – dynamiczny kompleks srodowisk roslin, zwierzat i mikroorganizmow i

otaczajacego je srodowiska nieozywionego, stanowiacy jednostke funkcjonalna.

Ekoturystyka – turystyka opierajaca sie na biologicznych atrakcjach danego regionu,
niestwarzajaca dla niego zagrozen (np. obserwacja wielorybow, wedrowki gorskie).

Elastyczny system zarzadzania – metoda zarzadzania zasobami naturalnymi, w ktorej

podejmowane decyzje stanowia element postepowania, opartego na naukowych przeslankach;

wszelkie czynnosci sa tak realizowane aby mogly w przyszlosci dostarczyc wiedzy uzytecznej
dla przyszlych badan; kluczowymi elementami tej metody sa monitoring i ocena.

Endemiczny – gatunek wystepujacy wylacznie w okreslonym rejonie geograficznym.

Etologia – nauka o zachowaniu sie zwierzat.

Eutanazja – bezbolesne usmiercenie.

Ex situ – poza naturalnym srodowiskiem danego gatunku (np. zwierze w ogrodzie
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zoologicznym, roslina w sklepie), por. in situ

Fizjologia – nauka o procesach zyciowych i funkcjach organizmu.

Fragmentacja srodowiska – podzial pierwotnie powiazanych ze soba obszarow naturalnych

na oddzielne izolowane fragmenty, ktore wskutek tego moga stanowic srodowisko jedynie dla
niewielkich populacji i doznaja zmian klimatyce nych.

Gatunki inwazyjne – gatunki konkurujace o terytorium i zasoby naturalne z gatunkami

rodzimymi; zazwyczaj egzotyczne lub introdukowane, istnieja jednak rowniez rodzime gatunki

inwazyjne.

Gen recesywny – alternatywna forma genu, ktorego dzialanie ujawnia sie w cechach

organizmu (w fenotypie) jedynie wtedy, gdy jego allel partnerski rowniez jest recesywny

Genetyczne wzbogacenie – wprowadzenie nowego materialu genetycznego badz osobnikow
do danej populacji; stosowane zazwyczaj celem zwiekszenia roznorodnosci genetycznej

malych, izolowanych, czesto wsobnych populacji.

Genetyka – nauka o genach i dziedzicznosci, o tym, jak poszczegolne cechy i wlasciwosci
przechodza z rodzicow na potomstwo.

Genetyka molekularna – dzial genetyki zajmujacy sie struktura i funkcjami genow (np.

powstawaniem mutacji, ujawnianiem informacji genetycznej w fenotypie i replikacja DNA).

Inbred – chow wsobny, kojarzenie osobnikow spokrewnionych.

In situ – w naturalnym srodowisku danego gatunku, por. ex situ .

ISO 14001 – miedzynarodowe standardy zarzadzania srodowiskiem, okreslajace podstawy
systemu zarzadzania srodowiskiem, do stosowanie sie i zgodnosc z polityka ochrony

srodowiska, obejmujace takze audyt zewnetrzny.

Kontrola srodowiskowa – pelna analiza strukturalna danej organizacji, jej polityki i
oddzialywania na srodowisko, zazwyczaj skierowana przeciw istniejacym przepisom

dotyczacym srodowiska; czesto rowniez samoocena.

Ksiega hodowlana – szczegolowe dane dotyczace urodzen i upadkow, pokrewienstwa

genetycznego i innych danych biologicznych, ktore po przeanalizowaniu umozliwiaja
zarzadzanie populacja.

Morfologia – nauka o postaci, uksztaltowaniu i budowie organizmow.

Nowe choroby – nowe badz wczesniej nierozpoznane choroby bakteryjne, grzybicze,
wirusowe i pasozytnicze.

Odpowiedzialnosc za srodowisko naturalne – wykorzystywanie zasobow naturalnych w

sposob odpowiedzialny i zrownowazony, zgodny z wymogami ochrony srodowiska.

Optymalna eksploatacja – zrownowazona eksploatacja, koncepcja zakladajaca

wykorzystywanie zasobow naturalnych w taki sposob, aby mozna bylo prowadzic zycie na

odpowiednim poziomie, bez stwarzania zagrozenia braku surowcow dla kolejnych pokolen.

Patogen – czynnik chorobotworczy .

Plan Dzialania dla Bioroznorodnosci – dzialania podjete na szczeblu krajowym i lokalnym

w odpowiedzi na Konwencje o Roznorodnosci Biologicznej, okreslajace zasoby biologiczne,

plan ich ochrony oraz konkretne dzialania, ukierunkowa ne na gatunki i srodowisko.
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Planowanie kolekcji – proces strategicznego planowania prowadzony na szczeblu

instytucjonalnym, regionalnym badz globalnym w celu okreslenia gatunkow priorytetowych o

licznych walorach, takich jak status ochronny, unikalnosc taksonomiczna, wartosc

dydaktyczna a takze dostepnosc.

Program Odzyskiwania Gatunkow – dzialania, ktorych celem jest dlugotrwale, samodzielne

przetrwanie w naturalnym srodowisku zagrozonego zwierzecia.

Reintrodukcja – usilowanie ponownego zalozenia populacji danego gatunku w rejonie, ktory

byl niegdys jego naturalnym siedliskiem, w ktorym zostal jednak wytepiony lub wyginal (do
celow r. czesto uzywane sa zwierzeta pochodzace z programow hodowlanych).

Rodowod – wykres obrazujacy pochodzenie i pokrewienstwa danego osobnika.

Stado zalozycielskie – zwierzeta pochodzace zazwyczaj z dzikiej populacji, ktore genetycznie
tworza kolejne subpopulacje (np. w ramach programu hodowlanego, gdzie zwierzeta

pochodzace przewaznie z populacji wolnosciowych daja potomstwo).

Stopien pokrewienstwa – wartosc liczbowa okreslajaca bliskosc spokrewnienia kazdego
osobnika z dana populacja, obrazujaca rzadkosc wystepowania niepowtarzalnej kombinacji

genowej osobnika w calej populacji; osobniki o nizszym stopniu pokrewienstwa posiadaja

relatywnie mniej wspolnych genow z reszta populacji, dlatego posiadaja wyzsza wartosc

genetyczna dla programu hodowlanego.

Strefa buforowa – strefa neutralna utworzona w celu zlagodzenia granic pomiedzy arealami o

roznej uzytkowosci (np. obszary wielokrotnego uzytkowania przeznaczone dla okreslonych

uzyskow, takich jak miod badz ziola lecznicze, otaczajace obszary objete ochrona).

System biernego ogrzewania – zastosowanie energii slonecznej do celow grzewczych (np.
przez przeszklone okna skierowane w kierunku poludniowym).

Systematyka – nauka o pokrewienstwach organizmow; opis gatunkow, przyporzadkowanie

ich do pokrewnych grup (rodzaje, rodziny itd.), okreslenie ich pokrewienstwa
filogenetycznego.

Sztuczna selekcja – interwencja czlowieka w procesy rozrodu roslin i zwierzat w celu

zapewnienia wystepowania pozadanych cech.

Srodek antykoncepcyjny – srodek chemiczny lub urzadzenie przeznaczone do zapobiegania

poczeciu lub ciazy poprzez zaklocanie procesu owulacji, zaplodnienia lub implantacji.

Srodowiskowy system zarzadzania – ciagly cykl planowania, implementacji, badania i

udoskonalania procesow i dzialan, podejmowanych przez dana organizacje dla realizacji jej
planow i dzialan na rzecz srodowiska.

Takson – grupa organizmow o okreslonym stopniu spokrewnienia, jak np. gatunek, rodzaj lub

dzial systematyczny.

Taksonomia – nauka o klasyfikowaniu i nazywaniu organizmow.

Translokacja – zamierzone przemieszczenie dzikich zwierzat z danej czesci rejonu ich

wystepowania do innej.

Wplyw na srodowisko – ang . ecological footprint – miara okreslajaca ilosc zasobow

ladowych i wodnych, niezbednych do wytworzenia odpowiedniej ilosci srodkow do zycia,

wlacznie z iloscia emisji zanieczyszczen pochodzacych ze zuzycia paliw i powierzchni

potrzebnej do utylizacji odpadow.
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Zarzadzanie metapopulacjami – zarzadzanie grupa czesciowo izolowanych populacji

jednego gatunku (np. wymiana genow lub osobnikow pomiedzy populacja dzika a

utrzymywana w warunkach sztucznych).

Zoonoza – choroba zakazna, ktora moze byc przenoszona pomiedzy zwierzetami a ludzmi,
badz moze powodowac zachorowania zarowno ludzi jak i zwierzat.

 Powrot do spisu tresci

  

  

  

Zalacznik 3

 

Podziekowania

  

Powstanie tego dokumentu nie byloby mozliwe bez pomocy wielkiej liczby ludzi i szerokiego

zakresu instytucji, ktorym jestesmy ogromnie wdzieczni za pomoc okazana nam na wiele
najrozmaitszych sposobow.

Wszyscy ci bardzo pomocni ludzie zostali wymienieni z imienia, nazwiska (czcionka

pogrubiona), organizacji i kraju, ktory reprezentuja. Nazwa organizacji pochodzi z okresu

wspolpracy i moze byc nieaktualna. Pomimo naszych najlepszych staran moglismy kogos
niezauwazenie pominac. Jesli tak bylo, prosze przyjac nasze najszczersze przeprosiny.

Yoshitake  Abe,  Fukushima  Aquarium,  Japan;  Jörg  Adler,  Münster  Zoo,  Germany;

Govindasamy  Agoramoorthy,  Singapore  Zoo,  Singapore;  Amanda  Alabaster,  Edinburgh
Zoo, UK; Jayanthi Alahakoon, Colombo Zoo, Sri Lanka; Ruth Allard, AZA, USA; Thomas

Althaus,  CITES,  Management  Authority  of  Switzerland  and  Liechtenstein;  Lars  Lunding

Andersen,  Copenhagen  Zoo,  Denmark;  Brad  Andrews,  Sea  World  Inc.,  USA;  Tatjana

Arjanova,  Moscow Zoo,  Russia;  Beth  Armstrong,  Brevard  Zoo,  Florida,  USA;  Andreas

Artmann, Schmiding Zoo, Austria; Cheryl Asa, St. Louis Zoo, USA; Stephane Auffret, Brest
Oceanarium, France.

Dayton Baker, National Aviary, Pittsburgh, USA; Anne Baker, Rosamond Gifford Zoo at

Burnett  Park,  USA;  Haig Balian,  Artis  Zoo,  Amsterdam,  Netherlands;  Jonathan  Ballou,
National Zoo, Washington D.C. , USA; Andrew Balmford, Cambridge University, UK; Chris
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Banks,  Melbourne  Zoo,  Australia;  Yehuda  Bar,  Ramat  Gan Zoo,  Israel;  Joseph Barber,
Disney's  Animal  Kingdom,  Lake  Buena  Vista,  USA;  Laura  Barraza,  UNAM,  Mexico;

Annette  Berkovits,  Wildlife  Conservation  Society,  New  York,  USA,  and  IZE;  Brian

Bertram, Bristol Zoo Gardens, UK; Laurie Bingaman Lackey, ISIS, USA; Evan Blumer,

The Wilds, Ohio, USA; Suzanne Boardman, Twycross Zoo, UK, and WIN; Duncan Bolton,

Bristol  Zoo  Gardens,  UK;  Jeffrey  Bonner,  St.  Louis  Zoo,  USA,  and  ISIS;  Jerry  Borin,
Columbus Zoo, USA; Marcus Borner, Frankfurt Zoological Society, Germany; Paul Boyle,

Wildlife Conservation Society, New York, USA; Thomas Brooks, Conservation International,

USA; Koen Brouwer, EAZA, Netherlands; Syd Butler, AZA, USA; Onnie, Byers, CBSG,

USA.

Amy Camacho, Africam Safari, Puebla, Mexico, and CBSG; Frands Carlsen, Copenhagen

Zoo, Denmark; Bryan Carroll, Bristol Zoo Gardens, UK; Paolo Cavicchio, Pistoia Zoo, Italy,

and EAZWV; Gerardo Ceballos, Mexico; Bor-yeu Chang, Kaohsiun Shoushan Zoo, Taiwan;

Ravi Chellam, New Delhi, India; Pai-chung Chen, Taipei Zoo, Taiwan; Wen-haur Cheng,
Singapore  Zoo,  Singapore;  Li  Yi  Cheng,  Taipei  Zoo,  Taiwan;  Tch-lung Chiang,  Nantou

County  Bird  Park,  Taiwan;  B.C.  Choudhery,  Wildlife  Institute  of  India,  India;  Sarah

Christie,  Zoological Society  of  London,  UK;  Chris Clark,  Durrell  Wildlife  Conservation

Trust, Jersey, British Isles; William G. Conway, Wildlife Conservation Society, New York,

USA; Robert Cook, Wildlife Conservation Society, New York, USA; Mark Craig, Adelaide
Zoo, Australia; Hamish Currie, Back to Africa, Cape Town, South Africa.

Glyn Davies, Zoological Society of London, UK; Bert de Boer, Apenheul Zoo, Netherlands,

and EAZA; Antonio de Freitas, South African Association for Marine Biological Research,
South Africa; Bill Dennler, Toledo Zoo, USA, and WAZA; Lesley Dickie, Zoological Society

of London, UK; Ellen Dierenfeld, St. Louis Zoo, USA; Peter Dollinger, WAZA Executive

Office, Switzerland; Maria Clara Dominguez, ALPZA, Colombia; Holly Dublin, IUCN/SSC,

Kenya; Sue Dubois, Disney's Animal Kingdom, USA; Sophon Dumnui, Dusit Zoo Bangkok

and Zoological Parks Organization of Thailand; Lee Durrell, Durrell Wildlife Conservation
Trust, Jersey, British Isles.

Brian  Easton,  Perth  Zoo,  Australia;  Mark  Edgerley,  Marwell  Zoo,  UK;  Susie  Ellis,

Conservation International, USA; Amanda Embury, Perth Zoo, Australia; Yeon Eo Kyung,

Seoul Zoo, South Korea.

John Fa, Durrell Wildlife Conservation Trust, Jersey, British Isles; Mauricio Fabry, National

Zoo, Santiago de Chile, Chile; Lex Fearnhead, Two Oceans Aquarium, Cape Town, South

Africa;  Anna  Feistner,  Durrell  Wildlife  Conservation  Trust,  Jersey,  British  Isles;  John
Fellowes, Kadoorie Farm and Botanic Gardens, Hong Kong, China; David Field, Zoological

Society of London, UK; Karen Fifield, Zoos Victoria, Australia;  Fiona Fisken, Zoological

Society  of  London,  UK;  Nate  Flesness,  ISIS,  USA;  Tom  Foose,  International  Rhino

Foundation,  USA;  Bill  Foster,  Birmingham  Zoo,  USA;  Reinhard  Frese,  Duisburg  Zoo,
Germany; Yolan Friedmann, CBSG, South Africa; Renaud Fulconis, Chartres, France.

Simon Garrett, Bristol Zoo Gardens, UK; Pierre Gay, Doué-la-Fontaine Zoo, France, and

EAZA; Greg Geise, Binder Park Zoo, USA; Suzanne Gendron, Ocean Park, Hong Kong,

China;  Nico  Gerrits,  Rotterdam University,  Netherlands;  Wolfgang Gettmann,  Aquazoo
Düsseldorf,  Germany;  David  Gibson,  The  Deep,  Hull,  UK;  Paul  Gill,  Environmentally

Sustainable Systems, UK; Jo Gipps, Bristol Zoo Gardens, UK, and WAZA; Mauvis Gore,

UK; Jennifer Gray, Johannesburg Zoo, South Africa; Wolfgang Grummt, Berlin Tierpark,

Germany; Rosamira Guillen, ACOPAZOA, Colombia; B.K. Gupta, Central Zoo Authority,

India; Sabine Gyger, WAZA Executive Office, Switzerland.

Franck  Haelewyn,  Lille  Zoo  and  SNDPZ,  France;  David  Hancocks,  Australia;  Bernard

Harrison,  Bernard  Harrison  &  Friends,  Singapore;  Jane  Hartline,  Oregon  Zoo,  USA;

Matthew  Hatchwell,  Wildlife  Conservation  Society,  New  York,  USA;  Mary  Healy,
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Sacramento Zoo,  USA;  Jens-Ove Heckel, Landau Zoo, Germany;  Bart  Hiddinga,  EAZA,
Netherlands;  Charlie  Hoessle,  St.  Louis Zoo,  USA;  Heribert  Hofer,  Institut  für  Zoo-  und

Wildtierforschung,  Berlin,  Germany;  Glen  Holland,  Auckland  Zoo,  New Zealand;  Bengt

Holst, Copenhagen Zoo, Denmark, and CBSG Europe and EAZA; Heather Holve, Bristol

Zoo  Gardens,  UK;  Jesper  Hørsted,  Danmarks  Akvarium,  Denmark;  Alexander  Hoskins,

Philadelphia Zoo, USA; Chung-Hsiiung Hsu, Leopard King Safari Zoo, Taiwan; Ming-Shih
Hung,  Hsinchu  Zoo,  Taiwan;  Michael  Hutchins,  AZA,  USA;  Colin  Hyde,  Perth  Zoo,

Australia.

Walter Jansen, European Zoo Nutrition Centre, Amsterdam, Netherlands;  Thierry Jardin,

Lisieux Zoo, France; Dieter Jauch, Wilhelma Zoological and Botanical Gardens, Stuttgart,
Germany; Thomas Jermann, Basle Zoo, Switzerland; Katherina Jewgenow, Institut für Zoo-

und Wildtierforschung, Berlin, Germany; Vladislav Jirousek, Jihlava Zoo, Czech Republic;

David Jones, North Carolina Zoo, Asheboro, USA; Phillippe Jouk, Antwerp Zoo, Belgium;

Henning Julin, Aalborg Zoo, Denmark, and WAZA; Jörg Junhold, Leipzig Zoo, Germany.

Mati Kaal, Tallinn Zoo, Estonia; Rainer Kaiser, Berlin Zoo Aquarium, Germany; William

Karesh, Wildlife Conservation Society, New York, USA; Werner Kaumans, Cologne Zoo,

Germany; Ken Kawata, Staten Island Zoo, USA; Takami Kazutoshi, Ueno Zoo and JAZA,

Japan; Itoh Kazuyoshi, Ueno Zoo and JAZA, Japan; Uzma Khan, WWF, Pakistan; Cathy
King, Rotterdam Zoo,  Netherlands;  James Kirkwood,  Universities Federation for  Animal

Welfare, UK; Vernon Kisling, Marston Science Library, USA; Bjarne Klausen, Odense Zoo,

Denmark; Devra Kleiman, USA; Isobel Koch, Stuttgart Zoo, Germany; Heather Koldewey,

Zoological Society of London, UK; N. Krishna Kumar, Indian Forest Service, Madras, India;
Yeun Zo Kyung, Seoul Grand Park Zoo, South Korea.

Willie Labuschagne, National Zoo,Pretoria, South Africa; Bob Lacy, Brookfield Zoo, USA,

and CBSG; Fanny Lai, Singapore Zoo, Singapore; Jürgen Lange, Berlin Zoo, Germany, and

EUAC; Chris Larcombe, Australia; Hans-Ove Larsson, Skansen Foundation, Stockholm and
SAZA,  Sweden;  Alison  Lash,  Wellington  Zoo,  New  Zealand;  Richard  Lattis,  Wildlife

Conservation  Society,  New  York,  USA;  Frédéric  Launay,  IUCN/SSC/Re-Introduction

Specialist Group, UAE; Nigel Leader-Williams, Durrell Institute of Conservation Ecology,

University of Kent, UK; Hang Lee, Seoul National University, South Korea; Caroline Lees,
ARAZPA, Australia; Nicholas Leroux, Amnéville Zoo, France; Kristin Leus, Antwerp Zoo,

Belgium; John Lewis,  International Zoo Veterinary Group, UK; John Lewis,  Los Angeles

Zoo, USA; Carmen Linares, Africam Safari, Mexico; Don Lindburg, San Diego Zoo, USA;

Lena M. Lindén, Nordens Ark, Sweden; Kristen Lukas, Cleveland Metroparks Zoo, USA;

Peter Luptak, Bojnice Zoo, Slovakia; Jörg Luy, Erna-Graff Foundation for Animal Welfare,
Berlin, Germany.

Alastair Macdonald, Royal (Dick) School of Veterinary Studies, Edinburgh, UK, and EAZA;

Georgina Mace, Zoological Society of London, UK; Neil Maddison, Bristol Zoo Gardens,
UK; Alexis Maillot, Amnéville Zoo, France; Francis Maina, William Holden Conservation

Foundation,  Kenya;  Sue  Mainka,  IUCN/SSC,  Switzerland;  Jeremy  Mallinson,  Durrell

Wildlife  Conservation  Trust,  Jersey,  British  Isles;  Jansen  Manansang,  Taman  Safari,

Indonesia;  Judy  Mann-Lang,  South  African  Association  for  Marine  Biological Research,

South  Africa;  Maria  Martinez,  Guadalajara  Zoo,  Mexico;  Michael  Martys,  Alpenzoo,
Innsbruck,  Austria;  Georgia  Mason,  Oxford  University,  UK;  Mitsuko  Masui,  Yokohama

Zoological Garden, Japan; Yolanda Matamoros, AMACZOOA, Costa Rica, and WAZA; Sue

Mathews,  Canberra,  Australia;  Mike  Maunder,  Fairchild  Tropical  Gardens,  USA;  Ed

McAlister, Royal Zoological Society of South Australia, Adelaide, Australia, and WAZA;
Gordon McGregor Reid, Chester Zoo, UK, and WAZA; Stephen, McKeown, Chester Zoo,

UK; Jeff McNeely, IUCN/SSC, Switzerland; Abdul Qadeer Mehal, SAZARC, Pakistan; Jill

Mellen,  Disney's Animal Kingdom,  Lake  Buena  Vista,  USA;  Dennis Merritt,  USA;  Phil

Miller, CBSG, USA; Brian Miller, Denver Zoo, USA; Eric Miller, St. Louis Zoo, USA, and

AAZV; Russ Mittermeier, Conservation International, USA; Thembi Mogoai, Johannesburg
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Zoo, South Africa; Manuel Mollinedo, San Francisco Zoo, USA; David Morgan, PAAZAB,
South  Africa;  Xola  Mphahlele,  National  Zoo,  Pretoria,  South  Africa;  Ludwig  Müller,

Primate Center, Costa Rica; Laura Mumaw, Melbourne Zoo and WAZA, Australia; Koichi

Murata, Nihon University, Japan.

Tom Naiman, Wildlife  Conservation Society, New York, USA; Akemi Narita, Yokohama
Zoological Garden, Japan; Ruben Ngwenya, National Zoo, Pretoria, South Africa; Gunther

Nogge, Cologne Zoo, Germany; Shane Noyes, Hamilton Zoo, New Zealand.

Peter Olney, UK; Steve Olson, AZA, USA.

Olivier Pagan, Basle Zoo, Switzerland; Paul Pearce-Kelly, Zoological Society of London,

UK; Shaun Peng, Taipei Zoo, Taiwan; Hant Perera, National Zoo, Dehiwala, Sri Lanka, and

SAZARC;  Elsie  Perez,  Havana  Zoo,  Cuba;  Miklos  Persanyi,  Budapest  Zoo,  Hungary;

Wolfgang Peter, Straubing Zoo, Germany; Chris Peters, Rotterdam Zoo, Netherlands, and
IZE;  Graham Phipps,  Australia;  Mark  Pilgrim,  Chester  Zoo,  UK;  Vijay  Kumar  Pillai,

Singapore Zoo, Singapore; Frank Princee, Netherlands.

George  Rabb,  Brookfield  Zoo,  USA;  Greg  Rasmussen,  Painted  Dog  Research  Trust,

Zimbabwe; Parntep Ratanakorn, Mahidol University, Thailand;  Richard Reading, Denver
Zoo, USA; Mark Reed, Sedgwick County Zoo, Wichita, USA, and WAZA; Roman Rehak,

Decin Zoo, Czech Republic; Ivan Rehak, Prague Zoo, Czech Republic; Jan Reimbiszewski,

Warsaw Zoo, Poland; Barbara Revard, Columbus Zoo, USA; Frank Rietkerk, Apenheul Zoo,

Netherlands;  Vinod  Rishi,  Government  of  India,  India;  Klaus Robin,  Robin Habitat  AG,
Uznach, Switzerland; John Robinson, Wildlife Conservation Society, New York, USA; Alex

Rübel, Zurich Zoo, Switzerland, and WAZA; Anthony Rylands, Conservation International,

Brazil and USA.

Kanchai Sanwong,  Chiangmai Zoo,  Thailand;  Karen  Sausman,  The  Living Desert,  Palm
Desert CA, USA, and WAZA; Anne Savage, Disney's Animal Kingdom, Lake Buena Vista,

USA; Nan Schaffer, SOS Rhino, USA; Christian Schmidt, Frankfurt Zoo, Germany; Dagmar

Schratter, Vienna Zoo, Austria; Arndt Schreiber, Heidelberg University, Germany; Harald

Schwammer,  Vienna  Zoo,  Austria;  Ulie  Seal,  CBSG,  USA;  S.C.  Sharma,  Central  Zoo

Authority, India; Brij Raj Sharma, Central Zoo Authority, India; Asad Shirez, Singapore Zoo,
Singapore; R.K. Shreshta, Kathmandu Zoo, Nepal;  Lee Simmons, Omaha Zoo, USA; P.R.

Sinha, Central Zoo Authority, India; Brandie Smith, AZA, USA; Lucy Spelman, National

Zoo, Washington DC, USA; Vladimir Spitsin, Moscow Zoo, Russia, and EARAZA; Stephen

Standley,  ARAZPA, Australia;  Mark Stanley Price,  Durrell Wildlife  Conservation Trust,
Jersey,  British Isles;  Christian  Stauffer,  Langenberg Wildlife  Park,  Switzerland,  and ITG;

Beth  Stevens,  Disney's  Animal  Kingdom,  Lake  Buena  Vista,  USA;  Miranda  Stevenson,

BIAZA, UK; Hiroshi Sugaya, Ueno Zoo, Japan; Gloria Svampa, UIZA, Italy.

Kazu Takami, Osaka Municipal Tennoji Zoo, Japan; Kit Sun Tan, Singapore Zoo, Singapore;
Kevin  Tanner,  Oceanis  Australia  Group,  Australia;  Richard  Tenaza,  Indonesia;  Sue

Thornton, International Zoo Veterinary Group, UK; Esteve Tomàs, Barcelona Zoo, Spain,

AIZA  and  WAZA;  Simon  Tonge,  Paignton  Zoo,  UK;  Arshad  Toosey,  National  Avian

Research Centre, UAE; Kathy Traylor-Holzer, CBSG, USA; Eric Tsao, Taipei Zoo, Taiwan;
Seppo Turunen, Helsinki Zoo, Finland.

Endang Budi Utami, Djakarta Bird Park, Indonesia.

Paul van den Sande, Antwerp Zoo, Belgium and EUAC; Linda, van Elsacker, Antwerp Zoo,
Belgium; Rudy van Eysendeyk, Antwerp Zoo, Belgium; Robert van Herk, Rotterdam Zoo,

Netherlands;  Hans  van  Weerd,  Artis  Zoo,  Amsterdam,  Netherlands;  Mark  Vincent,

ARAZPA, Australia;  Gerald Visser, Rotterdam Zoo, Netherlands; Paul Vogt, Krefeld Zoo,

Germany.
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Jonas Wahlström, Skansen Akvariet,  Sweden;  Sally Walker,  Zoo Outreach Organization,

India, and SAZARC; Olivia Walter, BIAZA, UK; Chris Walzer, Salzburg Zoo, Austria, and

ITG; David Waugh, Loro Parque, Spain; Felix Weber, ZOOSchweiz, Switzerland; Stephanie

Wehnelt, Chester Zoo, UK; Chris Wemmer, Smithsonian Institution, Washington DC, USA;

Chris  West,  Zoological  Society  of  London,  UK;  Dan  Wharton,  Wildlife  Conservation
Society, New York, USA; Malcolm Whitehead, Wildfowl and Wetlands Trust, UK; Jonathan

Wilcken, ARAZPA, Australia; David Wildt, Smithsonian Institution, USA; Roger Wilkinson,

Chester Zoo, UK; Ekkhard Wolff, Schönbrunn Aquarium, Austria; Hon Mun Wong, Jurong

Bird  Park,  Singapore;  Stephen  Woollard,  Dudley  Zoo,  UK,  and  IZE;  Rob  Young,

Universidade Catholica de Minas Gerais, Brazil.

Xie Zhong, Chinese Association of Zoological Gardens, China .

  

Poznanie  innego  swiata  -  zbiornik
kontaktowy  z  rozgwiazdami.  Zdjecie
dostarczyl  Kevin  Tanner,  Underwater
World, Mooloolaba, Australia

 Powrot do spisu tresci

  

  

  

Zalacznik 4

 

Ilustracje
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Mlodociana hatteria (Sphenodon punctatus) z

hodowli ex situ

Orana Wildlife Park,

New Zealand

Peter Dollinger,

WAZA

Nosorozec czarny (Diceros bicornis), uznany

za krytycznie zagrozony przez IUCN

Kenya Renaud Fulconis,

Chartres

Wyhodowane w zoo pandy mniejsze (Ailurus

fulgens) przeznaczone do wypuszczenia

Singhalila National Park,

India

PNH Zoological

Park, India

Bliskie spotkanie ze swistakami alpejskimi

(Marmota marmota)

Argelès Wildlife Park,

France

Peter Dollinger,

WAZA

Poznawanie organizmow morskich - dzieci i

meduzy

Underwater World,

Australia

Kevin Tanner,

Mooloolaba

Wzajemne zaufanie – lania jelenia siki (Cervus

nippon) i mala dziewczynka

Goldau Landscape and

Animal Park

Felix Weber,

Goldau

Wybieg zewnetrzny dla szympansow (Pan

troglodytes verus) w Pongolandzie (Lipsk)

Leipzig Zoo, Germany Peter Dollinger,

WAZA

Projekt WAZA nr 04020: Ochrona

szympansow w Parku Narodowym Tai

Village near Tai NP,

Ivory Coast

Christophe Boesch

WCF

Hala Masoala, ekspozycja laczaca zoo z

Parkiem Narodowym Masoala na

Madagaskarze

Zurich Zoo, Switzerland Peter Dollinger,

WAZA

Projekt WAZA nr 04024: Ochrona zebry

Grevy'ego (Equus grevyi)

Northern Kenya Jeffrey Bonner, St.

Louis

Projekt WAZA nr 04004: Testowanie technik

wypuszczania ibisow pustelnikow

Jerez, Spain Miguel A.

Quevedo, Jerez

Projekt WAZA nr 03002: Pobieranie probek

od konia Przewalskiego (Equus przewalskii)

Gobi B, Mongolia Chris Walzer,

Salzburg
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Projekt WAZA nr 03001: Tworzenie tradycji
migracyjnych u ibisow pustelnikow

Scharnstein, Austria Johannes Fritz,
Scharnstein

Projekt WAZA nr 04018:
Srodkowoamerykanskie Centrum Ochrony

Bosawas Reserve,
Nicaragua

Cheryl Asa, St.
Louis

Krytycznie zagrozona zaba gigant
(Leptodactylus fallax)

DWCT – Jersey Zoo,
British Isles

Peter Dollinger,
WAZA

Monitoring kondora kalifornijskiego
(Gymnogyps californianus) po wypuszczeniu

na wolnosc

California, USA Mike Wallce, San
Diego

Edukacja srodowiskowa zainicjowana przez
Madagaskar Fauna Group

Ivoloina, Madagascar Priska Ketterer,
Luzern

WAZA wspiera grantami finansowymi
kooperacyjne dzialania szkoleniowe

AZA/MACCAP
Workshop

Cheryl Asa, St.
Louis

Kob ikke deres liv (Nie kupuj ich zycia):
ekspozycja nt. CITES

Aalborg Zoo, Denmark Peter Dollinger,
WAZA

Internet - wazny srodek komunikacji w

sprawach ochrony przyrody

www.waza.org Peter Dollinger,

WAZA

Trening straznikow w chronieniu poprzednio

lokalnie wytepionych nosorozcow

North Luangwa NP,

Zambia

Christian Schmidt,

Frankfurt

Sortowanie odpadow i recykling - to tez

problem edukacyjny

Johannesburg Zoo, South

Africa

Peter Dollinger,

WAZA

Ksztalcenie zwiedzajacych nt. oczyszczania i

recyklingu wody

Johannesburg Zoo, South

Africa

Peter Dollinger,

WAZA

Likaon (Lycaon pictus) z zabita antylopa kudu

(Tragelaphus strepsiceros)

Madikwe Game Reserve,

South Africa

Peter Dollinger,

WAZA

Zachowania macierzynskie u lwicy (Panthera

leo) w ogrodzie zoologicznym

Zoo d’Amnéville, France Renaud Fulconis

Chartres
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Projekt WAZA nr 04016: Drzewiak
(Dendrolagus goodfellowi pulcherrimus)

Wewak, Papua New
Guinea

Jean Thomas,
TCA, Wewak

Wzbogacanie srodowiskowe – niedzwiedz
malajski (Helarctos malayanus) otwierajacy

orzech kokosowy

Melaka Zoo, Malaysia Peter Dollinger,
WAZA

Kot arabski (Felis margarita harrisoni) objety

programami EEP i SSP

The Living Desert, Palm

Desert

The Living Desert

Poznanie innego swiata - zbiornik kontaktowy

z rozgwiazdami

Underwater World,

Australia

Kevin Tanner,

Mooloolaba

Rekinek piaskowy (Carcharius taurus) - powrot
do natury

Two Oceans Aquarium,
South Africa

Pat Garrat, Cape
Town

 Powrot do spisu tresci
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