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Förord

Jag gratulerar World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) och dess
samarbetspartner till genomförandet av den viktiga uppgiften att sammanställa
denna naturvårdsstrategi för världens djurparker och akvarier. Dokumentet ligger
rätt i tiden och bygger på tankegångarna i djurparkernas naturvårdsstrategi från
1993. Den drar med sig även djurparker m m ex situ i arbetet med bevarandet av
den biologiska mångfalden och en hållbar utveckling. Strategin tillhandahåller en
gemensam filosofi för djurparker och akvarier över hela världen och definierar de
standarder och den policy med vilkas hjälp ni hoppas uppnå era bevarandemål.
Er första strategi publicerades under en tid av stora förhoppningar – tiden för
Riokonferensen och starten för Konventionen om biologisk mångfald – baserat på
IUCN:s egna strategi World Conservation Strategy. Sedan dess har miljösituationen
inte förbättrats, och världens uppmärksamhet fokuseras alltjämt på ekonomi och
säkerhet.
I detta sammanhang är den kritiska roll som djurparker och akvarier spelar inom
bevarandearbetet viktigare än någonsin. Djurparker och akvarier har en unik
ställning: de kan klara bevarandet på ett helt integrerat sätt. För unga människor i
världens storstäder är djurparker och akvarier ofta den första kontakten med
naturen, och därför är ni kuvöser för morgondagens naturvårdare. Den forskning
ni bedriver är oerhört viktig för vår förståelse av de delar som ingår i den
biologiska mångfalden och dessa delars samverkan. Ert arbete för att genom
kampanjer och olika former av kommunikation öka allmänhetens medvetande är
betydelsefullt, när det gäller att få allmänheten att inse både nyttan av och
skönheten hos naturen. Era ansträngningar att bygga upp resurser och överföra
teknik till kollegor i andra delar av världen garanterar den långsiktiga insats som
djurparker och akvarier bidrar med för bevarandet av den biologiska mångfalden,
men den uppammar också en anda av samarbete, som så väl behövs i vår plågade
värld. Slutligen visar det finansiella stöd ni ger till bevarandearbetet på fältet det
engagemang som finns hos städernas befolkning, när det gäller bevarandet av våra
kvarvarande vildmarker.
Vår framtid är osäker. Eftersom WAZA utnyttjar denna strategi för att mobilisera
och entusiasmera de mer än 600 miljoner besökare som gästar era anläggningar
varje år, är er roll i bevarandet av vår planets biologiska mångfald given. Ett
betydande antal av WAZA:s medlemmar är också medlemmar i IUCN, och detta
dokument ger riktlinjer för deras bidrag till genomförandet av IUCN:s program
och vision om en ”rättvis värld, som värdesätter och skyddar naturen”.
Som samarbetspartner i naturvårdsarbetet välkomnar IUCN WAZA:s
Naturvårdsstrategi för världens djurparker och akvarier och önskar er all framgång
med dess genomförande.
Achim Steiner
Chef på IUCN
Internationella naturvårdsunionen
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Inledning

World Association of Zoos and Aquariums (WAZA), som då hette International
Union of the Directors of Zoological Gardens, lade fram sin första
naturvårdsstrategi år 1993. I detta banbrytande dokument utvecklades en vision om
den roll i naturvårdsarbetet som djurparker och akvarier skulle spela under de
kommande tio åren. Det var första gången som världens djurparker och akvarier
tagit på sig en sådan uppgift. Dokumentet var resultatet av ett internationellt
samarbete mellan många framstående experter. Det översattes till flera språk och
har sedan dess varit en vägledning för bevarandearbetet på djurparker och akvarier.
Under förberedelserna inför tioårsjubileet av den ursprungliga strategin år 2002
hölls ett litet men viktigt möte. Den nu tragiskt bortgångne Ulie Seal, som då var
ordförande i Conservation Breeding Specialist Group (CBSG) under IUCN, Bill
Conway, dåvarande chefen för Wildlife Conservation Society, Bert de Boer,
koordinator för 1993 års strategi samt Gunther Nogge, chef för Kölns djurpark,
träffades för att diskutera strukturen i ett nytt strategidokument, som skulle bygga
på det förra, men också visa på nya vägar för djurparker och akvarier att
framgångsrikt stödja naturvårdande verksamheter.
Detta dokument är frukten av deras överläggningar och en enorm arbetsinsats från
ett stort antal människor sedan det första mötet. När CBSG och WAZA höll sitt
gemensamma årsmöte i Wien i augusti 2002, arrangerades workshops för att
bestämma vad en ny strategi skulle innehålla och hur detta skulle struktureras.
Kapitelkoordinatorer utnämndes, och ett stort antal medarbetare valdes för varje
kapitel. Under beskydd av WAZA Conservation Committee, anförd av Jo Gipps,
ledde den tvååriga processen med skapande, läsning, redigering, omskrivning,
förändring och förbättring av varje kapitel fram till det formella antagandet av det
nya utkastet till strategin vid WAZA:s årsmöte i Taipei i november 2004.
Alla som lämnat bidrag till detta dokument namnges i alfabetisk ordning i bilaga 3.
Bilagan omfattar medlemmar i WAZA Council, WAZA Conservation Committee,
respektive kapitelförfattare och alla de som arbetade med och kommenterade
kapitlen, samt deltagare i CBSG:s och WAZA:s workshops. Därtill kommer ett
stort antal personer, som kommenterat delar av eller hela dokumentet under de
senaste två åren. Listan är lång, full med namn på välkända experter inom och
utom djurparksvärlden och starkt internationellt präglad. Vi tackar dem alla varmt.
Deras bidrag har gjort detta dokument till det vi hoppas det är: en verkligt
internationell naturvårdsstrategi för världens djurparker och akvarier under de
kommande fem till tio åren.
Några personer förtjänar ett särskilt omnämnande: World Zoo and Aquarium
Conservation Strategy Core Group utgjordes av oss båda samt Miranda Stevenson,
Peter Olney, Onnie Byers, Peter Dollinger, Chris West, Bert de Boer och Mark
Reed (deras anknytning anges i bilaga 3). Miranda Stevenson samordnade hela
projektet med yttersta omsorg och ett gott humör, och Peter Olney redigerade
dokumentet på sitt vanliga, perfekta sätt. Vi tackar också Peter Dollinger,
verkställande direktör för WAZA, för hans hårda arbete och expertis vid kontroll
av dokumentet och dess utformning. Vi är kärngruppen stort tack skyldiga för dess
tid, energi och hängivenhet för projektet, vilket också gäller för våra kollegor på
CBSG, vilkas stöd var ovärderligt.
WZACS 2005
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Strategin för år 1993 utgjordes av ett grunddokument och en sammanfattning.
Denna nya strategi kommer också att innefatta en resursmanual, som just nu är
under arbete och av individuella djurparker och akvarier, regionala
djurparksorganisationer och WAZA självt skall användas för att utveckla
handlingsplaner som gör det möjligt för alla att förverkliga strategin.
Denna strategi är till för alla medlemmar i världens djurparks- och akvariesamfund
och inte bara för medlemmarna i WAZA. Den är också ett dokument, som vi
hoppas skall göra det möjligt för detta samfund att för en större publik klargöra var
det ser sina framtida prioriteringar, när det gäller bevarande. Som IUCN:s
generaldirektör säger i sitt förord, råder det ingen tvekan om att djurparker och
akvarier har en viktig roll att spela i bevarandet av den biologiska mångfalden på
vår planet. Vi hoppas att detta dokument beskriver hur djurparker och akvarier
runt om i världen verkligen kan spela sin roll på ett framgångsrikt sätt, och vi
överlämnar det härmed till er.
Ed McAlister
President i WAZA

WZACS 2005
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Inledning
"Idag lever allt fler av oss i storstäder och tappar all koppling
till vilda djur och växter."
(David Attenborough, 2004)

Det finns två mycket enkla skäl till att ha en naturvårdsstrategi för världens
djurparker och akvarier. Djurparkspersonal över hela världen har nytta av ett
sammanhängande dokument, där man fastställer ett antal gemensamma mål.
Många människor som är aktiva inom miljörörelse och miljövård eller som bara är
engagerade iakttagare med oro för och frågor om natur- och djurskydd, vill
dessutom veta om de bör stödja djurparkerna. Därför måste en naturvårdsstrategi
åtminstone ge svar på de grundläggande frågorna och fastställa bästa möjliga
riktlinjer för djurparker och akvarier i hela världen. Varför finns det djurparker och
akvarier? Vilken är deras förenande filosofi, och vilket är deras syfte? Vilken vision
och relevans har de i en värld, som ställs inför aldrig tidigare skådade utmaningar,
när människornas behov tycks tävla med djurens och växternas? Hur mäter man
djurparkernas och akvariernas påverkan på bevarandet av det vilda? Kort sagt, vad
är poängen med att ha djurparker och akvarier, och vilket resultat kan de redan nu
peka på? På världens djurparker och akvarier vet man att man spelar en viktig roll i
arbetet för global hållbarhet. Svaret på dessa frågor skall dessutom inspirera
besökarna att bli en del av denna rörelse.
Den första djurparksstrategin publicerades för mer än tio år sedan och baserades
på IUCN:s World Conservation Strategy, ”Caring for the Earth”, som i sin tur var
påverkad av att FN:s Conference on Environment and Development godkände
Konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, CBD)
i Rio de Janeiro år 1992. Djurparksstrategin har visat sig vara synnerligen värdefull,
när det gäller att informera läsaren om vad djurparker verkligen kan åstadkomma
och att lägga en grund för förståelse och enhetlig ledning.
I detta andra dokument, WZACS, definieras och förklaras de strategiska visionerna
hos medlemmarna i World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) som
stödjer dess övergripande bevarandeuppgift. I detta grunddokument stakar vi ut
den policy och de standarder som skall förverkligas inom ramen för områden som
har att göra med nyckelfunktioner och aktiviteter på alla djurparker och akvarier,
hur olika dessa än är, och fokuserar på naturvårdsarbetets långsiktigt påvisbara
resultat. Syftet är att ta fram en framtidsplan för angelägna lokala och kollektiva
insatser av djurparker och akvarier runt om i världen, genom en riktad policy och
en serie manualer med mer detaljerade procedurer och exempel på goda rutiner.

Box 1

Vad är WAZA?
WAZA:s uppdrag och mål
WAZA, World Association of Zoos and
Aquariums, är en global organisation, som
sammanställer principer och praxis för mer
än 1000 djurparker och akvarier, som tar
emot över 600 miljoner besökare varje år,
och sätter upp standarder för ett bättre
bevarandearbete.
Målen för WAZA är att:
1. främja samverkan mellan djurparker och
akvarier vad gäller skydd, skötsel och
uppfödning av djur man har i sin vård,
2. främja och samordna samarbetet mellan
nationella och regionala organisationer,
3. främja miljöutbildning, bevarandet av det
vilda samt miljöforskning,
4. medverka som representant för
djurparker och akvarier i andra
internationella organisationer och
församlingar,
5. främja samarbetet med andra
bevarandeorganisationer och
6. främja och utnyttja de bästa standarder
för djurskydd och djurhållning.

För att lyckas måste WZACS frammana ett strategiskt tänkande och på ett lämpligt
sätt vägleda det praktiska arbete som utförs av WAZA-medlemmar och dessutom,
i ett vidare perspektiv, främja en känsla av att syfte, ledarskap och arbete är en
gemensam angelägenhet för alla naturvårdare och miljöintresserade (Box 1).
Publiceringen av denna andra strategi följer på världstoppmötet om hållbar
utveckling (World Summit on Sustainable Development) i Johannesburg år 2002
och återspeglar de många förändringarna i den yttre verksamhetssfären för alla
naturvårdsorganisationer och även förändringar i interna, kollektiva principer och
prioriteringar för djurparker och akvarier runt om i världen.
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Miljöhot och förlust av biologisk mångfald

Box 2

Djurparker och akvarier agerar nu i en värld med accelererande miljöhot och minskning
av den biologiska mångfalden. Under de senaste tio åren har klimatförändringar,
överexploatering av naturresurser, ökande negativ inverkan av inträngande arter och
generell miljöförstöring fortsatt. Värdet av och sårbarheten hos arter och ekosystem och
deras inflytande på människan har i blygsam utsträckning speglats i media. Det allmänna
medvetandet har fokuserats på kriser som gällt konflikter, torka, hungersnöd och
folkomflyttning, snarare än på grundläggande orsaker, som har samband med ett icke
hållbart utnyttjande av naturresurser. På liknande sätt domineras internationella politiska
agendor av människans utveckling och krav på hållbarhet, samt oron för globaliseringen
och kommersialiseringen.

Globala miljötrender – en illustration

Under allt detta ligger det fortsatt väsentliga faktum att det finns alltför många människor
som förbrukar en alldeles för stor del av jordens naturresurser, för att det skall vara
möjligt för andra arter än människan att få utrymme som garanterar deras framtid. Den
förutsagda befolkningsökningen och den uttalade ojämlikheten i fördelningen av
välstånd mellan och inom nationer är två av mänsklighetens stora problem och, direkt
och indirekt, skyddet av arter och habitat.

1. Överexploatering av naturresurserna,
kalhuggning, överfiskning, utvidgning av
förstörd åkermark/livsmiljö, förorening,
krympta och fragmenterade resurser
2. Klimatförändring med åtföljande global
uppvärmning, översvämningar, torka och
skogsbränder
3. Införande av nya arter, konkurrens,
predation, överföring av sjukdomar samt
hybridisering
4. Minskad biosäkerhet för människan på
grund av ökat antal nya sjukdomar, till
exempel AIDS, ebola, SARS

”Med den nuvarande förbrukningen av naturresurserna
behöver mänskligheten tre planeter stora som jorden
för att överleva”
(E. O. Wilson 2002) (Box 2).

Box 3

Utsikterna är inte helt dystra. Konventionen om biologisk mångfald (Box 3) har
genererat ett stort antal regionala och nationella initiativ, som ofta stötts av lagstiftning.
Nationella strategier för biologisk mångfald (National Biodiversity Strategies) och
handlingsplaner för biologisk mångfald (Biodiversity Action Plans, BAPs) har utvecklats
och fungerar ned på lokal nivå med deltagande av samhälle och företag av
"intressegruppstyp". Miljölagstiftningen har stärkts i många länder, och företag görs i
högre grad ansvariga för sina aktiviteter. Det förekommer positiva trender i riktning mot
att internationella, statliga och icke-statliga aktörer gör integrerade insatser grundade på
objektiv vetenskap och med oundvikliga krav på användning av multidisciplinära
grupper. Det finns en större förståelse och acceptans för de allvarliga hoten mot miljö,
biologisk mångfald och ytterst mänskligheten själv. Insatser har gjorts för att målinrikta
begränsade naturvårdsresurser genom utpekande av intressanta platser när det gäller den
biologiska mångfalden. Dessa intressanta platser sammanfaller också med de områden
där behovet är störst av mänsklig utveckling och visar även på behovet av ytterligare
fokus på ett hållbart nyttjande av miljön.

Artikel 9 – bevarande ex situ

Den tekniska utvecklingen kommer sannolikt att fortsätta och kan ha både positiva och
negativa effekter. Vi får bestående nytta av den globala revolutionen inom
informationstekniken, som gör att vi får del av informationen och kan påverka det
politiska beslutsfattandet. Potentialen finns för tekniska lösningar inom alla områden av
energiproduktion, avfallshantering och mat- och vattenförsörjning. Den ekonomiska
nytta som följer av hållbar hantering av naturresurserna för lokalbefolkningens del och
på bestående miljövård för att minska effekterna av översvämningar, erosion,
igenslamning, förorening och andra problem är uppenbar, men måste automatiskt tas
med i beräkningen i beslutsfattandet.

Djurparkernas och akvariernas roll
I många länder kvarstår den historiska och samhälleliga uppfattningen att
djurparker är menagerier, och i vissa fall är detta berättigat. En samhällssektor
som ofta är fientligt inställd till djurparker är den växande lobbyrörelsen för
djurens rättigheter och skydd.
WZACS 2005

Konventionen om biologisk mångfald
(CBD)

Varje signatär skall, så långt detta är möjligt
och lämpligt och framför allt med syfte att
komplettera åtgärder in situ:
(a) Utveckla åtgärder för externt skydd av
delar ingående i den biologiska mångfalden,
helst i dessa delars ursprungsland
(b) Skapa och vidmakthålla resurser för
skydd ex situ av och forskning kring växter,
djur och mikroorganismer, helst i
ursprungslandet för genetiska resurser
(c) Utveckla åtgärder för hotade arters
återhämtning och rehabilitering och för
återinförande av dessa i deras naturliga
habitat och under lämpliga betingelser
(d) Reglera och leda insamlingen av
biologiska resurser från naturliga habitat för
bevarande ex situ utan att hota ekosystem
samt befintliga populationer av arter, utom i
fall, då särskilda, tillfälliga åtgärder ex situ
är nödvändiga enligt punkt (c) ovan
(e) Samarbeta finansiellt och andra frågor
rörande skydd ex situ enligt punkterna (a)
till (d) och i byggandet och underhållet av
anläggningar för skydd ex situ i
utvecklingsländerna

INLEDNING

9
Där betonar man de enskilda djurens intressen snarare än skyddet av arter eller
ekosystem. Motstånd kommer också från den del av naturvårdsrörelsen som
ifrågasätter det berättigade i att avlägsna djur från naturen. Om djurparker och
akvarier skall spela en aktiv roll i naturvården, måste de möta motståndet öppet,
genom att förstå kritik, anpassa sig när så behövs och förklara sina åtgärder på ett
sätt, som vinner allmänt stöd. De måste också klargöra för allmänheten att deras
uppdrag är bevarande, och att detta uppdrag genomförs med maximalt bra
djurhållning.

Box 4

Hur märker vi om djurparkers och
akvariers naturvårdssinsatser bär
frukt?

KVALITATIVA MÅTT SOM TYDER PÅ
FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRANDE AV
Inom dessa vidare ramar och i enlighet med förhärskande trender måste djurparker NATURVÅRD
och akvarier uppnå och främja en klarare syn på sin unika roll och det bidrag de
kan ge som en del i en global naturvårdskoalition. Bättre koordinering av aktiviteter 1. Allt säkrare artpopulationer i naturen.
och fokusering av resurserna på högprioriterade områden måste paras med en 2. Ökande arealer/volymer med säkra,
vidare tillämpning av goda ledningsprinciper, särskilt en kontinuerlig utvärdering av
hållbara habitat.
nyckelprojektens effekter (box 4 och 5).
3. Bättre kunskap och tillämpning av
artbiologi, ekologi och naturvårdsIndividuella djurparker och akvarier och samfundet som helhet är i allra högsta
vetenskap.
grad lämpliga för att betona bevarandets globala aspekter. Vetenskapliga fakta om
sambanden mellan alla levande system och livsmiljöer har i hög grad ökat under de 4. Större politisk medvetenhet om
senaste åren, och det blir allt tydligare att bevarande inte enbart är en fråga om att
miljöfrågor med ett bättre, miljövänligt
rädda arter och habitat. För att vinna framgång krävs det också samverkan och en
beslutsfattande och starkare prioritering
global inriktning. Eftersom man på djurparker och akvarier vårdar och har
av naturvården.
expertkunskaper om samlingar av levande djur från hela världen och dessutom 5. Ökad kapacitet i habitatområden genom
förenas av ett globalt nätverk, kan man spela en viktig roll, när det gäller att främja
utbildning, uppfostran och allmän
bevarandesamarbetet på global nivå.
medvetenhet.
Endast djurparker, akvarier och botaniska trädgårdar kan agera över hela spektrum
av bevarandeaktiviteter, från uppfödning ex situ av hotade arter, forskning,
information till allmänheten, utbildning samt påverkan och stöd, och vidare till in
situ-stöd till arter, populationer och deras livsmiljöer. De är ensamma om en stor,
stabil publik av besökare, vilkas kunskap, förståelse, attityd, uppträdande och
engagemang kan påverkas positivt och utnyttjas. De har en mycket betydelsefull
resurs bestående av teknisk skicklighet och hängivna medarbetare. I takt med att
livsmiljöer krymper och ”reservatpopulationer” växer, blir definitionen av vad som
är en djurpark, en botanisk trädgård och ett reservat och vem som är
reservatbaserad bevarandearbetare och vem som är fältarbetande
bevarandearbetare oundvikligen allt suddigare. Djurparker, akvarier och botaniska
trädgårdar har en möjlighet att etablera sig som modeller för "integrerat
bevarande". Sättet för djurparker och akvarier att kollektivt åstadkomma detta är
att gå via strategin. Andra organisationer, till exempel naturvårdsorganisationer och
statliga departement, kan utnyttja strategin och den integrerade
bevarandeinriktningen, vilket kommer att medföra fördelar för alla som sysslar
med bevarande.

Box 5

Definition av bevarande
Bevarande är säkrandet på lång sikt av
artpopulationer i naturliga ekosystem och
habitat, varhelst detta är möjligt.
Även om definitionerna av bevarande är
många och olika, är det viktigt att ha en
gemensam och rättfram definition, som alla
förstår och använder. De understrukna orden
”naturliga ekosystem och habitat” anger att
ingen hedervärd ansträngning, hur stor den än
må vara, på sikt är av värde, om den inte leder
till att djur och växter överlever i naturen.
Dessutom måste dessa vilda populationer
kunna utvecklas och växa. Härav följer att vi
måste fortsätta att kontinuerligt bedöma och
granska hur framgångsrika bevarandeprogram
som stöds av djurparker och akvarier är.

Ömsesidig tillit – sikahind (Cervus nippon) och liten
flicka i Goldaus landskaps- och djurpark, Schweiz
Foto: Felix Weber, Goldau
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INLEDNING
Kanske viktigast är att djurparker och akvarier inte bara har möjlighet att bli
modeller för integrerat bevarande, utan att de faktiskt måste bli det. De måste
förändras för att vara till nytta, för att vara proaktiva och för att vara radikala i sin
approach. Världen omkring oss har under de senaste tio åren förändrats oändligt
mycket, och det måste även djurparker och akvarier och deras personal göra. De
kan vara naturvårdare, lärare, vetenskapsmän och kraftfulla redskap för politisk
förändring, om de bara vill. De har därför ett val – att skaffa sig en ny identitet och
inriktning eller att lämnas på efterkälken av bevaranderörelsen. WZACS ger
djurparker och akvarier den karta, med vars hjälp man kan påbörja denna resa.
Även om vissa har kommit längre längs vägen än andra, är det tid för dem alla att
börja springa i stället för att gå (Box 6).

Pongoland i Leipzigs djurpark kombinerar inte bara en forskningsanläggning med modern
exponering av schimpanser (Pan troglodytes verus) och andra apor, utan kopplar också
samman hållandet och uppfödningen av schimpanserna ex situ med de naturvårdsinsatser
som görs in situ av Wild Chimpanzee Foundation (WCF) på Elfenbenskusten. Via ett
långsiktigt samarbetskontrakt garanterar denna djurpark finansiellt stöd till
naturvårdsprojekt i Tai National Park. Speciella projekt syftar till att skapa medvetenhet hos
lokalbefolkningen om läget för schimpanserna, som nu har blivit en starkt hotad art. Via
underhållning lär sig besökarna på Leipzigs djurpark om samarbetsprojekten med WCF.
På liknande sätt får byborna inom schimpansernas område information om
bevarandeaktiviteterna på Leipzigs djurpark och forskningen i Pongoland. WAZA-projekt nr
04020.
Foton: Peter Dollinger, WAZA, och Christophe Boesch, Wild Chimpanzee Foundation
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Box 6

Roller och funktioner som
kännetecknar ett framtida ideal
för alla djurparker och akvarier
1. Allt mer betrakta bevarandet i det vilda
som primärt mål och fokus.
2. Använda de unika resurser man har för
att främja forskning både in och ex situ.
3. Utveckla unika undervisningsprogram,
som lär ut proaktiva miljöhänsyn lokalt
och globalt.
4. Utveckla innovativa sätt att visa djuren
för att väcka intresse hos och inspirera
besökarna, samtidigt som man hela
tiden granskar och förbättrar villkoren för
djuren i fångenskap.
5. Utnyttja den kollektiva kraften hos
globala eller regionala sammanslutningar för att informera och påverka
till politisk förändring, när det gäller
miljön.
6. Driva djurparker med högsta etiska
affärsstandard för att möjliggöra
insamlande av medel för bevarandeåtgärder.
7. Alltid försvara djurparkers roll inför
allmänheten, direkt ta upp stridsfrågor
och hålla fast vid genomförandet av
bevarandeuppdraget.
8. Öka samarbetet mellan institutioner för
att förbättra användningen av
begränsade resurser och agera globalt.
9. Införa och använda nya tekniska
framsteg för att förbättra kommunikation,
forskning och undervisning.
10. Främja organisatoriska strukturer som
bygger på styrka på alla nivåer och
införa teamarbete.
11.Bedöma, rekrytera, ytterligare utbilda
och engagera personal på alla nivåer.
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INTEGRERING AV BEVARANDEARBETET

Kapitel 1

Integrering av
bevarandearbetet
Sammanfattning
Detta kapitel förklarar varför och hur alla djurparker och akvarier måste vara direkt knutna till bevarandeprogram i det
vilda, och varför och hur de måste integrera sitt bevarandearbete med sin egen organisations aktiviteter, internt och
externt. Intern integrerad bevarandeverksamhet är det som har samband med det sätt på vilket en djurpark eller ett
akvarium är organiserat och handlar i sin dagliga kontakt med besökare. Externa integrerade aktiviteter är de som en
organisation genomför utanför sitt område. Både interna och externa aktiviteter diskuteras och listas, och
grundläggande strategier föreslås. Tonvikten ligger hela tiden på samarbete, samordning och kommunikation.

Vision
Huvudmålet för djurparker och akvarier skall vara att integrera alla aspekter av sitt arbete med
bevarandeverksamhet. De grundläggande elementen i varje organisations kultur skall vara de värden som
ligger i hållbarhet och bevarande samt socialt ansvar och ansvar för miljön. Dessa värden skall genomsyra
alla arbetsområden och omfattas och främjas av alla som arbetar inom WAZAs nätverk.

1.1 Inledning
På djurparker och akvarier insåg man redan i början av 1900talet sin potential som en positiv och inflytelserik kraft för att
skydda det vilda och tog på 1960-talet i ökande grad med
bevarande som en viktig del i sitt totala uppdrag. Över hela
världen finns det djurparker och akvarier, särskilt de som ingår i
WAZA, som spelar en kraftfull roll i skyddet av den biologiska
mångfalden, och de strävar efter att på olika sätt maximera sitt
bidrag till det globala bevarandet.
Aspirationen för världens djurparks- och akvariesamfund är nu
att alla medlemmar skall vara direkt knutna till
bevarandeprogram i naturen, och att det skall synas att de är
engagerade i dessa. Ingen enskild djurpark eller enskilt
akvarium kan på ett meningsfullt sätt bidra till bevarandet utan
att integrera detta i sin organisations kultur. Integrerat
bevarande måste vara dess klart uttalade mål.
Ett integrerat bevarande åstadkoms effektivast, när all
verksamhet i en djurpark eller ett akvarium är sammankopplad
konceptmässigt och är både externt och internt strategisk
samordnad med huvudmålet att skydda hotade arter och
vidmakthålla friska ekosystem. Processerna för koordination,
samarbete och kommunikation måste bli enkla och
rutinmässiga.

En integrerad naturvård innefattar sålunda en uppsättning
interna processer, med vars hjälp en djurpark försöker hantera
alla sina aktiviteter och relationer till stöd för specifika och
väldefinierade bevarandeprogram. Ett integrerat bevarande kan
också tjäna som en flagga, under vilken bevarandeprogram kan
förmedlas till besökare, supportrar, media och allmänhet.
Integrerat bevarande varierar i olika delar av världen på grund
av kulturella och sociala faktorer och vardagslivets realiteter.
Djurparker som ligger inom områden med stor biologisk
mångfald investerar ofta mycket av sin tid, sin energi och sina
finansiella resurser på att ge behandling till och tillhandahålla
områden för individuella, tidigare frilevande, vilda djur. Det
gäller bland annat de djur som kommer i konflikt med
människor i städer och byar, de som beslagtagits från illegala
handlare, vilda djur som hållits som sällskapsdjur men blivit till
besvär för sina ägare eller de som fallit offer för
naturkatastrofer, till exempel översvämningar, bränder eller
jordbävningar samt de som gått vilse, irrar omkring eller blivit
stulna. Dessa djurparker är ofta djupt engagerade i
djurskyddsfrågor, och det kan påverka det sätt på vilket
institutionen deltar i eller till och med tolkar begreppet
integrerad naturvård.
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Djurparker och akvarier runt om i världen kan bedriva
naturvård i fält både i sitt eget land och utomlands. Många
djurparker i Europa och Nordamerika gör många av sina
bevarandeinsatser utomlands, särskilt i länder med stor
biologisk mångfald, men arbetar också i sin egen region.
Djurparker och akvarier i Australasien, ett område som
inrymmer några ”hotspots” för endemiska arter, styr kollektivt
över mer naturvårdsresurser till projekt inom regionen än till
sådana utanför denna. Många djurparker och akvarier i
områden med stor biologisk mångfald, till exempel Centraloch Sydamerika, Afrika och Syd- och Ostasien försöker
fortfarande hitta sin egen roll inom den integrerade
naturvården. Dessa institutioner har ofta påtagligt mycket
större besökarantal än djurparker på andra håll, och det kan
lägga beslag på mycket av personalens arbete och energi.
Sådana djurparker är emellertid idealiskt belägna för att
undervisa ett stort antal människor om det egna landets
problem och möjligheter, när det gäller naturvård. Begreppet
integrerat bevarande kan alltså betyda olika saker på olika
ställen.
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Det finns alltid en tänkbar konkurrens om resurser mellan en
djurparks intäktsskapande verksamhet och dess önskemål och
behov, när det gäller bevarande. En djurpark eller ett akvarium,
som är ekonomiskt framgångsrikt, kommer alltid att kunna
avdela eller skaffa fram mer pengar till bevarandet än en
djurpark, som kämpar för att klara av sina åtaganden gentemot
egna djur, personal och besökare. Alla djurparker och akvarier
kan emellertid hitta meningsfulla sätt att bidra till bevarandet,
hur små de än är och hur lite överskott de än ger. Ytterst
förväntar vi oss egentligen att bevarandeuppgiften för
djurparker och akvarier kommer att bli så starkt kopplad till
anläggningens framgångar att ett gott bevarandearbete kommer
att förstärka budgeten snarare än skapa konkurrens.
World Zoo and Aquarium Conservation Strategy (WZACS)
betonar att dokumentet och detta kapitel gäller alla djurparker
och akvarier, rika såväl som fattiga, oavsett storlek och
administrativa förhållanden och i vilket land eller vilken kultur
de hör hemma.

1.2 Intern och extern integrerad naturvård
Integrerad naturvård omfattar två distinkta men besläktade
uppsättningar av aktiviteter, interna och externa. Interna
aktiviteter är de som har att göra med hur en anläggning
organiserar sig och hur den agerar, när det gäller vardagliga
aktiviteter inriktade på besökare. Externa aktiviteter är de som
en anläggning bedriver utanför sitt eget område.

Intern integrerad naturvård
De flesta djurparker och akvarier runt om i världen genomför
redan många aktiviteter, som skulle kunna beskrivas som inslag
i en intern integrerad naturvård. Vissa av dem listas nedan.
• Alla djurparker och akvarier tar hand om och visar djur på
avgränsade ytor. Ibland bygger de grupper av inhägnader,
som ofta är sammankopplade av ett biologiskt eller
bevaranderelaterat tema. Detta kan ha sin utgångspunkt i
habitat, geografiskt läge eller ekosystem. I vissa fall
innehåller inhägnaden flera olika arter, både växter och
djur.
• Djurparker och akvarier fungerar som rekreationsställen
för familjer, olika grupper i samhället och individer över
hela världen. I många delar av denna utgör de ett av de
viktigaste utomhusnöjen som är både säkra och som man
har råd med.
• Med diagram och andra sätt att tolka och engagera, till
exempel föredrag av djurskötare, utfodring och
uppvisningar av djurens naturliga beteenden kan de
förklara djurens biologi och beteende i fångenskap,
inklusive
fortplantning,
sociala
beteenden
och
populationsekologi. På vissa djurparker berättar man också
om de livsmiljöer där djuren återfinns, de hot som arterna
ställs inför i naturen och vad djurparker gör för att bidra
till bevarandet.
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Många djurparker har undervisningsavdelningar för både
formella och informella undervisningsprocesser, även om
undervisningen i vissa delar av världen genomförs av
personal, som har andra uppgifter eller till och med lokala,
icke-statliga organisationer.
För att attrahera besökare marknadsför djurparker sig för
allmänheten med många metoder, bland annat
annonsering, public relationåtgärder och muntliga
kontakter. I vissa länder är emellertid marknadsföring
knappast nödvändig, och det kan ibland till och med vara
nödvändigt att överväga en begränsning av antalet
besökare.

Med hjälp av en strategi för integrerat bevarande skall
djurparker och akvarier i framtiden också:
• införa en verkligt hållbar inställning till sin egen
underhålls- och byggverksamhet genom att, varhelst detta
är möjligt, använda byggmaterial från hållbara källor eller
återbruksmaterial med låg energikonsumtion, minimera
energikonsumtionen genom att använda isolering och
passiva uppvärmningssystem och själva generera sin energi
genom att utnyttja metoder som sol- och vindkraft,
förklara alla dessa ”gröna” initiativ för sina besökare,
• skapa tydliga länkar mellan alla sina viktigaste utställningar
och fältprojekt för bevarande, så att besökarna lär sig om
bevarandestatus för de djur de tittar på,
• engagera besökare och den stora allmänheten i debatter
om de större frågor som hotar arter i naturen och försöka
inspirera dem och på så sätt förvissa sig om deras stöd,
• försöka
knyta
butiker
och
serveringar
till
bevarandeprogram – genom att till exempel sälja hemslöjd
från de områden där man bedriver bevarandearbete och
använda intäkterna till nytta för lokalbefolkningen i
området,
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informera besökare om det naturvårdsarbete djurparken
eller akvariet bedriver och även det som andra
anläggningar, naturvårdsorganisationer och statliga
myndigheter står för och
göra en bredare publik medveten om naturvårdsfrågor
genom marknadsföringsåtgärder, till exempel PRaktiviteter, internet och annonsering, och man bör inte
underskatta internet som ett redskap för att uppnå ökad
medvetenhet och skapa consensus i naturvårdsfrågor.

Extern integrerad naturvård
WZACS betonar att den moderna, komplexa bevarandevärlden
har många agendor och många aktörer. Ingen enskild
organisation, det må röra sig om en djurpark, ett akvarium, en
ideell naturvårdsorganisation eller en utvecklingsorganisation,
bör agera på egen hand. Bevarande bör bedrivas i samarbete
mellan alla ”intressegruppsaktörer” mot samma mål och utan
konkurrens och exploatering.
Bevarandearbetande djurparker och akvarier måste samarbeta
proaktivt med inrättningar för mänsklig utveckling, nationella
och internationella naturvårdsorgan samt statliga och lokala
myndigheter för att garantera långsiktigt hållbara lösningar.
Mycket av tidigare naturvård tog inte tillräcklig hänsyn till en
bredare agenda. Särskilt gällde detta mänsklig utveckling, och
detta är fortfarande ett stort bekymmer.
Till skillnad från många naturvårdsorganisationer, som inte är
synliga för allmänheten, har djurparker och akvarier unika
tillfällen att introducera sina besökare till en större värld och att
förklara den internationella naturvårdens problem, eftersom de
är populära besöksattraktioner. De kan kraftigt öka besökarnas
medvetenhet om naturvårdsangelägenheter, både problem och
lösningar, genom att integrera sitt eget arbete med det som görs
av andra naturvårdsorgan. Genom att visa upp denna
integration blir de ett ”skyltfönster”. De kan också fungera som
noder i integrerade nätverk för naturvårds- och

utvecklingsorganisationer genom att tillhandahålla centrala
resurser såsom mötes- och utbildningslokaler.
Många djurparker och akvarier tar redan hand om arter som ett
led i samordnade nationella, regionala eller internationella
uppfödningprogram i samverkan med andra djurparker och
uppfödningsanläggningar. Sättet att delta i sådana program
varierar mellan olika delar av världen. Vissa regioner har väl
etablerade program, medan andra precis håller på att dra igång
denna typ av arbete. Genom att införa en strategi för integrerat
bevarande kommer djurparker och akvarier också att:
• uppnå sina bevarandemål i fält genom att bilda strategiska
allianser med andra organisationer, som också arbetar
lokalt i den region som hyser deras fältprojekt, vilket gäller
statliga och icke-statliga organisationer för bevarande,
samhällsfrågor, undervisning och utveckling,
• där det är möjligt skaffa fram medel till stöd för projekt
och program i fält, som besökare, privatpersoner,
sammanslutningar, välgörenhetsstiftelser och andra källor
bedriver,
• där det är möjligt samordna eller delta i sina egna
fältbaserade bevarandeprojekt, oavsett om dessa är
praktiska (tekniskt bistånd), undervisningsmässiga
(kapacitetsutveckling och samhällsengagemang) eller
innefattar vetenskaplig forskning,
• arbeta med uppfödning och djurskyddsanläggningar inom
området för sina fältprojekt för bevarande, till exempel
andra lokala djurparker, uppfödningsanläggningar eller
reservat,
• genomföra eller stödja relevant vetenskaplig forskning,
både i fält och på djurparker. Dylik forskning bör direkt
bidra till skyddet av den vilda naturen, helst skyddet av
habitat och arter som minskar i antal,
• delta i den verksamhet som bedrivs av Species Survival
Commission under IUCN, bland annat temagrupper
såsom Conservation Breeding Specialist Group, Reintroduction Specialist Group och Veterinary Specialist
Group och
• engagera sig i och stimulera politisk debatt med sina egna
myndigheter och andra.

1.3 Slutsats
Integrerat bevarande såsom det beskrivits här ovan är inte lätt
att genomföra. Många djurparker och akvarier har emellertid
påbörjat processen, och framgången härmed blir alltmer
påtaglig.

Rekommendationer
Institutionerna uppmanas följa en strategi för integrerat bevarande och sträva efter att använda alla sina
finansiella och mänskliga resurser omsorgsfullt och intelligent med ett maximalt sammanhållet och
strategiskt tänkande inom sina egna organisationer och maximalt samarbete med andra. Detta kommer att ge
den största hållbara naturvårdseffekten för hotade arter, deras livsmiljö och deras mänskliga grannar.
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Kapitel 2

Skydd av
vilda populationer
Sammanfattning
I detta kapitel presenteras en vision av djurparker och akvarier som verktyg för ett världsomspännande bevarande. Vi går också i detalj igenom hur detta kan
genomföras. Utifrån ett ramverk grundat på Konventionen om biologisk mångfald och FNs Millennium Development Goals översätts policyn till
bevarandeåtgärder genom deltagande i regionala, nationella och lokala handlingsplaner för biologisk mångfald (Biodiversity Action Plans) och program för
arters återhämtning (Species Recovery Programmes). Detta garanterar att djurparks- och akvariebaserade aktiviteter blir integrerade i stället för isolerade
aktiviteter. Dessa institutioner engagerar sig aktivt i naturvård genom diagnos, problemlösning och läkande insatser med tyngdpunkt på hållbara långsiktiga
undersökningar och program. Till exempel har djurparks- och akvarieveterinärer specialiserade på vilda djur i kraft av sin arbetsplats unika möjlgheter att
bidra till forskningen om nya sjukdomar och att arbeta med gränssnittet mellan vilda och tama djur och mellan människor och djur (till exempel inom den
ekoturism som inriktas på de stora aporna). Det vildas hälsa är också en integrerad del av återinförande- och förflyttningsprogram, som alltmer kan komma
att bli nödvändiga för att klara av fragmentering av habitat och konflikter mellan människa och vilda djur. Alla dessa aktiviteter kommer att effektivast
kunna genomföras av fältenheter bestående av bevarandeexperter. Djurparker och akvarier utvecklas som utbildningscentra för dessa experter och bygger då
också upp den lokala bevarandekapaciteten. De är också centra med spetskompetens, när det gäller djurskydd, avel, hantering av små populationer och
vilthälsovård och använder sina anläggningar för att dra till sig och vidmakthålla den lokala viltstammen. Dessutom utgör de 600 miljoner personer som
årligen lockas till djurparker och akvarier en viktig resurs, som kan utnyttjas för finansiering av bevarande i fält. Sammanfattningsvis har djurparker och
akvarier en idealisk placering för att kunna bidra till bevarande i vildmarken, i sina egna och andra länder, genom insats av sin kunskap, sina färdigheter
och sina resurser. Utvecklingen av detta bidrag måste vara en huvudinriktning.

Vision
Djurparker och akvarier kommer att lämna ytterligare bidrag till bevarande i vildmarken genom att tillföra
kunskap, färdigheter och resurser genom initiativ inom uppfödning, förflyttning och återinförande, vilthälsa,
forskning, utbildning, undervisning och finansiering av fältaktiviteter. Djurparker och akvarier kommer att bli
ett viktigt verktyg för en världsomspännande naturvård genom att anställa eller stödja fältarbetare, som är
aktiva inom skyddet av vilda djur och deras livsmiljöer.

2.1

Inledning

Den moraliska plikten för djurparker och akvarier att ge ett
direkt bidrag till naturvården i fält och att bli ett bättre redskap
för naturvård internationellt är inget nytt mål. Det har
emellertid på senare tid vunnit i styrka, i takt med att människor
har gått från att vilja se djur på djurparker och lära sig saker om
dem till att också vilja göra något åt deras skydd i fält. Nu är det
rätt tid att gå ännu längre i riktning mot en samlad
naturvårdsverksamhet, och för djurparker och akvarier att
utvidga sitt stöd för bevarandearbetet i fält och utveckla
motsvarande ackrediteringssystem.
Det är viktigt att från början inse att djurparker och akvarier
har olika kapacitet. I detta kapitel drar vi upp riktlinjer för vad
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de kan uppnå, ensamma eller i allianser. Det rör sig inte om
några tvingande krav, och olika institutioner kommer att
engagera sig i olika aktiviteter. Stöd för bevarandearbete i fält
kan ges som direkta åtgärder för att förbättra livsmiljöer och
inrikta sig på antalet individer av en viss art, eller indirekta
sådana, till exempel undervisning, äskande av medel och
forskning, som skall vägleda policy och praxis. Detta behandlas
fullständigare i andra kapitel men nämns också i korthet här
nedan.
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2.2

Internationella sammanhang

I de inledande avsnitten av 1993 års World Zoo Conservation
Strategy (WZCS) angavs den World Conservation Strategy som
IUCN publicerade 1980 som ett viktigt ramverk vid
granskningen av bevarandeaktiviteter. Policyläget förändrades
emellertid, när Konventionen om biologisk mångfald
(Convention on Biological Diversity, CBD) antogs vid Earth
Summit i Rio de Janeiro 1992. Djurparks- och akvarievärlden
måste nu överväga sina förslag och insatser på bevarandet i
ljuset av denna i stället för att utveckla djurparksbaserade
initiativ, som är åtskilda från huvudfåran i bevarandeinsatserna.

betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar), 1972
års World Heritage Convention (www.unesco.org/whc)
(Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv), 1973
års Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora (www.cites.org) (Konvention för
reglering av handel med vissa utrotningshotade vilda djur och
växter) samt 1979 års Convention on Migratory Species
(www.cms.int) (Konvention om skydd av flyttande vilda djur).
Dessa är också viktiga som vägledning i policyfrågor inom
bevarandet.

Över 180 länder skrev under CBD (www.biodiv.org), som är
juridiskt bindande och har tre syften: bevarande av biologisk
mångfald, hållbart bruk av komponenterna i den biologiska
mångfalden och en rättvis och jämlik fördelning av de
nyttigheter som härrör ur användningen av genetiska resurser
(se även Box 3). En viktig punkt att hålla i minnet i detta
internationella sammanhang är att CBD skiljer mellan
”bevarandet” och ”hållbart bruk”, som är två olika mål i
konventionen, till skillnad från i World Conservation Strategy,
där ”hållbart bruk” uppfattades som en ingrediens i bevarandet.
CBD är den övergripande konventionen när det gäller
naturvård, men det finns ett antal kompletterande
konventioner: 1971 års Ramsar Convention on Wetlands
(www.ramsar.org) (Konvention om våtmarker av internationell

Steget från policy till förändringar på marken tas med hjälp av
olika handlingsplaner, särskilt regionala, nationella och lokala
Biodiversity Action Plans (BAPs, Handlingsplaner avseende
biologisk mångfald), som på nationell nivå krävs i CBD.
Djurparker och akvarier kan inrikta sitt bevarande på
prioriteringar i BAP och därigenom bidra till bredare processer
och samarbete med ett vidare spektrum av partners än de som
skapas enbart bland djurparkerna. På de punkter där BAPs är
vaga eller inte alls existerar kan djurparker och akvarier tillföra
information, idéer och personal för att formulera och
genomföra effektiva BAP.

2.3

Utveckling

Förutom att överväga det spektrum av bevarandeåtgärder som
föreligger, från global till lokal nivå, måste man på djurparker
och akvarier vara medveten om att uppnåendet av effektivt
bevarande och hållbart bruk troligen blir bestående, endast om
programmen implementeras i samklang med lokala kulturer,
livsstilar och utvecklingsbehov. I stora drag ger FNs
Millennium Development Goals (www.undp.org/mdg) en
användbar ram, när man skall nalkas denna fråga. Merparten
av syften och mål fokuserar på ett minskande av fattigdom
och hunger och förbättring av hälsa och undervisning, men
det finns också ett mål som gäller miljömässig hållbarhet. Dess
mål är att ”ha vänt förlusten av miljöresurser” år 2015. Det är
viktigt att detta mål inte glöms bort, och att det integreras i
uppnåendet av de andra utvecklingsmålen.

2.4

Överbryggandet av agendorna för bevarande och utveckling är
ett stort steg att ta, men om det kan göras, har djurparker och
akvarier ett tillfälle att dra nytta av eller åtminstone påverka
stora mängder offentlig utvecklingshjälp (ofta kallad ‘aid’). Box
2.1 tar upp två exempel, ett på policynivå och ett från fältet,
som visar hur detta kan göras. Andra bevarandeinitiativ som
stöds av djurparker och akvarier har anammat gemensamma
metoder att hantera det vilda i ett försök att se till att dessa
”intressegruppsföretag” inte får betala orimligt för det goda i
internationellt bevarande. Där det finns en stark social
sammanhållning och en kapacitet för samverkanslösningar
avseende ledningen av bevarandet, kan denna policy vara
effektiv och långsiktig.

Reintroduktioner och förflyttningar

De första förslagen från djurparker om skydd av vilda
populationer gällde uppfödning och reintroduktion. De byggde
på framgångarna med uppfödningen av den amerikanska
bisonoxen, Bison bison, och den europeiska visenten, Bison
bonasus, i nordamerikanska och europeiska djurparker och
naturparker. Djurparker och akvarier kan fungera som ”arker”,
i vilka noggrant skötta djurpopulationer föds upp. Deras
avkomma sätts sedan ut i naturen.
Under lämpliga omständigheter kan djurparker tillhandahålla
det som krävs av djur, färdigheter och kunskap för att bedriva
uppfödning: identifiering av föräldradjur (vid behov genom
genetisk analys), inrättande av lämpliga sociala enheter för
framgångsrik uppfödning, tillgodoseende av beteendebehov
samt fastställande av kost- och hälsostandarder. Genom att
kombinera dessa aspekter på djurhållning, genomföra träning
och acklimatisering före utsläpp och bedriva forskning för att

förbättra uppfödningen och ett framgångsrikt återutsättande
kan lämpliga djur tillhandahållas för reintroducering i naturen.
(Se även Kapitel 9.)
Den
tidiga
och
spektakulära
framgången
med
återutsättningsprogrammen för den arabiska oryxen, Oryx
leucoryx, i Oman och Saudiarabien, visade att djur uppfödda på
djurpark kan släppas ut i lämpliga vilda områden, vid lämplig
tidpunkt och med lämpliga metoder, för att bygga upp
populationer i naturen. Efter hand utvecklades internationella
standarder för de bästa rutinerna i reintroduktionsprojekt
(www.iucn.org/themes/ssc/pubs/policy/reinte.htm).
Den enkla logiken i detta strider emellertid mot den komplexa
verkligheten i fält, och många försök att reintroducera arter i
naturen haft begränsad framgång och/eller varit extremt
kostsamma. Vissa av de uppenbara begränsningarna har att
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göra med att djuren måste klara av farorna i naturen. Bra
exempel är uttalad predation riktad mot reintroducerade
lejontamariner, Leontopithecus rosalia, och varianter av arten
Varecia variegata. Ännu mer komplexa problem uppstår när
djurparksuppfödda schimpanser (Pan troglodytes), som förlorat
sin rädsla för människan släpps ut och hamnar i konflikt med
lokalbefolkningen – även om 17 schimpanser släpptes fria i
Rubondo Island National Park i Tanzania under åren 1966–69
och sedan ökade till ca 50 individer.
Djurparker och akvarier bör även forska om bättre metoder för
reintroducering. Nya faktorer som ökar utrotningen kan dyka
upp i senare skeden, trots att de tidigare inte förelegat eller
behövt motverkas. Till exempel förändrades de tidigare
framgångarna med utsättningsprogrammet för den arabiska
oryxen i Oman drastiskt av uppmuntran utifrån att fånga in
djur för uppbyggande av besättningar på andra platser. Detta
kunde inte ha förutsetts. Reintroduktionsprojekt handlar inte
bara om de djur som reintroduceras utan i många fall om en
kombination av ekologiska, sociala, ekonomiska och politiska
aspekter, som alla måste tas i beaktande, och det under en
mycket lång tidsrymd. Om man inte tar hänsyn till
socioekonomiska aspekter och integrerar en flexibel ledning i
ett projekt, kan resultatet på lång sikt bli frustration och
misslyckande.
Att släppa ut djur för att minska övertaligheten på en djurpark
eller
av
påstådda
djurskyddsskäl
ökar
sannolikt
sjukdomsriskerna och leder till beteende- och miljöproblem
bland redan befintliga djur och växter samt andra faror för
både människor och djur snarare än att vara till nytta för ett
framgångsrikt skydd av vilda populationer. Sådana utsläpp bör
begränsas till situationer, då man med stöd av adekvata
forskningsinsatser och försiktighetsåtgärder är säker på att det
inte innebär någon nackdel för de existerande vilda
populationerna eller ekosystemen. Man måste också vara
noggrann med övervakning efter utsläppet för att skaffa
korrekta vetenskapliga data, som kan påverka framtida
utsläppsförsök.
En viktig aktivitet som utnyttjar ett antal kompetenser från
reintroduktionsprogrammen är förflyttningen av vilda djur.
Detta kan till exempel göras för att minska konflikterna mellan
människan och det vilda, när vilda djur dödar boskap eller
människor (t ex tigrar, Panthera tigris, i Malaysia) eller förstör
egendom (t ex afrikanska elefanter, Loxodonta africana, i
Zimbabwe eller Botswana). Allt eftersom habitatfragmentering
blir alltmer uttalad och klimatförändringar flyttar livsmiljöernas
gränser och ändrar deras kvalitet, är det sannolikt att
förflyttningar blir ett allt viktigare redskap för bevarandet.
Färdigheterna och kunskaperna hos utbildade och erfarna
experter på djurparker och akvarier, liksom hos andra
djurhållningsexperter, behövs för att vägleda naturvårdsmyndigheter i sådana förflyttningsinsatser. Det behöver
knappast påpekas att dessa olika insatser inte gör mycket nytta
för populationer i naturen, om inte kompetens och resurser för
att vidmakthålla och vårda vilda populationer finns.
Alla program för reintroduktion och förflyttning kräver
långsiktigt stöd av forskning, tid, hängivenhet och pengar.
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Box 2.1

Överbryggande av agendor för bevarande
och utveckling
EAZA Bushmeat Campaign
År 2000 lanserade European Association of Zoos and
Aquaria (EAZA) sin så kallade Bushmeat Campaign.
Denna insats för att väcka allmänhetens medvetande
och skaffa fram medel innefattade en kampanj med
namnlistor, som undertecknades av 1,9 miljoner
besökare på europeiska djurparker. Namnlistorna
innehöll en vädjan till Europeiska Unionen att öka
insatserna för att skydda de stora aporna och andra
stora däggdjur, som går förlorade på grund av handeln
med kött från vilda djur. Resultatet härav är, när detta
skrivs, en resolution från Europaparlamentet om att
förbättra europeiska investeringar i hjälpinsatser, t ex
transport, för att lösa problem med kötthandeln samt en
vädjan om större europeiska satsningar på initiativ,
som förbättrar hanteringen av denna kötthandel.
Royal Chitwan National Park
The Zoological Society of London, som finansieras av
brittiska staten, och av Kadoorie Charitable Foundation
Trust utvecklade ett projekt, som inriktades på
byggande av fyra veterinärkliniker i buffertzonen runt
Royal Chitwan National Park. Syftet var att förbättra de
dåliga relationerna mellan parken och de lokala byarna
genom att erbjuda veterinärvård till boskapsskötare
som en kompensation för förlusten av betesmark i
parken och för kostnaderna för boskap som dödats av
tigrar (Panthera tigris) och leoparder (Panthera
pardus). Efter fyra år hade många lokala djurhållare
bytt ut sina sebu mot bättre raser, som var dyrare men
gav fem gånger så mycket mjölk. De nya klinikerna och
veterinärhjälpen hade minskat förlusterna av boskap,
och betydelsefullt var att herdarna hade slutat släppa in
dessa dyrare djur i parken, eftersom de inte ville riskera
att de dog eller skadades. Detta minskade i sin tur
illegalt betande och reducerade risken för att
boskapssjukdomar skulle påverka gauren Bos gaurus
och den vilda asiatiska buffeln Bubalus arnee. Ett
tidigare långtidsprojekt gällande den indiska
noshörningen Rhinoceros unicornis, som drevs av
Wildlife Conservation Society, resulterade i en kraftig
expansion av parkyta.
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2.5

Det vildas hälsa

Djurparker och akvarier har ett stort antal veterinära experter,
som arbetar med vilda djur. Dessa veterinärer kan aktivt bidra
till bevarandet i fält och dessutom bygga upp en ”bank” av
kompetens och vetenskapliga fakta, som kan vara till hjälp vid
interventioner i naturen. Djurparker och akvarier ger också
viktiga möjligheter för utbildning av viltveterinärer.
Veterinära aspekter på reintroduktionsinsatser innefattar
behandling och bedömning av sjukdomar och bekämpning av
parasiter och patogener på djurparker och andra anläggningar
som avlar fram populationer, liksom kontroll av att det inte
förekommer problem med sjukdomar, stress eller skador under
förflyttning och utsläpp. Mellan dessa båda steg måste
viltveterinärer dessutom genomföra hälsokontroller av djur,
innan de reintroduceras, för att undvika oavsiktlig introduktion
i vilda populationer av parasiter och patogener från avelscentra.
Viltets hälsa är också en viktig faktor i bevarandet av vilda
populationer. Ett långvarigt problem med rinderpest beskrivs i
Box 2.2. Nya och uppdykande sjukdomar håller på att bli en
brådskande angelägenhet, representerad av den katastrofala
minskning av amfibiepopulationer som under senare år
registrerats på åtminstone fyra kontinenter och som beror på
angrepp av en nyupptäckt svamp.
Andra hälsofrågor rörande det vilda måste också utredas. Till
exempel visade forskning om den magnifika Stellers havsörn
Haliaeetus pelagicus, ledd av Moskvas djurpark, hur blyhagel i
kadaver ackumulerades i örnarna och orsakade deras död. The
Wildlife Conservation Society i New York bedriver i
Centralafrika forskning om ebolaviruset, då det finns indicier
som tyder på att detta härjar bland låglandets gorilla- och
schimpanspopulationer. På senare tid har den plötsliga och
snabba minskningen av Asiens gampopulationer tillskrivits
behandling med läkemedlet diklofenak av husdjur, särskilt
boskap, vars kadaver är gamarnas huvudföda.

2.6

Kopplingen mellan hälsa hos människan och hos aporna kräver
ännu mer detaljerade studier med tanke på utvecklingen inom
ekoturismen. Denna utveckling syftar till att ge större värde åt
viltresurser, som annars kan gå förlorade, men också till att låta
turister komma riktigt nära djur som gorillor och schimpanser.
Bergsgorillaturismen är ett utmärkt exempel på denna situation:
det finns tecken som tyder på att sjukdomar hos människa kan
spridas till vilda populationer av stora apor. Viltveterinärer
spelar en nyckelroll, när de gäller att vägleda turistprojekt för
att skydda vilda populationer av apor och andra arter mot dessa
faror.
Box 2.2

Rinderpest
Ett tydligt exempel på en importerad sjukdom är
rinderpest, som på 1840-talet kom till Afrika med
smittad boskap. På 1890-talet hade den utrotat
hovdjurspopulationer som utvecklats i Kenya utan
resistens eller tolerans mot sjukdomen. De initiala
dödssiffrorna uppgick till hundratusentals djur, och
ruttnande kadaver stank under månader på de
östafrikanska savannerna. Häri ingick Serengetis
wildebeest Connochaetes taurinus, vars antal
minskade till cirka 300000. Populationen kom upp i 1,5
miljoner djur först på 1960-talet, då rinderpest utrotats
hos boskapen och som en följd därav hos de vilda
idisslarna. Rinderpest i vilda populationer måste
övervakas, så att utrotningsprogram kan inriktas mot
riskområden, till exempel gränsen mellan Somalia och
Kenya, där den starkt hotade Hirolaantilopen
Damaliscus hunteri förekommer.

Fältenheter för naturvård

Reintroduktioner samt veterinär forskning om djurens hälsa i
naturen och på djurparker är emellertid i sig otillräckliga, när
det gäller att uppnå en långsiktigt naturvård. De blir
framgångsrika endast under vissa omständigheter, ofta för att
avhjälpa en desperat situation och med växlande och osäkert
resultat. De är ofta mycket kostsamma. För att bli starka
aktörer för naturvården i fält måste djurparker och akvarier
skapa eller stödja fältenheter bestående av bevarandeexperter.

personal i fält. Det är också viktigt att dessa bevarandeexperter
är förtrogna med sociala, ekonomiska och institutionella
principer vid sidan om sin biologiska kunskap och erfarenhet.
Man måste till fullo inse uppgiftens omfattning, eftersom ett
långsiktigt bevarande kräver att viltvårdare och parkpersonal
utbildas och utvecklas, att lokala samhällen uppmuntras att
delta och att myndigheter och privata företag övertalas att ge
sitt stöd. Allt detta kräver rekrytering av och stöd åt
bevarandeexperter i de aktuella länderna.

Det arbete som utförs av denna fältpersonal kan variera från
mindre, orienterande undersökningar till långsiktiga studier.
Små, välfokuserade undersökningar och forskningsprojekt kan
vara mycket effektiva för att identifiera problem, påbörja
ledningsprocesser och uppmuntra till policyförändringar. De
måste emellertid kompletteras med långsiktig forskning för att
visa hur djur lever i naturen och vilka hot som riktas mot dem
och deras habitat. Denna information blir vägledande för
långsiktiga insatser från naturvårds- och bevarandemyndigheternas sida.
För att ta detta steg måste djurparker och akvarier satsa på
rekrytering och utbildning och på att behålla sin bevarandeWZACS 2005
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2.7 Ekonomisk bas
För att påskynda denna förändring kan djurparker och akvarier
slå samman sina resurser, särskilt ekonomiska sådana, för
bevarandearbetet i fält, eftersom många kanske inte kan inrätta
egna fältenheter för bearandearbetet. Djurparker och akvarier
lockar över 600 miljoner besökare varje år (www.waza.org) och
har ofta föreningar med medlemmar, som tillsammans räknar
hundratusentals personer. Det representerar en stor sektor av
samhället som är intresserad av bevarandearbete, och den utgör
en viktig resurs för anskaffande av medel för bevarandearbetet i
fält.
Spännvidden i de aktiviteter och andra sätt som djurparker och
akvarier kan använda för att finansiera fältprojekt är enorm,
liksom de summor man kan komma upp i. Till exempel visade
en granskning under tre år (1997–2000) av brittiska och
irländska djurparker att dessa satsade mer än 5 miljoner pund
på bevarandearbete i fält. EAZA:s årliga naturvårdskampanjer
(som inte gäller individuella projekt) har givit mer än 250000
euro varje år. Zoos Victoria (Australien) avsätter varje år cirka
300000 australiska dollar till fältprojekt. The Wildlife
Conservation Society, med huvudkontor på Bronx Zoo i New
York, lägger varje år omkring 32 miljoner dollar på
bevarandeprojekt på fältet. Medel som influtit i form av

inträdesavgifter kan kompletteras med företagssponsring och
fonder eller statliga anslag, som ytterligare ökar potentialen att
få fram avsevärda summor till fältprojekt.
Hur mycket djurparker och akvarier lägger på bevarandearbetet
i fält varierar kraftigt. Stora institutioner tillför avsevärda
belopp, men grupper av djurparker har också samarbetat för att
uppnå speciella mål. Till exempel bildade ett konsortium av 39
djurparker
Madagascar
Fauna
Group
(MFG
www.madagascarfaunagroup.org), som bekostar fältinsatser,
inklusive undervisning och reintroduktion av lemurer. År 2003
gick mer än 120 EAZA-djurparker och australasiatiska, ryska
och europeiska djurparker utanför EAZA samman för att
skaffa fram medel till nio fältprojekt för tiger, understödda av
21st Century Tiger.
Dessa aktiviteter för anskaffande av medel är öppna för
djurparker av alla storlekar. De mindre kan bidra till större
konsortier, så att tillräcklig totalfinansiering skapas för att
faktiskt åstadkomma något. Det är ingen tvekan om att
djurparker och akvarier, som man ser är aktivt engagerade i
fältarbete, lockar till sig fler givare.

2.8 Djurparker och akvarier på hemmaplan
Betydelsen av djurparker som tillflyktsorter för stadens och
landsbygdens vilt hamnar inte ofta på löpssedlarna, ändå kan
djurparkerna inrikta sig på att förbättra livsmiljöerna för
sällsynta arter, som inte tillhör parkens djur. Genom att
plantera häckar, lämna kvar ”ogräs” och ruttnande ved åt
insekterna, anlägga dammar, utfodra på viktiga tidpunkter och
erbjuda skydd, t ex holkar åt fåglar och hasselmöss eller
övernattningslådor åt fladdermöss, kan man underlätta för

många vilda djur. Vissa av dessa kan vara sällsynta lokalt eller i
landet, till exempel gråsparv, Passer domesticus, på London Zoo
och Muhlenbergs bäcksköldpadda, Clemmys muhlenbergi, på
Baltimore Zoo.
Djurparker och akvarier bör dessutom göra sina besökare
medvetna om de bevarandeåtgärder som vidtas för att få stöd
och för att informera om det lokala vilda, både växter och djur.

2.9 Utbildning
För de djurparker och akvarier som planerar att stödja ett
effektivt fältarbete och att öka sin egen förmåga att genomföra
undersökningar och forskning samt att implementera
bevarandestyrningen finns det ett behov av att utveckla ny
ledningskompetens. Fältarbete bedrivs ofta långt från
hemmaanläggningen, kanske i ett annat land, där det är
nödvändigt att arbeta via statliga myndigheter, ofta på ett annat
språk och med en annorlunda kultur och på platser där
fältpersonalen har långt till närmaste kommunikationsmöjlighet.
Det finns ett ständigt behov av att utbilda personal från
viltsektor, skogsnäring, nationalparker samt djurparker och
akvarier i länder där resurserna för utbildning och undervisning
är knappa, men där många sällsynta växter och djur
förekommer. Djurparker och akvarier kan erbjuda idealiska
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utbildningscentra för dessa yrkeskategorier, med kurser som är
specialanpassade för att passa olika kandidater. Välkända
exempel är bland andra Smithsonian Institution’s Conservation
and Research Center i Front Royal, Virginia, USA
(www.nationalzoo.si.edu/ConservationAndScience/CRC) och
Durrell Wildlife Conservation Trust’s International Training
Centre (www.durrellwildlife.org) i Trinity, Jersey. Många olika
djur på platsen ger en viktig resurs för utbildning som ökar
kompetensen, vilket i sin tur bidrar till uppbyggandet av ett
världsomspännande nätverk av likasinnade experter. Nästa steg
i denna kompetensökning innebär att djurparker och andra
institutioner med erkända framgångar med sådan utbildning
samarbetar nära med andra djurparker och akvarier, som har
ekonomiska möjligheter och intresse att lära upp organisatörer
och utbildare.

VILDA POPULATIONER

19

2.10 Utvärdering
Det finns fortfarande bara få publicerade studier som ger
kvantitativa mått på effektiviteten i de bevarandeprojekt som
stöds av djurparker och akvarier eller andra naturvårds-

organisationer, och det finns ett behov av objektiva metoder att
bedöma framgången för sådana projekt.

2.11 Slutsatser
Djurparker och akvarier har en idealisk position för att direkt
bidra till bevarandearbete i fält, både i sitt eget och i andra
länder. För det första har de en unik möjlighet att tillhandahålla
kompetens och information inom områdena djurhållning,
djurskydd, uppfödning, hantering av små populationer och
vilthälsovård. För det andra kan de genomföra fältprojekt
genom samarbete med lokala partner och med stödjande
institutioner. Den unika kombinationen av kapacitet, expertis
och information ger en viktig möjlighet för djurparker och
akvarier att bidra till bevarandearbetet i fält.
Sammanfattningsvis kan djurparker och akvarier direkt
genomföra åtgärder för att skydda vilda populationer genom:
• lämplig uppfödning inom den egna uppsättningen djur,
reintroduktions- och förflyttningsprogram samt rådgivning

•
•
•
•
•

om beteende, foder och djurskyddsnormer,
råd i vilthälsofrågor och praktisk hjälp i fält,
finansiering,
inrättande av och/eller stöd till fältenheter för
bevarandearbete,
undervisning via bevarandeprogram, bland annat vad gäller
vilt i djurparkens närhet och
utbildningsprogram.

Dessa direkta naturvårdsåtgärder måste kompletteras och
understödjas av indirekta insatser: forskning inom genetik,
fysiologi, nutrition, beteende, beteendeekologi, djurskydd och
fortplantning, anskaffande av medel för insatser i fält,
undervisning och medvetandehöjning, samt policyarbete.

Rekommendationer
Alla djurparker och akvarier uppmanas att öka sina insatser för att stödja bevarandet i fält.
Det är lämpligt att djurparker och akvarier, uppmuntrade av WAZA och dess regionala och nationella
sammanslutningar, inriktar sina förslag och insatser gällande bevarandearbete inom ramen för lokala,
nationella eller regionala planer för bevarande av mångfalden och/eller liknande program för artrehabilitering.
Där sådana inte initierats eller inte fungerar effektivt, bör de påbörjas, stödjas eller stärkas.
Djurparker och akvarier får inte arbeta oberoende av varandra inom reintroduktions- eller
förflyttningsprogram. Istället bör de arbeta tillsammans med andra institutioner och alltid med relevanta
statliga
myndigheter,
IUCN/SSC:s
specialistgrupper
och
andra
statliga
och
icke-statliga
naturvårdsmyndigheter, särskilt dem i värdlandet, samt med relevanta, nationella eller regionala djurparksoch akvariesammanslutningar.
Vi rekommenderar varmt att djurparker och akvarier, där så är möjligt, rekryterar, utbildar och stödjer
bevarandepersonal för arbete i fält. Vi applåderar också de djurparker och akvarier som har inrättat
utbildningskurser för bevarandeexperter, och uppmuntrar andra institutioner att överväga inrättande av egna
kurser eller erbjudande om hjälp till de kurser som redan pågår.
Nationella och regionala sammanslutningar och alla djurparker och akvarier, hur små eller stora de än må
vara, bör aktivt delta i anskaffandet av medel för bevarandet i fält.
Djurparker och akvarier ökar värdet av sina anläggningar genom att erbjuda livsmiljöer för hotade inhemska
arter.
Regionala och nationella djurparkssammanslutningar bör ägna tid och pengar åt att utveckla och införa
metoder för bedömning av resultatet av de bidrag till medlemmarna lämnar till bevarandearbetet.
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Kapitel 3

Vetenskap och forskning

Sammanfattning
I detta kapitel presenteras en vision av djurparker och akvarier som seriösa, respekterade vetenskapliga institutioner,
integrerade i forskningssamhället och sysselsatta med att fatta kloka vetenskapliga beslut om viltet. Vi hävdar att
djurparker och akvarier tack vare sina levande samlingar har unika möjligheter att bidra till bevarandeinriktad
forskning. Dessutom ger de ett forum, där forskare och besökare kan mötas, vilket ökar allmänhetens förståelse för
forskningen, varigenom medvetenheten om forskningen och dess inverkan på bevarandet ökar. Djurparker och
akvarier kan bedriva forskning för att gagna egna och andras syften, t ex genom samarbete med universitet. Sådan
forskning kan vara biologisk grundforskning och tillämpad forskning, t ex om småpopulationers biologi, beteende,
nutrition, reproduktionsbiologi, fältforskning om bevarandet, t ex beteendeekologi, habitatundersökningar, och
forskning som inriktas på att utveckla andra roller, t ex undervisning av besökare, marknadsföring och utvärdering av
utställningar. I kapitlet hävdas vidare att alla forskningsprojekt som bidrar till bevarandet bör registreras och denna
information göras lätt tillgänglig för många. Databaser utvecklas för att hjälpa till med detta. Djurparker och akvarier
kan utveckla sin forskningskapacitet genom att stödja särskild forskningspersonal, genom att utveckla samarbetet
med universitet och genom att stödja regelbundet utkommande publikationer samt symposier och workshops för
presentation av och diskussion om vetenskaplig forskning. En ökad tillgänglighet av resultat, för både det akademiska
samhället och djurparker och akvarier, och gemensamma metoder och erfarenheter maximerar forskningsnyttan.
Genom att uppmuntra tillträdet till sina djursamlingar och annat material kan djurparker och akvarier också hjälpa till
att få fram framtidens forskare. Sammanfattningsvis finns det all anledning för djurparker och akvarier att utveckla sin
vetenskapliga forskning för att skaffa information för beslutsfattande om de egna samlingarna och för att bidra till
bevarandearbetet i fält.

Vision
Djurparker och akvarier är fullt och aktivt integrerade i forskningssamhället och i allmänhetens medvetenhet
om och förståelse för vetenskapen, och det är de som seriösa, respekterade vetenskapliga institutioner, som
lämnar viktiga bidrag till och fattar sunda, vetenskapligt grundade beslut om det vilda världen över.

3.1 Inledning
Världen står inför en bevarandekris, som är både påträngande
och betydande. Vetenskaplig forskning är av vital betydelse för
att hjälpa till att identifiera och möta de utmaningar som finns.
För att bli effektivare i bevarandearbetet i fält måste vi
prioritera forskning med klara och viktiga implikationer när det
gäller att rädda populationer och habitat i naturen. Endast
genom konsekvent genomförda forskningsprogram kan vi nå
framgång, när det gäller att identifiera bevarandeproblem,
prioritera insatser, genomföra bevarandeåtgärder och övervaka
effekterna av våra insatser. Sedan publicerandet av World Zoo
Conservation Strategy för lite mer än tio år sedan, har
forskningen i djurparker och akvarier ökat i omfattning, kvalitet
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och betydelse. Trots denna ökning måste djurparker och
akvarier göra ännu mer under de kommande tio åren.
Tack vare sina levande samlingar kan djurparker och akvarier
lämna ett unikt bidrag till bevarandeinriktad forskning. Inget
annat nätverk av institutioner kan i en studieresurs
tillhandahålla representativa populationer av så olika delar av
världens vilt. Dessutom erbjuder djurparker och akvarier ett
unikt forum, där forskare och allmänhet kan mötas och
kommunicera, vilket ger en plattform för tolkning av
forskningsresultat och förklaring av deras betydelse av
bevarandearbetet.
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Forskning är ett redskap, som kan hjälpa oss att förbättra alla
aktiviteter – att lära av försök, av andras försök och av
besläktade aktiviteter. Ett systematiskt genomförande av detta

bör vara något som alla djurparkschefer har i sina tankar.
Forskning skall inte betraktas som något som ligger utanför
vardagsarbetet.

3.2 Forskningsområden
Det finns två huvudområden för forskning i djurparker och på
akvarier: (1) forskning som syftar till kunskap som hjälper
institutionen att uppnå sina mål och (2) forskning som i en
djurpark bedrivs av andra för att de skall uppnå sina mål, som
dock är förenliga med djurparkens. Till den första kategorin
hör
forskning
om
djurskötsel,
besökarpreferenser,
undervisnings- och tolkningsmetoder, bevarandemetoder etc.
Valet beror i högre eller lägre grad på djurparkens specifika
uppgift. Den andra kategorin omfattar hjälp till forskare från
universitet och forskningsorganisationer med tillgång till
och/eller material från vilda arter för jämförande analyser.
Det är omöjligt att beskriva all den forskning som bedrivs av
djurparker och akvarier. Uppställningen i tabell 3.1 visar
emellertid bredden och sambandet mellan de ämnen som
bearbetas. Även om det förekommer överlappningar, kan vi
dela in forskningen i följande kategorier:
• grundforskning
och
tillämpad
forskning
inom
biovetenskap, bland annat småpopulationers biologi,
djurskydd, viltmedicin, fysiologi, nutrition, beteende,
reproduktionsbiologi, genetik, evolution och taxonomi,
• bevarandeforskning in situ, t ex forskning i fält om ekologi
och livsmiljöer,
• forskning inriktad på att beskriva och förbättra driften av
djurparker och akvarier, till exempel forskning om
undervisning av besökare, effektiviteten av utställningar
och program, marknadsföring och snabbmeddelanden,
medlemskap, utveckling och medelsanskaffning.
Alla forskningsprojekt i djurparker och på akvarier som kan
bidra till naturvården måste identifieras och registreras. Via
WAZA och regionala och nationella sammanslutningar bör
denna information kontrolleras och göras tillgänglig för alla för
att hjälpa berörda med att vidga synfältet för den egna
forskningsverksamheten. Det finns visserligen för närvarande
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ingen systematisk, världsomspännade databas, men i box 3.1
finns exempel på en regional databas.
Förutom detta bör det globala djurparks- och akvariesamfundet
bevaka nya forskningsområden, som kan ha tillämpningar på
djurparker, akvarier och större bevarandeproblem.

Box 3.1

AZA:s datoriserade databas
om djurparksforskning
American Zoo and Aquarium Association (AZA) har
byggt upp en datoriserad databas, kallad Annual
Report on Conservation and Science (ARCS). Den är
en utmärkt modell för en större databas som kan hjälpa
till att spåra upp forskningsprojekt över hela världen.
Databasen är sökbar via nyckelord, forskarnamn,
ämne, land eller region, namn på AZA-institution, namn
på bevarandeprogram, namn på samordnande
institution (inklusive statliga myndigheter och ickestatliga organisationer, skolor eller universitet samt
djurparker och akvarier, som inte är medlemmar) och
typ av forskning eller datum.
Åren 2000–2001 rapporterade institutioner som är
AZA-medlemmar att de deltog i fler än 2230
bevarandeprojekt (1390 in situ och 610 ex situ, 230
kombinerade) i 94 länder. Man publicerade 1450
böcker,
tidskriftsartiklar,
föredrag,
affischer,
examensarbeten och avhandlingar. Publikationerna är
sökbara via nyckelord, författarnamn, typ av
publikation, institutionsnamn och datum.

Prioritering

Forskningsresurser är ändliga och måste hanteras med
försiktighet. Forskning med klara implikationer när det gäller
att bevara arter, populationer och livsmiljöer i naturen skall
prioriteras. Den process som avgör forskningsprioriteringen
bör styras av vetskap om den unika styrka och de unika
faciliteter som djurparker och akvarier kan erbjuda och av
oberoende bedömningar av behovet av bevarandeinsatser.
Djurparker och akvarier bör engagera sig i nationella och
globala bevarandenätverk genom att formalisera sina relationer
till organisationer som har till uppgift att bedöma och
bestämma naturvårdens prioriteringar och lösa besläktade
problem. Detta kan vara organisationer som statliga
naturvårdsmyndigheter, specialistgrupper i IUCN - World

Conservation Union och Species Survival Commission, särskilt
Conservation Breeding Specialist Group, Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Flora and
Fauna (CITES), Migratory Species Convention (CMS),
universitet och forskningsinstitutioner samt väletablerade,
bevarandeinriktade, icke-statliga organisationer.
Regionala och globala nätverk bör byggas upp eller stärkas för
att översätta de rekommendationer som ges av de nämnda
organisationerna till handlingsplaner för forskningen i
djurparker och på akvarier. Dessa handlingsplaner bör fungera
på global, regional och institutionsnivå och regelbundet
utvärderas.
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3.4 Databaser och resultatbanker
Databaser och banker för forskningsmaterial är mycket
väsentliga. De ökar effektiviteten och ger värdefullt stöd åt
forskare och djurskötare, som arbetar i djurparker och på
akvarier och även till dem som arbetar i fält. Dessa resurser blir
värdefullare genom mångas deltagande och stor tillgänglighet
samt genom att där så är möjligt vara inbördes kompatibla.
Inom djurparkssamfundet gör man sig nu redo att skapa en
kraftfull databas, som ger löften om att göra det möjligt för
forskare i djurparker och på akvarier att komma åt data om
praktiskt taget alla djur på cirka 600 anläggningar spridda över

sex kontinenter. I sin slutliga utformning kommer denna
databas att innehålla all information om härstamning och
medicinska data för alla djur i vår vård. Huvuddatabasen skall
vara länkad till andra databaser, som avser ämnen som
nutrition och beteende. Det kommer att göra den totala
databasen, ett webb-baserat Zoological Information
Management System (ISIS’ nya ZIMS), till det enskilt
kraftfullaste forskningsredskap vi har att tillgå (Box 3.2).
Uppbyggandet av denna databas kommer att pågå under nästa
årtionde. (Se även Kapitel 4.)

Box 3.2

ISIS och den globala databasen
International Species Information System (ISIS) bildades 1973. Det är nu ett internationellt, icke vinstgivande medlemsnätverk,
som styrs av en internationell styrelse vald av medlemmarna. Nätverket omfattar 613 institutioner i 70 länder på sex
kontinenter. Medlemmarna lagrar och delar standardiserad och detaljerad information om mer än 1,8 miljoner exemplar
tillhörande 10000 taxa. Under de 30 år som ISIS existerat har det byggt upp en unik kunskapsbas och ett unikt arkiv. Det är en
värdefull resurs för sund djurhållning, bevarandearbete och grundforskning. Det har vunnit trovärdighet hos internationella
styrkonventioner såsom Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) och
nationella lagstiftande myndigheter världen över.
Utvecklingen av nästa generations webbbaserade zoologiska informationssystem ZIMS påbörjades 2001. ISIS nya ZIMS
kommer att bli det globala, omfattande, korrekta, webb-baserade zoologiska realtidsinformationssystem som många ISISmedlemmar och andra ser som absolut nödvändigt. Det kommer att få ett unikt system för identitetsnummer, som djuren har
under sin livstid och ett för många institutioner gemensamt djurregister (som ersätter separata register på varje institution). Det
kommer att automatisera mycket av arbetet med insamling av data till stamböcker, spåra grupper, hjälpa akvarier, motsvara
moderna veterinära och epidemiologiska krav och innehålla ett ”datavaruhus”, till vilket man lätt skall kunna ställa frågor om
driften av djurparker och akvarier och om forskningsprojekt. ZIMS kommer att baseras på den första systematiska
granskningen/uppdateringen av vårt samfunds zoologiska datastandarder på 30 år. När detta skrivs, finansieras ZIMS delvis
genom bidrag från ISIS-medlemmar. ISIS Capital Campaign fortsätter. Databasen kommer till stor del eller helt att byggas upp
av professionella programmerare.

3.5 Resursoptimering
Många djurparker och akvarier anställer nu professionella forskare.
Vetenskapliga artiklar som gäller djurparker och akvarier publiceras
regelbundet, och allt fler symposia om forskning i djurparker och på
akvarier organiseras. Denna trend måste upprätthållas, stödjas och
breddas, om djurparker och akvarier skall kunna förverkliga hela sin
potential. Speciellt måste djurparker och akvarier lätt kunna få
kontakt med experter inom ofta tillämpade discipliner. Idealiskt vore
att dessa experter väl kände till hur djurparker och akvarier fungerar.
Exempel på samarbetsprojekt finns i Box 3.3.
Djurparker och akvarier som har resurser därtill bör anställa forskare.
Regionala och globala processer bör också inledas för att bygga upp
en pool av experter inom viktiga forskningsdiscipliner. Dessa
experter skall utgöra en integrerad del av djurparks- och
akvariesamfundet i vidare bemärkelse och skall kunna fungera som
rådgivare till detta. Det finns framför allt fem sätt att skapa denna
pool på.
• WAZA och regionala sammanslutningar kan bygga upp och
understödja regionala och globala nätverk av forskare i
djurparker och på akvarier genom att tillhandahålla effektiva,
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•

•

•

•

universellt tillgängliga resurser för kommunikation, diskussion
och samarbete.
Djurparker, akvarier och/eller regionala sammanslutningar kan
bygga upp strategiska partnerskap med lämpliga
forskningsinstitutioner för att möjliggöra tillgång till expertråd
och kompetenta forskare.
Grupper av djurparker eller akvarier kan samarbeta för att
finansiera en eller flera speciella forskartjänster, som skall
betjäna dessa institutioner och samverka med regionala och
globala rådgivande nätverk.
Enskilda djurparker och akvarier kan utveckla egna
forskningsspecialiteter och anställa forskningspersonal för att
driva dessa framåt. Denna personal blir en del i regionala och
globala nätverk för rådgivning.
Institutionerna kan, både enskilt och kollektivt, stödja och
uppmuntra regelbundet utkommande publikationer, symposier
och workshops, som presenterar och diskuterar bevarandeinriktad vetenskap och forskning.
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Box 3.3

Samarbetssprojekt inom forskning
AZA och St. Louis Zoo
Wildlife Contraception Center (WCC) började år 1989 som American Zoo and Aquarium Association (AZA)
Contraception Advisory Group. I takt med att födslobegränsningens roll i driften av uppfödningsprogram blev allt
viktigare, utökade Advisory Group sina tjänster och antalet medlemmar. Sätet för Advisory Group’s styrelse, St. Louis
Zoo, har tillskjutit medel och resurser för dess verksamhet. År 2000 valde AZA St. Louis Zoo som säte för det nyligen
grundade WCC. WCC sysselsätter forskare, veterinärer och djurskötare med expertkunskaper om födslobegränsning
från forskning och djurskötsel.
Zoological Parks Board of New South Wales och Australian Registry of Wildlife Health
Detta register grundades år 1985 av dr Bill Hartley, som ville bygga upp en bank med information och material om
friska och sjuka djur i naturen och i djurparker. Dr Hartley började sin verksamhet med registret med hjälp av ett
effektivt loggboks- och kortregistersystem. Sedan 1998 har ett databasprogram använts för att utöka den redan
omfattande datauppsättningen. Registret är det enda i sitt slag på södra halvklotet och fungerar som en viktig
nationell och internationell resurs för förståelse av hälsotillståndet i australiska ekosystem. Det utnyttjas ständigt av
personer i både den privata och den offentliga sektorn, bland andra veterinärer och biologer vid universitet, som en
informationskälla för förståelse och kontroll av sjukdomsutbrott hos djur i naturen och i djurparker. Dessutom är dess
stora samling av normalvävnader ovärderlig för dem som bedriver forskning om den vilda, inhemska faunan. Tillgång
till material i registret är kostnadsfri för personer intresserade av studiet av det vildas hälsa.

3.6 Uppmuntran till deltagande
•
Ett brett deltagande i vetenskap och forskning medför större
medvetenhet om metoder, krav och fördelar. Alla områden av en
djurparks eller ett akvariums verksamhet, även uppsökande
bevarandeprojekt, drar nytta av forskning, och all personal bör
vara inblandad, direkt genom deltagande eller indirekt genom att
informeras. Samarbete mellan institutioner är mycket viktigt.
Tyglat på rätt sätt erbjuder WAZA:s globala nätverk en enorm
forskningsresurs för universitet och forskningsinstitutioner liksom
för djurparks- och akvariesamfundet självt. Omsorgsfullt upplagda
och genomförda forskningsprojekt, som omfattar flera djurparker
och akvarier och möjliggör deltagande av både stora och små
institutioner, kommer att dra nytta av större material och
möjligheter att bedöma inverkan av fler variabler än vad som
annars vore möjligt. Detta kan förbättra forskningens kvalitet och
precision. Samarbete mellan djurparker och akvarier inom ramen
för vetenskapliga in situ-projekt kan garantera bättre och säkrare
resurser för dessa projekt och desutom ge möjligheter till bidrag
från mindre institutioner, av vilka många annars inte skulle kunna
bygga upp och finansiera sitt eget deltagande i fält. I figur 3.1 visas
en mall för hur strävanden efter samarbete mellan djurparker och
akvarier å ena sidan och universitet och forskningsorganisationer å
den andra kan gynna vetenskapliga undersökningar även i
institutioner som saknar egen vetenskaplig stab och egna
laboratoriefaciliteter.
Djurparker och akvarier bör uppmuntra ett brett deltagande i
vetenskap och forskning genom att:
• se till att detta strategidokument delges all ny personal som en
del av dessas introduktion,
• se till att grundläggande experimentuppläggning, analys och
presentation av resultat ingår i utbildningskurser för personal
vid djurparker och akvarier,

•

•

verka för personalens möjlighet att arbeta med forskare både
in situ och ex situ,
använda regionala samarbetsnätverk för djurparker och
akvarier för att öka antalet prover/försök i projekten och
därmed kvaliteten och noggrannheten i resultaten och
arbeta
enskilt,
kollektivt
och
tillsammans
med
forskningsinstitutioner för att ge studenter en samordnad och
vägledd tillgång till djur i djurparker och akvarier.

Detta sista område kan tjäna dubbla syften: hjälpa till att gynna
institutionellt, regionalt och/eller globalt överenskomna
forskningsprioriteringar och bidra till utbildningen av framtidens
viltbiologer.

WAZA Project 03002: Blodprovstagning på en reintroducerad
Przewalskihäst (Equus przewalskii) i Gobi B, Mongoliet.
Foto: Christian Walzer, ITG
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Medelsanskaffning
Institutioner kan bekosta forskning med sina egna intäkter, via
externa
institutioner
såsom
universitet
eller
via
naturvårdsorgan. Finansieringen kan ha formen av bidrag,
forskningsanslag eller sporadiska utbetalningar.

Mer pengar måste tillföras forskning i djurparker och på
akvarier. Mycket av kostnaderna för forskning i djurparker och
på akvarier betalas av institutionerna själva, och de belopp som
finns tillgängliga för forskning varierar mycket mellan dem.

3.8

Spridning av resultaten

Forskningsresultat och utvecklingen när det gäller
tillämpningen av forskning måste nå dem som är direkt
inblandade i dessa tillämpningar. Detta har inflytande på både
var och hur resultat dokumenteras och delges. De sätt på vilka
resultat görs tillgängliga och i vissa fall tolkas för de praktiskt
arbetande i djurparker och på akvarier förtjänar noggrann
eftertanke.

sammanslutningar och se till att alla arbeten och resultat
från in situ-forskning görs tillgängliga i det område där
forskningen bedrivits och på de lokala språken.
Resultat som publiceras i vetenskapliga böcker och tidskrifter
bör också göras tillgängliga för hela djurparks- och
akvariesamfundet för att ge den information som möjliggör en
bedömning av den praktiska relevansen av forskningsresultaten.
Det är emellertid uppenbart att de flesta djurparker och
akvarier inte har en stor grupp av experter, som kan bedöma
vad som ofta är mycket specialiserade vetenskapliga
publikationer.

Alla forskare och forskningsnätverk som stöds av djurparker
och akvarier bör:
• uppmuntra publiceringen av resultat, åtminstone i
sammanfattning, i tidskrifter för djurparks- och
akvarieanställda likaväl som i den aktuella vetenskapliga
disciplinens tidskrifter,
• regelbundet presentera sitt arbete vid djurparks- och
akvariesymposier, workshops och konferenser,
• för det bredare djurparkssamfundet göra tillgängliga
arbeten med praktisk betydelse för bevarandet publicerade
i specialiserade tidskrifter eller vetenskapliga böcker. Detta
kan uppnås genom publicering av sammanfattningar och
referat i mycket läst djurparkslitteratur, t ex International
Zoo Yearbook, och i tidskrifter från olika

I box 3.4 anges några publikationer som tar upp forskning i
djurparker och akvarier. Ibland sker detta i form av
sammanfattningar eller i lekmannamässiga termer.
I många fall stannar resultaten av forskning i djurparker och på
akvarier kvar i form av interna rapporter och är inte allmänt
tillgängliga som publikationer. Dessa rapporter innehåller ofta
information, som har ett direkt praktiskt värde för fortsatta
eller liknande undersökningar eller är av intresse för andra
institutioner.

Box 3.4

Publikationer och organisationer som sprider forskningsresultat från djurparker och akvarier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animal Conservation
American Zoo and Aquarium Association
Conference Proceedings (Annual and Regional)
Australasian Regional Association of Zoological Parks and
Aquaria (ARAZPA Newsletter, webbsida)
Bongo (Journal of Berlin Zoo)
CEPA Magazine (Association CEPA, France)
Conservation Biology
de Harpij (holländska/belgiska djurhållares förbund)
Der Zoologische Garten (Journal of WAZA and VDZ)
Dodo (Journal of the Durrell Wildlife Conservation Trust)
European Association of Zoos and Aquaria
(EAZA Research Committee Newsletter, webbsida)
Federation Research Newsletter (BIAZA)
Gazella (Journal of Prague Zoo)
International Zoo News
International Zoo Yearbook

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IZW – Institut für Zoo und Wildtierforschung, Berlin
(konferensrapporter, andra publikationer, webbplats)
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, webbplats)
Ratel (Association of British Wild Animal Keepers)
South East Asian Zoos Association (vetenskapliga artiklar från
konferenser finns på SEAZAs webbplats)
Thylacinus (Journal of Australasian Society of Zoo Keeping)
Wildlife Information Network
World Association of Zoos and Aquariums (WAZA
News, tidskrift, fakta, rapporter och webbplats)
Zeitschrift des Kölner Zoo
Zoo Biology
Zoos’ Print Journal (Zoo Outreach Organization)

Olika specialtidskrifter såsom American Journal of Veterinary Research, Animal Behaviour, Journal of Herpetology, Journal
of Mammalogy och Reproduction publicerar också resultat av forskning som bedrivs av djurparksbiologer.
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3.9 Utvärdering
Utvärdering är av kritisk betydelse, när det gäller att se till att
forskningsinsatser förblir inriktade på angivna prioriteringar, att
de finansieras på lämpligt sätt och att de uppnår önskade
resultat. Uppriktiga och noggranna bedömningar skall

regelbundet göras. Sådana bedömningar hjälper också till att
upptäcka luckor i våra ansträngningar att främja den forskning
som behövs för bevarandearbetet och var regionala
sammanslutningar och andra gör störst nytta med sina resurser.

Rekommendationer
Alla sammanslutningar, regionala och nationella, uppmanas att fortsätta registrera och kollationera den
forskning som deras medlemmar bedriver, att göra denna information tillgänglig och att övervaka
uppdykandet av nya vetenskapliga områden med avseende på deras tänkbara tillämpning inom
bevarandearbetet.
Institutioner bör både enskilt och kollektivt identifiera, prioritera och följa upp sina egna behov av den
forskning som bedrivs i djurparker och på akvarier.
Det internationella djurparks- och akvariesamfundet uppmanas främja uppbyggnaden och en spridd
användning av databaser och resursbanker för att stödja djurparkernas bevarandeinsatser. Särskilt
uppmanas WAZA:s nätverk och internationella artinformationssystemet ISIS att tillse att det zoologiska
informationssystemet ZIMS i sin slutliga form blir ett värdefullt, tillgängligt och ekonomiskt system, öppet för
alla WAZA-medlemmar på alla nivåer. Dessutom uppmanas alla regionala sammanslutningar att främja ett
allmänt deltagande i ISIS ZIMS-projekt.
Djurparker och akvarier uppmanas granska sina resurser och i största möjliga utsträckning och på så många
sätt som möjligt bidra till forskningsprojekt, särskilt de som är inriktade på bevarande. Dessutom bör de
arbeta, både självständigt och i samarbete med andra, för att skaffa fram externa forskningsanslag. För att
understödja dessa insatser bör WAZA och regionala sammanslutningar samla information om tillgängliga
anslagsgivare och villkoren för anslag.
Djurparker och akvarier och med dem associerade organisationer uppmanas analysera och publicera sina
forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter med peer-review (sakkunniggranskning av artiklarna), och att
sprida sina resultat genom sammanställning och spridning av bibliografier och notiser och referat via
relevanta tidskrifter, nyhetsbrev och webbplatser.
Vi efterlyser regelbundna, ämnesorienterade genomgångar av djurparksforskningen på institutions-, regional
och/eller global nivå. Vid dessa genomgångar bör framsteg inom angivna prioriterade forskningsområden
bedömas och dokumenteras och prioriteringarna vid behov förändras.

Eremitibis (Geronticus eremita) är en akut hotad fågel med traditionella flyttvägar
och destinationer. Dessa måste sannolikt i huvudsak läras in av ungfåglar, som
åtminstone en gång flyttar med sina föräldrar. Scharnsteinprojektet (WAZAprojekt nr 03001) syftar till att lära grupper av eremitibisar, som uppfötts av
människan, nya flyttningstraditioner med hjälp av ultralätta flygplan, som flyger
med dem från norra Österrike till ett lämpligt övervintringsområde i södra
Toscana. Man hoppas att fåglarna följande vår självständigt skall återvända till
Österrike. Om detta projekt vinner framgång, kan den kunskap man fått
användas för reintroduktion av eremitibisar i andra delar av artens ursprungliga
utbredningsområde. Projektet och arten har blivit väl kända genom positiv
uppmärksamhet i TV.
Foto: Johannes Fritz, Scharnstein
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Modell för projektsamarbete mellan djurparker, universitet och
forskningsorganisationer
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Ämne

Åldrande
Djurskydd
Beteende
Biomaterialbank
Bioteknik
Kontraception
Koststudier
Sjukdom
Domesticering
Miljöberikning
Djurskötsel
Identifiering
Livshistoria
Populationsskötsel
Reproduktion
Taxonomi
Besökarstudier

Anatomi
och
morfologi
X
X

Biogeografi

Ekologi

Undervisning

X
X
X

Etologi

Genetik

Nutrition

Fysiologi

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

Popula- Samhälls- Systematik Veterinärtionsbiologi vetenmedicin
och
taxonomi
skap
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

Tabell 3.1 Grundforskning och tillämpad forskning i djurparker och på akvarier: viktigaste disciplinerna som är
involverade i studiet av prioriterade ämnen.

St. Louis Zoo har inrättat det egna institutet WildCare
Institute, som tillsammans med andra institutioner arbetar
med bevarandefrågor på ett holistiskt sätt. För att främja
vetenskap och forskning som är relevant för bevarandet
har man inom institutionen inrättat tolv centra, bland
andra:
•
Center for Avian Health on Galapagos (WAZAprojekt nr 04019), som studerar hälsan hos den
unika fågelfaunan på ögruppen,
•
Center for Conservation of the Humboldt penguin
(Spheniscus humboldti) in Punta San Juan, Peru
(WAZA-projekt nr 04025), som samlar in biologiska
data om den största pingvinkolonin i Peru, samt
•
MesoAmerican Conservation Center at the Bosawas
Biosphere Reserve of Nicaragua (WAZA-projekt nr
04018) som studerar den fauna som finns i
reservatet, hur marken används, människans tryck
på jagade arter m. m.
Foto: Ett exemplar av Synallaxis brachyura, som fångats
under en fågelundersökning i Bosawas. Cheryl Asa, St.
Louis
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Kapitel 4

Populationsskötsel

Sammanfattning
I detta kapitel presenteras en vision av hur djurparker och akvarier i sin egenskap av expertcentra för skötsel av små
populationer kan delta i samarbetet inom ramen för regionala och globala uppfödningsprogram. För att maximera
bevarandevärdet måste populationer ex situ vara demografiskt stabila, välskötta och uppvisa en självbärande reproduktion.
De bör vara fördelade över flera anläggningar och tillräckligt stora för att bibehålla en hög nivå av genetisk mångfald. Många
program har emellertid för få föräldradjur och deltagande institutioner, uttömd genetisk variation och/eller dåliga
uppfödningsframgångar. Strategier för att förbättra livskraften innefattar: utökning av uppfödningsutrymmen, övergång från
regionala till globala program, ökad intensitet i den genetiska skötseln, förbättrade djurhållningsrutiner genom forskning och
import av föräldradjur från naturen eller andra regioner. Populationsskötsel innefattar demografisk och genetisk skötsel,
veterinärvård och djurhållning. Den första punkten innebär en övervakning av antal och ålder samt social struktur och
könsfördelning. Genetisk skötsel innefattar bekräftande av taxonomisk identitet och undvikande av skadeeffekter av inavel
och förlust av genetisk mångfald. Skötselbesluten utvecklas med hjälp av stamböcker. Populationsdata lagras i ett
databassystem vid International Species Information System (ISIS) med stöd av registrerings- och analysprogram. Andra
skötselaspekter som diskuteras är beslagtagna och övergivna djur, äganderätt och inverkan av regleringar på
djurförflyttningar. Kapitlet betonar att ett primärt syfte med program ex situ är stöd (bland annat demografiska och genetiska
reservoarer) åt bevarande in situ. Skötsel av metapopulationer innebär hantering av en uppsättning interagerande
populationer utifrån ett gemensamt bevarandemål. Häri kan ingå populationer ex situ, inhemska uppfödningsprogram, vilda
populationer och genombanker. Förflyttningar mellan populationerna kan innefatta reintroduktion. Kapitlet avslutas med att
slå fast att många vilda populationer liknar populationer ex situ – små och med ett begränsat inbördes genflöde.
Vetenskapen om skötsel av små populationer, som framför allt utvecklats för skötsel av populationer ex situ, har därför
direkt relevans för bevarandet i fält. Detta expertkunnande är ett viktigt bidrag, som djurparker och akvarier kan erbjuda
bevarandearbetet.

Vision
Alla djurparker och akvarier skall bli primära centra för expertisen inom skötsel av små populationer och
delta i globala eller regionala samarbetsprogram för uppfödning. Alla dylika program skall baseras på goda
kunskaper med utnyttjande av senaste tillgängliga data om populationsskötsel, reproduktionsbiologi,
genetik, beteende, fysiologi, nutrition, veterinärvård och djurhållning.

4.1 Inledning
Djurparker och akvarier kommer att i framtiden ha kritisk
betydelse för många arters överlevnad och en integrerande del
av bevarandeprogram in situ för många andra. Djursamlingarna
i enskilda djurparker och akvarier är emellertid i typiska fall för
små för att ha något större värde för det långsiktiga bevarandet.
Hur kan då dessa enskilda samlingar tjäna ett naturvårdssyfte?
Svaret är internationella eller regionala samarbetsprogram ex
situ för uppfödning för att skapa stora, livskraftiga
populationer. Dessa uppfödningsprogram på samarbetsbasis
skall tjäna många syften: tillhandahålla djur för offentlig
undervisnings- och utställningsverksamhet; ta fram material för
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medelsanskaffning; erbjuda forskningssamlingar från vilka man
kan vinna baskunskaper om djurens biologi och om
djurhållning samt, i större skala, tillhandahålla demografisk och
genetisk backup av vilda populationer. För att spela alla dessa
roller fullt ut måste dessa populationer vara livskraftiga på lång
sikt. Det kräver att de är:
• demografiskt stabila,
• friska, välskötta och förmögna till självbärande
reproduktion,
• fördelade på flera anläggningar för att minska risken för
katastrofala förluster och
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•

tillräckligt stora för att bibehålla en hög nivå av genetisk
mångfald.
Demografisk stabilitet krävs för att se till att ett tillräckligt antal
djur i fertil ålder finns tillgängliga för reproduktion med den
hastighet som är nödvändig för att öka eller bibehålla
populationen vid önskad storlek. Friska populationer krävs för
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att garantera att djuren kan fortplanta sig när så behövs.
Genetisk mångfald är nödvändig för att populationerna skall
förbli friska och anpassa sig till miljöförändringar (d v s utsättas
för naturligt urval). Uppfödningsprogram ex situ måste
bibehålla denna mångfald för att inte dessa populationers
långsiktiga kondition skall försämras.

4.2 Bibehållande av livskraftiga populationer: mål för populationerna
Naturvårdsbiologer har rekommenderat att ex situ-populationer
för att vara livskraftiga skall ha tillräcklig storlek för att behålla
90 % av artkällans genetiska mångfald i 100 år. De hävdar att
de storlekar som krävs för att uppnå detta mål också passar in
på de flesta andra aspekter på livskraft (förmåga till pålitlig
reproduktion, demografisk stabilitet osv). Den optimala
populationsstorleken beror av de särskilda egenskaperna hos
varje population, t ex att arter med längre generationslängd eller
större genetisk mångfald kräver mindre populationer, men
uppgår i typiska fall till flera hundra individer. Detta visar
tydligt behovet av att enskilda institutioner anknyts till globala
och regionala samarbetsprojekt inom uppfödningen.
Målet med 90%/100 år har en begränsande effekt, eftersom det
enbart fokuserar på genetiska kriterier på livskraft. Ett mer
allsidigt synsätt bör beakta den totala livskraften hos
populationen. De önskvärda populationsstorlekarna bör
fastslås så att de motsvarar en multidimensionell uppsättning
kriterier, som bör innefatta en minimering av riskerna för
utrotning, ett bibehållande av höga nivåer av genetisk mångfald
och en självbärande population samt tillgodoseende av andra
krav, t ex utställningsbehov, djurens sociala och
beteendemässiga krav eller tillgången på djur för

reintroducering. Man bör vid framtida populationsplanering
överväga detta synsätt, och utveckla redskap för analys av
populationernas livskraft.
Många ex situ-program för uppfödning kommer inte att kunna
svara upp mot de allmänna kraven för livskraft. Detta beror i
typiska fall på alltför få föräldradjur, redan utarmad genetisk
mångfald, för få deltagande djurparker eller en brist på
uppfödningsframgång. Varje program måste identifiera
strategier för förstärkande av livskraften hos dess populationer,
bland annat:
• utökning av det utrymme som tilldelas en art för
uppfödning, eventuellt på anläggningar utanför
utställningsområdet,
• övergång från regionalt till internationellt program,
• ökning av intensiteten i den genetiska skötseln, t ex genom
att
uppmuntra
ett
bättre
fullföljande
av
uppfödningsrekommendationer,
• förbättringar i rutiner för djurhållningen eller investeringar
i forskning om djurhållning, beteende, nutrition och
veterinärmedicin för att förbättra fruktsamheten och
• import av ytterligare föräldradjur från naturen eller andra
regionala program.

4.3 Vetenskapen om populationsskötsel
Populationsskötseln innefattar demografisk skötsel, genetisk
skötsel, veterinärvård och djurhållning. Samordning mellan dessa
områden är absolut nödvändig, eftersom vart och ett av dem
medför begränsningar för de andra. Till exempel begränsar
omtanke om djurhållning och beteende ofta den genetiska
skötseln. Veterinära hänsyn kan göra att djur får tas ur
uppfödningen och kan också lägga hinder för önskvärda
förflyttningar mellan institutioner.
Demografisk skötsel innebär en övervakning av populationens
ålder, sociala struktur och könsfördelning samt antalet individer av
samma art för att garantera en pålitlig reproduktion. Därtill
kommer ett bestämmande av hur många djur som måste hållas för
uppfödning för att uppnå önskad tillväxthastighet. Analysprogram
som utnyttjar stamboksdata används för att göra denna
bedömning. Två huvudproblem för den demografiska skötseln är
hanteringen av tillväxthastigheter och begränsade resurser.
I takt med att populationerna tillväxer kan djur behöva överföras
till andra ansvarskännande djurparker och institutioner och
reproduktionen begränsas, så att man i idealfallet uppnår
nolltillväxt. Detta innebär avsevärda påfrestningar på

populationsskötseln, eftersom överföring av djur till en ickeuppfödningssituation ofta är besvärlig från djurhållningssynpunkt.
Det kan ta upp värdefullt utrymme och vara onaturligt med tanke
på normala sociala grupperingar. Kontraception har visserligen
många gånger använts för att styra reproduktionen, men detta är
ofta ingen idealisk lösning och kan hos vissa arter leda till
hälsoproblem och sociala problem. Icke desto mindre är
kontraception den viktigaste metod som i många djurparker
används för att kontrollera populationsstorlek. Ytterligare
forskning krävs för att utveckla en säker, reversibel kontraception
för en stor mängd arter som förekommer i djurparker. Avlivning
kan vara en annan metod för kontroll av vissa populationer, dock
icke alla. Metoden kan framkalla etiska och kulturella
betänkligheter. (Se även Kapitel 9.)
Begränsade resurser, särskilt utrymmet i inhägnaderna, medför
också restriktioner för populationsskötseln. Vetenskapliga kriterier
kan visserligen användas för att bestämma idealiska
populationsstorlekar, men för många arter finns det helt enkelt inte
ens på världsplan tillräckligt stora inhägnader tillgängliga för att på
lång sikt bygga upp livskraftiga populationer.
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Genetisk skötsel ägnas verifiering av djurens taxonomiska identitet
och uppläggning av uppfödningsprogram för att möta de viktiga
genetiska utmaningar som djurparkspopulationerna ställs inför: de
skadliga effekterna av inavel, genetisk anpassning till djurparkseller akvariemiljö (besläktad med domesticering), förlust av
genetisk mångfald och förekomsten av skadliga drag.
Uppfödningsstrategier vars viktigaste uppgift är att allmänt
minimera förlusterna av genetisk mångfald, t ex minimering av
medelsläktskap, täcker samtliga dessa punkter.
Två stora utmaningar för den genetiska skötseln är den osäkerhet i
taxonomiskt status för olika exemplar som beror på bristande
information om dessas geografiska ursprung och om släktskapen
mellan individer på grund av dåligt känd härstamning. Billiga
molekylärbiologiska metoder, t ex analys av mitokondrie-DNA
och mikrosatellit-DNA i cellkärnan, finns nu tillgängliga för
bedömning av systematiken i levande samlingar med hjälp av
lättinsamlade prover, såsom hår och spillning. Utan tvekan
kommer framtiden att ge oss fler tekniker, som fortsätter att
förenkla dessa analyser och göra dem allt mer tillgängliga för
institutioner världen runt.
De bästa uppfödningsstrategierna för att bibehålla den genetiska
mångfalden har utvecklats för populationer, i vilka släktskapet
mellan individerna är känt och kan beräknas från kompletta
stamtavlor. Det är emellertid svårt att tillämpa dessa strategier på
populationer, där härstamningen är oklar. Molekylärgenetiken kan
användas för att reda ut många av dessa oklara
släktskapsförhållanden, om det finns tillräcklig genetisk variation
och om de avgörande djuren (tänkbara föräldrar och ungar)
fortfarande är tillgängliga för genetisk provtagning. I situationer där
den genetiska variationen är obetydlig, eller där prover från
nyckelindivider inte är tillgängliga, är molekylärgenetiken ofta till
ringa nytta, när det gäller att definiera släktskap mellan individer.
I populationer med ofullständiga stamtavlor eller arter som lever i
grupper, vars individer är svåra att skilja åt (t.ex. i akvarier och i
vissa ex situ-populationer), är den enda möjligheten ofta att förvalta
gruppen istället för individerna. Populationsförvaltare har just
påbörjat arbetet med att utveckla och utvärdera strategier för dessa
gruppsituationer. I framtiden kommer populationsskötseln att i
mycket hög grad vila på strategier för många populationer, både ex
situ och in situ.
Två andra genetiska frågor kommer att bli allt mer problematiska i
den framtida populationsskötseln. Det är problemen med
anpassningen till djurparks- eller akvariemiljön och den sannolika
ökningen av förekomsten av skadliga egenskaper i takt med att
populationerna blir allt mer inavlade.
Genetisk anpassning till en kontrollerad uppfödning länge
betraktats som en viktig faktor i populationsskötseln, trots att man
inte riktigt förstår den. Artificiell selektion, medvetet eller
omedvetet, tenderar att i viss utsträckning över tiden domesticera
djur. Egenskaper som är utsatta för selektion kan vara subtila men
betydelsefulla, till exempel minskade skräckreaktioner, minskad
aggression eller matsmältningens effektivitet, när djuret står på en
artificiell foderstat. Djurparksmiljön har precis som skötselmetoder
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den bieffekten att öka på några av de egenskaper, som med avsikt
används vid det artificiella urvalet av domesticerade bestånd. Detta
är ett av huvudskälen till att uppfödningsbeslut bör grundas på
stamtavlor och utnyttja strategier som medelsläktskap för att
maximera den genetiska mångfalden, snarare än att grundas på
urval med hänsyn till speciella egenskaper. Trots dessa
uppfödningsstrategier är det fortfarande sannolikt att artificiell
selektion kommer att ske. Framtida forskning krävs för att vi bättre
skall förstå den potentiellt viktiga effekt artificiell selektion har i
framtiden på lång sikt för djurparksbaserade populationer, och hur
dessa bidrar till ett framgångsrikt bevarande av arten (t.ex.
framgången med reintroduktionsprogram).
Förekomsten av skadliga egenskaper kommer att bli allt vanligare i
takt med att populationerna över tiden blir inavlade, eftersom de
skadliga recessiva generna är ett normalt inslag i populationernas
genetiska variation. Man måste först bestämma, om förekomsten
av skadliga egenskaper beror på genetiska faktorer eller på miljön.
Man bör alltså inte direkt anta att den bästa stragetin är att välja
bort kända och tänkbara bärare av egenskapen. Det skulle kunna
innebära en risk för att samtidigt avlägsna annan önskvärd genetisk
variation i populationen. Analyser av härstamning bör göras för att
bestämma bästa sättet att hantera de skadliga egenskaper som
uppträder, när populationer blir allt mer inavlade.
Populationsskötseln kan inte bli framgångsrik utan vettig
veterinärkontroll och djurhållning. En framgångsrik förökning
kräver i regel friska, välskötta djur i lämplig miljö. Djurens
beteendemässiga behov måste tillgodoses genom korrekt social
gruppstruktur, konstruktion av utställningsområden och
extraprogram. Troligen kräver detta beteendevetenskaplig
forskning, särskilt för mindre kända arter. Flyttning av individer
mellan institutioner ökar kraven på veterinär tillsyn.
Djurförflyttningar är en viktig del av populationsskötseln och
innebär påtagliga risker för spridning av sjukdomar. De flesta
djurarter har samutvecklats med en rad organismer, som eventuellt
kan orsaka en hög morbiditet eller mortalitet. Denna normala
situation kan förändras, om djuren placeras i suboptimala
situationer (kroppsligt, psykologiskt, kostmässigt osv) eller utsätts
för nya patogener från andra arter (inklusive människa) eller
artfränder från en annan lokal. Skötseln måste kompromisslöst
vara inriktad på att minska exponeringen av djuren för andra arter
eller organismer, som de inte naturligt träffar på. Bedömningen av
nya patogener kräver fortgående forskningsprogram och
screeningprogram. Djurparker och akvarier behöver välskötta
karantäninrättningar och rutiner för att möta dessa problem på rätt
sätt.
Liksom populationsskötsel i allmänhet kan regionala eller
multiinstitutionella insatser för hälsoundersökningar och hälsovård
öka framgångarna och minska riskerna och ansträngningarna för
en institution. En enorm och växande kunskapsmassa finns
tillgänglig via nätverk av hälsospecialister, till exempel IUCN:s
Veterinary Specialist Group, som är ett internationellt nätverk av
vilt- och djurparksveterinärer, och regionala sammanslutningar av
djurparksveterinärer (t.ex. American Association of Zoo
Veterinarians och European Association of Zoo and Wildlife
Veterinarians).
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4.4 Redskap för populationsskötsel: databaser, ISIS, stamböcker och ZIMS
Varje djurpark eller akvarium som deltar i ett program för
populationsskötsel måste registrera information om individuella
djur i sin samling på ett enhetligt sätt med användning av
standardiserade programpaket, t.ex. Animal Record Keeping
System (ARKS), som utvecklats av ISIS. De grunddata som
registreras är bland andra geografiskt ursprung, födelse- och
dödsdatum, härstamning och avkomma men också information
om foder och utfodring, hälsa, medicinska behandlingar och
reproduktionsvanor. Denna information är mycket viktig för
program, som stödjer populationsskötsel, och ger ofta också
detaljer om den grundläggande biologin hos föga kända arter.
ISIS tillhandahåller den centrala databasen för djurjournaler
insamlade från och delade av sina medlemmar på mer än 600
platser över hela världen (Box 3.2). Genom att använda ARKS kan
medlemsinstitutioner elektroniskt överföra data direkt till ISIS
databas.
Data om särskilda arter finns också i stamböcker, antingen
internationellt, regionalt eller nationellt. Stamböcker är ofta de
mest exakta datasamlingarna för olika arter, eftersom de förs av en
stambokförare, som är ansvarig för insamling, kontroll, redigering
och publicering av stamboken. Internationella stamböcker faller
under WAZA:s jurisdiktion, medan regionala och nationella

4.5

stamböcker är respektive djurparkssammanslutnings ansvar. ISIS
producerar och distribuerar årligen en CD, som innehåller den
senaste upplagan av de stamböcker som skickats in av
stambokförarna. Denna stamboks-CD för år 2003 innehåller data
från 281 anläggningar i 47 länder och listar 903 regionala och 167
internationella stamböcker plus 87 djurhållningshandböcker. Detta
är en betydande ökning sedan 1993 års World Zoo Conservation
Strategy och är en återspegling av en ökning i enkätsvarsfrekvensen, men visar också en reell ökning i antalet stamböcker.
Förutom den programvara som används för att hantera djurdata
finns det olika specialiserade programpaket för analys av
stamboksdata och framtagande av skötselrekommendationer, t ex
REGASP, PM2000 och MateRx.
Det nuvarande systemet med upprätthållande av flera likartade
databaser är ett ineffektivt resursutnyttjande. Det kommer
emellertid nu en fascinerande nyutvecklad produkt, som skall
drivas av ISIS och utgöra ett omfattande och integrerat webbbaserat informationssystem. Detta skall stödja ett brett spektrum
av aktiviteter inom djurhantering och naturvård. Systemet,
Zoological Information Management System (ZIMS), kommer att
bli tillgängligt online och via fristående registreringsstationer. (Se
Kapitel 3 och Box 3.2)

Organisering av samarbetsprogram för uppfödning

Samarbetsprogam för uppfödning kan organiseras och
administreras på global eller regional nivå. Regionala program är
ofta att föredra, eftersom djuren vanligen är lättare att flytta inom
en region (t.ex. inom EU). Djurparker och akvarier i olika regioner
kan ha olika prioriteter vad gäller bevarandearbetet.
Flera regioner utvecklar också aktivt planer för regionala samlingar,
som identifierar de taxa som bör prioriteras för uppfödning och
tilldelning av regionala resurser. Önskade populationsstorlekar
definieras för varje taxon i planen för att optimera utnyttjandet av
utrymmet. Deltagande institutioner tar med dessa regionala planers
riktlinjer i sin egen anläggnings planering för samlingarna.
Prioriteringen vid urvalet av arter kan ta hänsyn till många faktorer
såsom:
• graden av hot mot de vilda populationerna, t.ex. IUCNs
hotkategorier,
• hur taxonomiskt unik arten är,
• arter som förekommer i en viss region;
• arter med välgrundade djurskötselrutiner,
• arter med redan etablerade och friska populationer,
• ”flaggskeppsarter” och
• värde för undervisning och forskning.
Programmet REGASP (Regional Animal Species Collection Plan)
utvecklades av Australasian Regional Association of Zoological
Parks and Aquaria för att hjälpa djurparker med institutionernas
planering av samlingarna. REGASP sammanställer information
från institutionernas journaler med data om regionala mål för

samlingarna, så att föreståndarna vid sin egen planering kan hitta
regionalt och globalt utfärdade rekommendationer för
samlingarna. REGASP distribueras över hela världen som en del
av ISIS program för djurhantering.
IUCN:s Species Survival Commission har ett nätverk av
specialistgrupper, som arbetar med särskilda taxa och hjälper till att
fastlägga prioriteringar för bevarandearbetet.

Akut hotad kalifornisk kondor (Gymnogyps californianus), uppfödd av
AZA-djurparker inom ramen för en Species Survival Plan, har
framgångsrikt återförts till naturen. Foto av Mike Wallace, Zoological
Society of San Diego.
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4.6 Globala samarbetsprogram för uppfödning
Globala samarbetsprogram för uppfödning, som finns för vissa
arter, har internationella stamböcker och en internationell
artkoordinator, som bedömer den roll individuella djur,
institutioner och regioner skall spela från en global synpunkt.
Dessa program kan drivas under överinseende av en nationell
myndighet, som kan äga alla eller de flesta av de djur som ingår
i uppfödningsprogrammet.
Globala program kan maximera utbytet av samlingars
populationer genom att man undviker tänkbara motstridiga
eller till och med konkurrerande mål i olika regioner. Till
exempel kan försök att bygga upp regionala program för vissa
arter i dessas utbredningsområde äventyras av förflyttning av
genetiskt betydelsefulla djur, som tillförs program i andra

regioner. Det kan också hända att ett regionalt program skickar
övertaliga djur (och genetiskt betydelselösa djur) till andra
regioner som, när de mobiliserar sina resurser för att bygga upp
sitt eget regionala skötselprogram, plötsligt upptäcker att deras
föräldradjur har föga genetiskt värde sett i ett globalt
perspektiv. I vissa taxa kan det vara så att en samordnad insats i
flera regioner är nödvändig för att bibehålla en frisk och
livsduglig population. I andra fall kan kanske varje region för
sig klara av att bibehålla en underart eller art i ett större taxon,
inom vilket flera taxa kräver förvaltning. En samordnad
tilldelning av resurser till världens djurparker och akvarier är
nödvändig för att undvika fragmentering av resurser och
onödiga dubbelinsatser.

4.7 Äganderätt och populationsskötsel
Äganderätten till djur fortsätter att vara en viktig aspekt för
strukturen och genomförandet av samarbetsprogram för
uppfödning. I vissa program stannar äganderätten kvar hos
regeringarna i länderna inom utbredningsområdet, och djuren
och all avkomma är bara ett lån. Äganderätten är därför oftast
inte något problem inom populationsskötseln. Andra program
utfärdar rekommendationer om djurtransaktioner utan att ta
upp äganderätten. De lämnar alltså till den individuella
anläggning som är inblandad att avgöra om djuren lånats, bytts
eller sålts/köpts. Fördelarna med att låna djur innefattar bland
annat att äganderätten till genetiskt värdefulla djur stannar kvar
hos den ursprunglige ägaren, och att ett deltagande i ett
ömsesidigt låneutbyte mellan institutioner ökar tillgången till ett
större spektrum av individer i samlingen.
Vissa djurparker måste emellertid förlita sig på intäkterna från
försäljning av djur för att, åtminstone delvis, finansiera sina
uppfödningsprogram. Detta komplicerar transaktioner mellan

institutioner
och
kan
begränsa
effektiviteten
i
samarbetsprogram för uppfödning, eftersom dessa djurparker
kan föredra att sälja djur hellre än att underställa dem
samordnarens förvaltning. Starka intressekonflikter kan
uppkomma i djurparker och akvarier med stora ekonomiska
intressen i den population man förvaltar. De kan vara ovilliga
att fullfölja rekommendationer att upphöra med uppfödning
eller att skicka djur till andra institutioner för att avla på djur
man inte själv äger. Dessa problem är särskilt relevanta, när
samarbetsprogram för uppfödning innefattar enskilda
privatpersoner. Artkoordinatorerna måste uppskatta kostnader
och fördelar med att i programmet ta med de institutioner,
offentliga eller privata, som har kommersiella intressen av de
arter som förvaltas. Dylika deltagare kan visserligen hålla och
(mot betalning) göra tillgängliga genetiskt värdefulla djur, men
deras kommersiella intressen kan på andra sätt komplicera eller
till och med skada programmets trovärdighet. Se även Kapitel
9.

4.8 Beslagtagna och övergivna djur
Ett problem för vissa uppfödningsprogram är beslagtagna eller
övergivna djur. De kan illegalt ha hållits som sällskapsdjur eller
beslagtagits vid försök till illegal import. Det kan röra sig om
djur, som räddats och överlämnats till viltvårdande
myndigheter, eller också vilda problemdjur, som av
viltvårdande myndigheter infångats för att inte orsaka
konflikter mellan människor och djur. Vid assimilering av
beslagtagna och övergivna djur i ett uppfödningsprogram måste
följande punkter beaktas:
• Tveksam hälsa, sjukdomsrisker
• Ursprung tveksamt på grund av brist på livshistoria
(vildfödda, infångade, taxonomi)
• Tveksamt släktskap mellan individer i beslagtagna grupper
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Å andra sidan kan friska beslagtagna eller räddade, som vilda
infångade djur ge ett uppfödningsprogram möjligheten att
friska upp beståndet av föräldradjur eller att byta ut gamla djur,
som inte längre förökar sig, mot nya, yngre djur. De flesta
uppfödningsprogram har inte byggts upp med lämpligt antal
föräldradjur. Periodisk tillförsel av nya, obesläktade djur kan
vara till fördel för sådana program. Varje ansträngning måste
emellertid göras för att garantera att alla individer som tas med
är friska, med känd taxonomi, vildfödda (eller, om de är födda i
en samling, med känd släktskap med populationen) och
lämpligt placerade. WAZA och IUCN har tagit fram detaljerade
riktlinjer för hur djurparker, akvarier och viltvårdande
myndigheter skall hantera beslagtagna djur (kan fås från WAZA
och via IUCNs webbplats ./Final text 15 Jan AF.doc.
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4.9 Nationella och internationella regelverk
En intensiv populationsskötsel för bevarandeinsatser kräver
förflyttning av djur. Detta innefattar bland annat: byte av djur
mellan underenheter av ex situ-populationen, introduktion av
vilda djur i existerande ex situ-populationer för genetisk
förbättring, uppbyggande av nya ex situ-populationer med vilda
djur och byte av djur mellan in situ- och ex situ-populationer för
ömsesidig förbättring. Många av dessa överföringar – som
planeras inom ramen för artens bevarande – innebär korsande
av gränser mellan nationer och kontinenter.
Djurparker och akvarier måste följa nationell och internationell
lagstiftning i samband med djurförflyttningar. För att göra
populationsskötsel effektiv, vilket är av största vikt för arternas
bevarande, måste emellertid befintlig och kommande
lagstiftning anpassas och utvecklas för att lämna öppna rikliga
möjligheter att förflytta djur och genetiskt material mellan
registrerade djurparker och akvarier och mellan in situ- och ex
situ-populationer. Det är procedurer av den typ som finns

listade nedan som krävs för genomförandet av lagstiftningen.
De kan tyvärr vara tidskrävande och komplicerade och därför
orsaka onödiga dröjsmål:
• CITES-bestämmelser och besläktad nationell och
internationell lagstiftning, som reglerar import och export
av djur tillhörande starkt hotade arter
• Nationell lagstiftning, som begränsar import av djur (både
domesticerade och vilda) för att förhindra införsel av
sjukdomar
• Nationella lagar eller bevaranderegler gällande utflyttning
eller reintroduktion av djur från respektive till ett naturligt
habitat
• Nationell lagstiftning, som tillkommit som ett resultat av
Convention on Biological Diversity (CBD), som gäller
kontrollen av ”bio-piracy” och ett lands suveräna rätt till
den biologiska mångfalden
• Nationell lagstiftning med syfte att förhindra införande av
främmande arter, som har invasiv potential

4.10 Populationsskötsel in situ och ex situ:
planer för skötsel av metapopulationer
Ett förstahandsmål för samarbetsprojekt avseende uppfödning
ex situ av hotade och starkt hotade arter är att stödja
bevarandearbetet in situ. Detta kan ske genom räddande av
arter, som löper överhängande risk att utrotas i naturen, genom

forskning, undervisning eller marknadsföringsinsatser, som
stödjer in situ-populationer eller helt enkelt som genetiska eller
demografiska reservoarer, som fungerar som backup för starkt
hotade vilda populationer.
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Reintroduktion
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Figur
4.1.
Skötsel
av
metapopulationer
innefattar
hantering av en uppsättning
interagerande populationer, både in
situ och ex situ gentemot ett
gemensamt
mål.
Detta
kan
involvera ett antal komponenter:
utbyte mellan större uppfödningsanläggningar
(stora
cirklar),
utplacering av djur som blivit för
gamla för uppfödning eller tagits ur
denna till perifera anläggningar
(mindre cirklar och prickade linjer),
flyttning av djur mellan regioner,
reintroduktion av på djurparker
födda djur i ursprungliga habitat
samt periodisk överföring av vilda
djur
till
ex
situ-populationer.
Framtida
framsteg
inom
reproduktiva tekniker kan innebära
att överföring av gener mellan
enheter i metapopulationen kan ske
genom överföring av djur eller
gameter.
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Ett bra sätt att beskriva likheterna mellan populationsskötsel ex
situ och in situ är att använda modellen för skötsel av
metapopulationer, en uppsättning interagerande populationer
som sköts med ett bevarandemål i sikte (figur 4.1).
Komponenter i en plan för skötsel av metapopulationer kan
innefatta multipla regionala populationer ex situ (eller en global
population ex situ), inhemska uppfödningsprogram, multipla
vilda populationer, reintroducerade populationer, lediga habitat
lämpliga för reintroduktioner och till och med genombanker.
Populationsskötsel utövas genom förflyttningar mellan
anläggningar i ex situ-populationen, vilket diskuterats ovan,
reintroduktion av djurparksuppfödda djur i naturen,
förflyttning av djur tillhörande vilda populationer, och, när det
gäller
gener,
artificiell
insemination
eller
embryotransfertekniker. Rollen för ex situ-populationerna kan
variera från att bara fungera som en statisk genetisk och
demografisk reservoar för arten med föga interaktion med vilda
populationer till populationer med extensivt genflöde i båda
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riktningarna (reintroduktion och periodiskt förvärvande av nya
föräldradjur).
Populationer in situ ställs ofta inför problem liknande
populationer ex situ – liten bas av föräldradjur och liten total
populationsstorlek, begränsat genflöde, tänkbara problem med
hybridisering, övertalighet (som överskrider bärigheten) och
behov av mänsklig intervention. Vetenskapen bakom skötsel av
små populationer, som framför allt utvecklades för hantering
av populationer ex situ, kommer att behöva tillämpas på de
naturliga populationerna för att förbättra deras livskraft.
Djurparker och akvarier kommer att ha en stark position, när
det gäller att tillföra denna expertis och bör se sig om efter
möjligheter att göra detta.
Reintroduktion är en uppenbar och viktig komponent i
relationen mellan bevarandearbetet ex situ och in situ, även om
den fortsatt är en utmanande uppgift. Se även kapitel 2.

Rekommendationer
Alla uppfödningsprogram för hotade arter i djurparker och på akvarier bör drivas som globala eller regionala
samarbetsprogram, i vilka deltagande djurparker och akvarier har ett antal programmål gemensamma.
Regionala program bör kopplas samman för att verka för globala bevarandestrategier. Globala eller regionala
stamböcker eller motsvarande databaser måste bibehållas för dessa arter. Där resurserna så tillåter bör
uppfödningsprogram för icke hotade arter också följas och drivas.
Alla uppfödningsprogram där djurparker eller akvarier deltar, bör utvärderas kvantitativt och objektivt med
hänsyn till mål, status och livskraft.
Alla uppfödningsprogram bör baseras på god vetenskap och ledning med utnyttjande av den senaste
kunskapen om populationsskötsel, reproduktionsbiologi, genetik, djurbeteende, nutrition, veterinärvård och
djurhållningsrutiner.
Alla djurparker och akvarier samt lokala, regionala och nationella myndigheter påminns om att de nog skulle
ha nytta av att konsultera dokumentet WAZA Guidelines on the acceptance of seized or confiscated animals,
innan de tar emot beslagtagna djur.
Alla djurparker och akvarier uppmanas fortsätta stödja den vetenskapliga utvecklingen av
populationsskötsel, särskilt för taxa som lever i gruppsituationer (t.ex. fiskar, ryggradslösa djur och
mikroorganismer) och arter som ställs inför särskilda utmaningar, till exempel sjukdomar.
Alla djurparker och akvarier påminns om att de förväntas föra viktiga djurjournaler om sina samlingar och
vidarebefordra dessa data till ISIS databas och stamböcker i rätt tid och på ett uttömmande sätt. WAZA och
regionala sammanslutningar måste fortsätta att studera ekonomiskt livskraftiga metoder, med vilka
institutioner i utvecklingsländer fullt ut kan delta i denna process.
Djurparker och akvarier uppmanas ansluta sin kollektionsplanering inom ramen för regionalt eller globalt
fastslagna bevarandeprioriteringar i samarbete med IUCN:s Species Survival Commissions rådgivande
grupper för taxonomi- och artfrågor.
Lagstiftare och verkställande myndigheter uppmanas se till att implementeringsprocessen som ingår i
förflyttningen av djur och genetiskt material mellan djurparker och akvarier genomförs så snabbt som
möjligt.
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Kapitel 5

Information och utbildning

Sammanfattning
Undervisning spelar en central roll för alla djurparker och akvarier och bör därför ingå som del i deras
organisationsstrategi. Detta innefattar att ha en definierad undervisningspolicy, att fastställa en strategisk
utvecklingsplan för undervisning och att uppvisa en miljömässig hållbarhet (ett 'grönt' ethos). Undervisningsmålen bör
ingå vid planering av samlingar, utformning av utställningar, utveckling av bevarandeprogram och planering av
besökarservice. Undervisningsrollen innebär att man skall tolka de levande samlingarna för att locka, inspirera och
göra det möjligt för människor av alla slag att positivt bidra till bevarandearbetet. Lärarna berättar om djuren i deras
ekonomiska, kulturella och politiska sammanhang och i deras biologiska miljö. De förklarar också människans
inverkan på naturen, både lokalt och globalt. För att göra detta måste den undervisande personalen (och frivilliga) få
stöd av utbildning. Nätverkskontakter via International Zoo Educators Association och dess motsvarigheter på
botaniska trädgårdar, museer och vetenskapscentra ger ytterligare möjligheter att utbyta metoder. Djurparker och
akvarier tar på sig en informell (valfri) undervisning av sina besökare och en formell sådan genom att knyta kontakter
med skolor, universitet och lärarhögskolor. Genom att delta i läroplansutveckling kan undervisare i djurparker och på
akvarier hålla sina program uppdaterade och bidra till att bevarandearbetet kommer med på schemat. Levande
samlingar kan användas även utanför biologiämnet för att lära ut djurskötsel, trädgårdsodling, arrangerande av
utställningar och fritidspedagogik. Att skaffa fler utbildningspartners vidgar alltså utbildarrollens innehåll. Undervisning
är också en viktig del av bevarandearbetet i fält, där den bygger upp medvetenhet och stöd. Kapitlet presenterar
sålunda en vision av att djurparker och akvarier ger ett betydelsefullt bidrag till bevarandearbetet genom att
tillhandahålla ledare och mentorer i socialt och kulturellt relevant, formell och informell undervisning och därigenom
påverka mäniskors attityder och beteende gentemot natur och miljö, lokalt och globalt.

Vision
Djurparker och akvarier med sin unika resurs i form av levande djur, sin expertkunskap och sina kontakter
med bevarandearbete i fält kommer att erkännas som ledare och mentorer för formell och informell
undervisning om bevarandearbete. Undervisarrollen för djurparker och akvarier kommer att vara socialt,
miljömässigt och kulturellt relevant. Genom att påverka människors beteende och värderingar kommer
undervisningen att uppfattas som en viktig del i bevarandeinsatserna. Djurparker och akvarier kommer att
utvidga utbildningen av sin egen personal och andra som deltar i arbete in situ och ex situ.

5.1 Inledning
Djurparker och akvarier är utmärkta centra, där man kan
informera människor om naturens värld och behovet av att
bevara denna. Medvetenheten kan omvandlas till handling, som
gör nytta för det vilda, för människorna och för naturen.
Undervisningsaktiviteter i djurparker och på akvarier kommer
att bidra till förverkligandet av visionen i Agenda 21, som är ett
initiativ vid 1992 års United Nations Conference on
Environment and Development i Rio Janeiro. Den officiella
deklarationen lyder: ‘Agenda 21 är en omfattande handlingsplan
att omfattas globalt, nationellt och lokalt av organisationer
under Förenta Nationerna, regeringar och större grupperingar
inom varje område, där människan påverkar naturen’. Det är ett

stort dokument, och originaltexten på arabiska, kinesiska,
engelska, franska, ryska och spanska återfinns på
www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/. Kapitel 36 i
Agenda 21 med titeln Promoting Education, Public Awareness
and Training (Främja utbildning och höja det allmänna
medvetandet) är ett paraplydokument för alla åtgärder inriktade
på undervisning för en hållbar utveckling, bland annat de som
förutskickats av andra FN-konferenser. Kapitel 36 omfattar alla
kanaler för undervisning, både formell och informell,
grundundervisning och alla nyckelproblem, som har att göra
med undervisning för en hållbar utveckling, inklusive
miljöundervisning.
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Framsteg inom vårt arbete med bevarande är beroende av
utvecklingen av allmänhetens förståelse för sambanden mellan
arter, miljön och människors egna attityder och åtgärder.
Framgången för andra bevarandestrategier, till exempel
bevarandeskötsel av populationer ex situ, reintroduktion och skydd
av habitat, är på lång sikt beroende av undervisningens inflytande
på det mänskliga beteendet.
Djurparker och akvarier gör det möjligt för människor att utveckla
uppskattning, förundran, respekt, förståelse, omsorg och
delaktighet gentemot naturen. Detta kan på global nivå uppnås via
djurparkernas och akvariernas nätverk, som arbetar lokalt,
nationellt, regionalt och internationellt samt via direkt engagemang
i projekt in situ och ex situ.
Det finns ett behov av att ytterligare utveckla den
utbildningspotential djurparker och akvarier har, inte bara för
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parkpersonalen utan också för andra, som är engagerade i
bevarandearbetet,
forskning,
miljövård,
undervisning,
samhällsutveckling och annat.
Djurparker och akvarier tilltalar en mycket bred allmänhet och har
världen över stora besökarantal. De har därför potentialen att bli
en mycket viktig källa till miljömedvetande samt utbildning och
åtgärder för en hållbar framtid. I början av 2000-talet måste vi göra
en samlad insats för att vitalisera och omfokusera undervisningsoch utbildningsprogram, utveckla lämpliga resurser, skapa direkta
samband till arbetet in situ och sysselsätta oss med allmänhetens
behov, reaktioner och önskningar. Målet skall vara att
undervisningen skall genomsyra alla aspekter på djurparkernas och
akvariernas verksamhet, oberoende av dessas storlek, läge eller
ekonomiska restriktioner.

Djurparker och akvarier som organisationer för lärande

Undervisning i djurparker och på akvarier är en holistisk disciplin,
som riktas mot besökare, personal och samhället i stort.
Undervisningsfilosofin för djurparker och akvarier bör inrymma
principerna för miljöundervisning och undervisning om hållbarhet.
Detta kan vi kalla för undervisning i bevarande. I djurparker och
på akvarier bör man inse vikten av att ge grundläggande
information om djur och deras livsmiljö. Vi måste emellertid alla
inse att kulturella, ekonomiska och politiska faktorer påverkar den
tonvikt som läggs på olika miljö- och naturvårdsproblem i
djurparker och på akvarier i olika delar av världen.

I djurparker och på akvarier bör man inse vikten av undervisning
genom att ta den med i sin uppdragsbeskrivning, genom att se till
att den integreras i ledningsgruppens aktiviteter och genom att vara
noga med att undervisningsmålen får fullt beaktande vid
planeringen av samlingar, arrangerande av utställningar, utveckling
av bevarandeprogram och planering av besökarservice. Alla
djurparker och akvarier samt närstående regionala organisationer
bör i skrift framställa en undervisningspolicy och en strategisk
utvecklingsplan för undervisningen.

Box 5.1

Undervisningsnormer
De normer som här sammanfattas antogs av Council of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) i september 2001. Andra
regionala sammanslutningar har också tagit fram undervisningsnormer för sina medlemsinstitutioner. Hållandet av dessa normer gör det
möjligt för medlemmarna att förbättra sin yrkesverksamhet och tillsammans arbeta i nätverk för att ständigt förbättra sin undervisningsroll
och sin effektivitet.
Sammanfattning av EAZA:s utbildningsnormer (2001)
1. Djurparkens roll i undervisningen skall klart anges i dess skriftliga uppdragsbeskrivning.
2. Djurparken måste ha en nedskriven undervisningspolicy, som anger dennas delar och anvisar metoder, med vilkas hjälp dessa delar
inriktas mot de olika sektorerna i djurparkens publik. Djurparkens undervisning bör riktas till alla besökare, inte bara skolor.
3. Djurparken måste visa att den verkställer sin undervisningspolicy genom att hänvisa till specifika projekt, deltagandesiffror,
utvärderingsprocedurer och forskning.
4. Minst en ur personalen skall vara ansvarig för ett professionellt genomförande av undervisningspolicyn.
5. Det måste klart och korrekt anges vilka djur som finns i inhägnaderna. Skyltar bör särskilt utmärka hotade arter och arter som ingår i
regionala, nationella och internationella uppfödningsprogram.
6. När djurdemonstrationer utgör en del av programmet, måste de innehålla ett undervisnings- eller bevarandebudskap.
7. För att undervisningsprogram skall vara framgångsrika måste djurparkerna ställa ut djur i den bästa möjliga kondition i inhägnader,
som gör att de kan leva ett så naturligt liv som möjligt och bete sig så naturligt som möjligt.
8. Förklaring och undervisning skall vara en viktig del av djurparkens utställningar. Undervisaren skall vara inkopplad i planeringen av
utställningar och samlingar.
9. Ett referensbibliotek, som är avpassat efter djurparkens storlek och komplexitet, skall finnas och göras tillgängligt för all personal och
måhända, om det är praktiskt möjligt, även för allmänheten.
10. Resursmaterial och undervisningsinformation skall göras tillgängliga för allmänheten och djurparksbesökarna. Detta kan ske via
broschyrer, guideböcker, lärarhandledningar, resurspaket och arbetsblad, som skall exponeras och finnas tillgängliga.
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Djurparker och akvarier skall också utse en på lämpligt sätt
kvalificerad medlem av personalen att vara ansvarig för
utveckling och tillsyn av undervisningsaktiviteter och för att
utbildad personal och/eller frivilliga finns tillgängliga. Där så är

5.3

Nätverkskontakter

Undervisningspersonal och övrig personal bör uppmuntras att
delta i lokala, nationella, regionala och internationella nätverk,
till exempel International Zoo Educators Association (IZE)
och dess regionala grupper. Utbytet av idéer, antingen öga mot
öga eller via skrivna eller elektroniska meddelanden, är ett
viktigt inslag i upprätthållandet av en effektiv bas för

5.4

undervisningen. Djurparker och akvarier bör uppmuntra
undervisare och ge dem medel att delta i dylika produktiva
dialoger inte bara med kollegor i andra djurparker utan också
med sina motsvarigheter i botaniska trädgårdar, museer,
vetenskapscentra och andra relevanta institutioner.

Levande utställningar

Levande djur har en enorm attraktionskraft. Att se, höra och
känna lukten av dem har i sig stor betydelse för
undervisningen. Det viktigaste syftet med levande utställningar
är undervisning, och undervisare bör vara inkopplade på
arrangerandet av utställningarna. Med en alltmer urbaniserad
befolkning är denna kontakt med naturen av vital betydelse,
och vi bör bygga vidare på den för att gynna och stödja
bevarandearbetet. Vi kan till exempel visa djuren i en mer
naturlig omgivning, använda på lämpligt sätt blandade
utställningar och/eller med olika former av uttolkning berätta
om erfarenheter som passar in i sammanhanget eller bärs fram
av ett budskap.

5.5

möjligt skall de anställa ’undervisare’ och utveckla
undervisningscentra eller liknande undervisningsfaciliteter.

Arrangerandet av utställningar som gäller habitat bör innefatta
humankulturella aspekter, som är relevanta för arten, och
vidare utnyttja växter och andra företeelser såsom ljud och
klimat. Besökare kommer då lättare att förstå begreppet
biologisk mångfald och det inbördes beroendet av arter,
livsmiljöer och ekosystem och se kopplingarna till människans
handlande.
Djurparker och akvarier bör inse att besökarnas upplevelser
också påverkas av hur bra djuren mår och tillståndet i deras
inhägnader. Djurparkerna måste därför se till att inte positiva
undervisningsbudskap omintetgörs eller förvrängs av djur med
dålig hälsa eller dålig djurhållning.

Informell undervisning och självstyrt (fritt valt) lärande

Merparten av besökarna vill ha en dag av rekreation och
förströelse, och det måste finnas ett spektrum av
undervisningserbjudanden, som ger tillträde och tillfälle för alla,
oberoende av ålder eller förkunskaper.
Inom besökargruppen finns det olika målgrupper, vilket ger
möjlighet att målinrikta bevarandeundervisningen — till
exempel till beslutsfattare, företagsledare, konsumenter,
föräldrar, lärare, elever och barn. Grupper från hela skalan av
social, kulturell, etnisk och ekonomisk bakgrund besöker
djurparker och akvarier.
Besökarna är öppna för att motta information om djur och har
ofta lättare att tillgogdogöra sig en informell framställning.
Informell undervisning, t ex berättelser av djurskötare, möte på
nära håll, att få klappa djuren, utställningar med ett tydligt
biologiskt tema, blir effektivare om undervisnings- och
naturvårdsetik genomsyrar organisationen och dess personal.

Undervisning blir effektivare när organisationen följer mottot
”leva som man lär”. Det märks om organisationen verkar i så
grön eller hållbar anda som möjligt. Se även Kapitel 8.
Undervisningsmålen för djurparker och akvarier bör:
• stimulera, entusiasmera och intressera människor i frågor
som gäller naturen,
• uppmuntra till förståelse av bevarandeproblem och
besökarnas egen betydelse för dem,
• skaffa allmänhetens stöd för och åtgärder i
bevarandefrågor på olika nivåer,
• erbjuda olika typer av besökare ett spektrum av
erfarenheter, material och resurser, som gör att de i sitt
vardagsliv kan fatta informerade beslut, som gynnar miljön
och det vilda och
• utveckla en känsla som mänskliga varelser i naturen och
förståelse för bevarandearbetets betydelse i vardagen.
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Formell undervisning

Alla djurparker och akvarier bör locka till sig grupper från olika
undervisningsinstitutioner. Genom att erbjuda undervisning i
form av stimulerande, interaktiva, strukturerade workshops,
program eller kurser och resurser, som är skräddarsydda för att
motsvara dessa gruppers specifika krav, kan djurparker och
akvarier bidra till lärande och förståelse som medverkande i
lokala och nationella läroplaner. Dessutom kan undervisare i
djurparker tydliggöra miljö- och bevarandeproblem för skolor,
universitet och samhället i stort. De kan förespråka en positiv
inställning till naturen och ett agerande som gynnar denna.
Undervisningspersonal i djurparker och på akvarier bör
utveckla kontakter och samverkan med lärare för att garantera
att djurparkernas undervisningsprogram ligger i linje med
läroplansutvecklingen. Välanpassade undervisningsinsatser kan
på så sätt tilldra sig stöd från undervisningsmyndigheter,
samtidigt som de också visar vilken viktig roll djurparker och
akvarier spelar i undervisningen i sitt lokalsamhälle men också
som en del i ett större, globalt nätverk.

5.7

Djurparker och akvarier bör ta till sig konceptet om livslångt
lärande och rikta sig till studenter i många olika åldrar och med
mycket olika förkunskaper — från förskola till universitet –
och därtill studenter med speciella undervisningsbehov.
Undervisare på djurparker eller särskilt utbildad personal kan
dessutom främja bevarandeundervisningens mål genom att vara
verksamma ute i samhället — besöka skolor, förskolor och
äldreboenden eller hjälpa till med lokala miljöprojekt.
Målen för den formella undervisningen kan främjas av
program, som är speciellt inriktade på lärarutbildning, och
genom att man assisterar läroplansutvecklande myndigheter för
att se till att djurparkernas roll och bevarandefrågorna skrivs in
i kursplanerna. Hela djurparken eller akvariet skall fungera som
ett levande klassrum med specifika kurser på platsen, och
organisationen bör söka möjligheter till samverkan med lokala
skolor och andra institutioner och myndigheter som arbetar
med undervisning.

Undervisningsämnen

Många djurparker och akvarier har speciella teman eller
specialiteter — till exempel inriktning på en lokal art, en
taxonomisk grupp eller en biogeografisk region.
Undervisningens fokus bör inge en känsla av förundran och
respekt inför livets nät och vår roll i detta. Det skall engagera
känslan och bygga på denna upplevelse för att skapa en
bevarandeetik som kan föras vidare till handling. Detta kan
sammanfattas som ”locka, inspirera, möjliggöra”.
Djurparker och akvarier kan använda olika sätt att väcka sina
besökares nyfikenhet om det vilda. Besökare bör kunna lära sig
fakta om arter, deras vanor, beteenden och bevarande, och
inspireras att söka mer kunskap. De bör hjälpas till en förståelse
av ekosystemens betydelse, det samhällsekonomiska värdet av
arter och livsmiljöer och den inverkan människans beteende

5.8

38

har på det vilda och på miljön. Djurparkerna bör också göra det
möjligt för besökare att handla och inse sitt ansvar för den
värld vi alla lever i.
Olika biologiska teman kan utforskas, till exempel så invecklade
begrepp som populationsdynamik, anatomisk och fysiologisk
anpassning, evolution och naturligt urval, uppfödning i
bevarandesyfte och metoder för ledning av bevarandearbetet.
Djurparkerna bör emellertid inse sin stora lockelse och ge sig i
kast med andra undervisningsämnen, som kan vara lämpliga för
deras publik — till exempel betydelsen av vissa arter för
kulturella uppfattningar och religiös tro, domesticering av arter,
synpunkter på god djurhållning och det olämpliga i att hålla
vissa exotiska djur som sällskapsdjur.

Föra bevarandets talan

Djurparker och akvarier har en idealisk situation för att
uppamma allmänhetens stöd åt kampanjer, åtgärder och
politiskt arbete med inriktning på naturens bevarande. Genom
fokuserade aktiviteter, utställningar, kampanjer och
informationsmaterial om vilka val människor kan göra i sitt
vardagsliv kan djurparkerna hjälpa besökarna att göra något för
det vilda.
För vissa besökare är djurparker kanske den viktigaste källan till
information om det vilda, dess lagstadgade skydd och
alternativa värderingar av naturen. Djurparker har möjlighet att
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främja det moraliska ansvaret och förändra beteende och
värderingar.
Varhelst det är möjligt bör djurparker och akvarier få
miljöfrågor att framstå som relevanta för besökare genom att
visa sambanden mellan dessa frågor och deras egna liv och
erfarenheter. Till exempel kan den illegala handeln med kött av
vilda djur (bushmeat trade) i Afrika jämföras med
överfiskningen i Europa. På detta sätt kan besökare på
europeiska djurparker och akvarier få insikt i problem i andra
regioner utan att för den skull tro att miljöproblem bara finns
på andra platser. Undervisningen kan med andra ord
uppmuntra till lokalt handlande.
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5.9 Förmedla budskapet
Besökare på djurparker och akvarier representerar ett brett
utsnitt av samhället, och därför bör olika sätt att kommunicera
väljas.
Erfarenheterna från djurparker, akvarier, botaniska trädgårdar,
utställningar och museer under 2000-talets första år antyder att
man bör prioritera levande uttolkare, då de är det effektivaste
sättet att kommunicera. Dessa uttolkare kan vara personal (som
kan ha andra roller i organisationen, det må vara djurskötare,
trädgårdsmästare eller lärare) eller också frivilliga, men alla
måste vara utbildade i att tala inför andra.
Det finns ett brett spektrum av kommunikationsmetoder
tillgängliga för djurparker och akvarier, och de medför olika

krav på resurser. Alla djurparker och akvarier bör emellertid
försöka utnyttja olika metoder på sätt som är lämpliga för deras
läge, storlek och budget. Användningen av Internet ökar snabbt
och ger djurparker och akvarier enorma möjligheter att sprida
sitt budskap globalt, även till icke-besökare. Internet gör det
också möjligt att utbyta idéer och information. Det
internationella nätverket av djurparker och akvarier, som
samarbetar online, gör att man relativt billigt kan dela tekniker
och resurser och till och med använda Internetteknik för
specifika undervisningsinsatser, bland annat utbildning.
Närhelst så är möjligt bör djurparker och akvarier också sprida
sitt budskap via media, bland annat tidningar, radio och
television. Se även Kapitel 6.

5.10 Bevarandeundervisning in situ
Undervisning är en väsentlig del när det gäller att bygga upp
stöd och förståelse för bevarandeprojekt på fältet i de aktuella
ländernas lokalsamhällen. Sådana projekt är obönhörligen
dömda att på sikt misslyckas om lokalbefolkningen inte är
engagerad, och om man inte tar itu med de underliggande
orsakerna till habitatförlust och hot mot arterna. Medvetenhet
om kulturen, förståelse av språket och ett lyssnande öra är
också viktiga.
Undervisare i djurparker och på akvarier kan med sina
specialkunskaper ha en roll att spela, särskilt i de projekt som
stöds av deras egna sammanslutningar och/eller institutioner.
En djurpark eller ett akvarium, som är involverat i ett

fältprojekt, har goda möjligheter att utnyttja relevanta
undervisningsaktiviteter till att förbättra allmänhetens förståelse
och agerande till stöd för det aktuella projektet. Till exempel
kan projekt få organisationer att studera problem inom den
internationella handeln, göra att människor köper produkter
som stöder vissa miljömål eller uppmuntra dem att spara
resurser eller plantera ett träd.
Djurparker och akvarier kan också gå samman med andra
naturvårdsorganisationer och utnyttja IZE:s nätverk för att
skapa ett enhetligt globalt program med syftet att öka
medvetenheten
och
uppmuntra
till
agerande
i
bevarandeinsatserna.

5.11 Utbildning: undervisning baserad på specialkunskaper
Djurparker och akvarier har ett gynnat läge, när det gäller att
erbjuda stöd i form av utbildning till sin personal och andra
som deltar i bevarandearbetet på specialist- och samhällelig
nivå.

Personalutbildning
Personal på djurparker och akvarier måste vara utbildad och
kvalificerad för den roll den har. Varje anställd och frivillig bör
som introduktion få en överblick över syften och mål för
organisationen,
inklusive
dess
bevarandeoch
undervisningsverksamhet. Oberoende av sitt arbete måste
personalen vara medveten om att den arbetar mot ett
gemensamt mål.
Alla djurparker bör utveckla en strukturerad utbildningsplan för
sin personal och sina frivilliga, så att man får garantier för bästa
möjliga rutiner på alla verksamhetsområden och stöd för
personalens utveckling i yrket.

Medan vissa roller kan kräva speciella kvalifikationer, är det
praktiska handlaget något som bäst lärs in genom utbildning i
arbetet, och tydliga mål och metoder härför bör fastställas.
Djurparker och akvarier bör uppmuntras att utveckla ytterligare
utbildningsprogram för vissa arbeten, särskilt för dem som
kräver teknisk skicklighet och dem för vilka extra utbildning är
nödvändig för befordran. Detta kan uppnås i samverkan med
andra institutioner, t.ex. skolor. Vissa organisationer tar fram
utbildningsprogram, som kan användas även av andra än deras
egen personal.
Djurparks- och akvarieprogram bör inriktas på mer än biologi,
vetenskap och undervisning. De bör lära personalen hur
organisationen fungerar, hur man bygger upp arbetsgrupper
och hur man blir en ledare.
Djurparker och akvarier kan också samverka med lokala och
internationella kursgivare, som i sin tur kan utnyttja de speciella
färdigheterna och kunskaperna hos djurparks- och
akvariepersonalen.
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Personalen bör uppmuntras och stödjas så att de deltar i
interna och externa workshops, konferenser och seminarier.

specialiserar sig på bevarandearbete och utbildning av
volontärer, t ex Earthwatch, Landcare Australia.

Utbildningssamverkan

Kompetensutbyte med kollegor

Djurparker och akvarier är utmärkta ställen för studier av ett
brett spektrum av ämnen, från djurskötsel till trädgårdsodling,
från informationsteknik till utställningsdesign och från
fritidspedagogik till catering. I vissa länder (t ex Schweiz)
regleras personalutbildningen i lag, och det kan finnas krav på
att djuren handhas av skötare med ett speciellt certifikat. Där
förhållandena är sådana, bör djurparker och akvarier ha en nära
samverkan med de myndigheter som formulerar lagstiftningens
krav och dem som genomdriver dem.

En av de bästa utbildningsmöjligheterna, som borde erbjudas
av alla zoologiska samlingar, är att utbyta kompetenser och
erfarenheter med kollegor från andra djurparker och akvarier
och med personer involverade i liknande aktiviteter, till
exempel nationalparkstjänstemän och lokala viltvårdare.

För den formella undervisningen finns det fördelar i att
utveckla samverkan med andra utbildnings- och
undervisningsanordnare, till exempel skolor och universitet,
och yrkesorganisationer, såsom sådana för djurparksveterinärer
(t ex European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians).
Djurparker och akvarier kan också erbjuda studenter arbete och
praktikplatser samt undervisning och följande av arbetet på
platsen. Sådan samverkan kan utnyttjas för att utveckla
program för personalutbildning, för certifiering och för att ge
möjligheter till kvalificering. De kan också bidra till finansiering
av utbildningskostnader. På liknade sätt finns det fördelar med
att ingå i samverkan med olika icke-statliga organisationer, som

Utbildningen kan vara både formell och informell. Till exempel
kan personal från en anläggning hälsa på personal på en annan
och diskutera hur man löser sina uppgifter (informell), eller så
kan man på en djurpark bestämma sig för att ordna en
utbildningsworkshop eller konferens och inbjuda andra att
delta (formell). Det senare upplägget når sannolikt ut till fler
personer, men det är resursberoende och kan bli kostsamt, om
deltagarna måste resa för att kunna delta. Mindre kostsamma
alternativ är användning av Internet och videokonferenser samt
publikationer.
Härtill kommer att organisationer med gott om resurser bör
överväga att sponsra deltagare från andra organisationer, som
vill åka på konferenser eller besöka anläggningen för utbildning.
Detta måste dock vara en tvåvägsprocess, och de
organisationer som har goda resurser kan lära sig mycket av
dem som inte är lika lyckligt lottade.

5.12 Utvärdering
Det är viktigt att djurparker och akvarier använder olika
metoder för att utvärdera effekterna av sina undervisnings- och
utbildningsprogram. Det påverkar deras planering för
framtiden och hjälper dem att samla bevis för sin effektivitet
som centra för en god bevarandeundervisning och som aktörer
i arbetet med förändring av mänskliga beteenden och
värderingar till nytta för det vilda och för samhället.
Utvärderingstekniker kan bestå i jämförande bedömningar av
undervisningseffektiviteten
hos
olika
utställningar,
undersökningar och enkäter, observationer av besökares
beteenden, samtal och tillfredsställelse, uppgifter om försäljning
i djurparken av produkter, som haft samband med speciella
budskap eller kampanjer, förteckningar över erhållna
donationer, reaktioner på löften och petitioner, uppgifter om
mediatäckning och lärares feedback om formella program.

Utvärderingen bör ske kontinuerligt. Metoder och resultat bör
först spridas inom anläggningen och sedan i hela djurparksoch akvariesamfundet via publikationer och presentationer på
konferenser, till exempel IZE-kongresser och regionala
nätverksmöten.
Utvärderingen är också viktig för utvecklande av nya
utställningar, tester av resurser under utveckling, övervakning
av tolkning och genomförande av långsiktig strategisk
planering. Utvärderingen kan göras av undervisningspersonal,
forskare och marknadsföringspersonal. Uppfattningar hos
utomstående är ockå mycket värdefulla. Djurparker och
akvarier bör dra fördel av utvärderingsåtgärder för att knyta
kontakter med de lokala universitet vars studenter vill
genomföra samhällsvetenskapliga projekt. Det är också nyttigt
att ha kontakt med andra besöksattraktioner och utbyta åsikter
om varandras metoder.

5.13 Slutsatser
Rollen som undervisare är kritiskt viktig för djurparker och
akvarier, när det gäller att uppnå de mål som uppställts av
WZACS. Målet för bevarandeundervisningen är att få levande
samlingar att locka, inspirera och göra det möjligt för människor
att agera på ett för naturen positivt sätt. Undervisningspersonalen
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måste knyta kontakter med ett brett spektrum av institutioner,
bygga upp nätverk och förbättra och utvärdera metoder och
resultat. De kan på detta sätt skapa stöd för ett mer hållbart sätt att
leva genom både informell och formell undervisning och både
inom och utom den egna organisationen.
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INFORMATION OCH UTBILDNING

Rekommendationer
Djurparker och akvarier uppmanas tillse att undervisning utgör en central del av deras existensberättigande
och att ge adekvat stöd och adekvata resurser för att möjliggöra förverkligandet av denna uppgift.
Regionala och nationella djurparks- och akvarieorganisationer uppmanas ta fram en undervisningspolicy.
Den bör förmedla ett samordnat synsätt på undervisning, både formell och informell sådan, och ge ledning
när det gäller formulering av principer, strategier och miniminormer för undervisningen.
Enskilda djurparker och akvarier uppmanas utveckla eller anpassa egna principer för undervisningen i linje
med den egna sammanslutningens policy och med de egna behoven.
Deklarationer om undervisningsprinciper, strategier och normer bör hållas lätt tillgängliga och regelbundet
granskas och uppdateras.
Djurparker och akvarier bör förbättra sin effektivitet i bevarandeundervisningen genom ett nära samarbete
med andra undervisningsinrättningar och organisationer, departement och myndigheter och genom att delta
i läroplansarbete för den formella undervisningen och i formella undervisningsprogram för alla åldrar och
förkunskaper.
Djurparker och akvarier bör sträva efter att utveckla strukturerade utbildningsprogram tillgängliga för all
personal och alla volontärer.
Djurparker och akvarier rekommenderas utnyttja objektiva och beprövade metoder för utvärdering av
effektiviteten i sina undervisnings- och utbildningsprogram inriktade på naturvård.

Mesoamerican and Caribbean Conservation Action
Partnership (AZA/MACCAP) och Asociación de
Mesoamérica y del Caribe de Zoológicos y Acuarios
(AMACZOOA) startade i samverkan en workshopserie för
djurparkspersonal. I serien kombineras två teman: ett
inriktas på områden där yrket och djurparksverksamheten
kan utvecklas, medan det andra gäller mer omfattande
bevarandefrågor.
WAZA stöder samverkan inom utbildningen av sina
medlemmar via CIRCC Training Grant Scheme, som
påbörjades 1996. Varje år får tre till fyra interregionala
utbildningsprogram eller -evenemang ekonomiskt stöd.
Foto: Workshopdeltagare från Dominikanska republiken
får datorutbildning. Cheryl Asa, St. Louis
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Kapitel 6

Kommunikation:
Marknadsföring och PR
Sammanfattning
Här presenterar vi en vision för djurparker och akvarier som viktiga aktörer inom bevarandet, i kraft av att de fäster uppmärksamheten på bevarandefrågor
och av deras integritet och expertkunnande. Vi presenterar ett antal principer för hur djurparker och akvarier kan förmedla sina bevarandeinsatser.
Principerna är bland annat att djurparker och akvarier är universella inspirationskällor och kunskapsförmedlare och fäster stor vikt vid djurens
välbefinnande. De är bevarandeinstitutioner som kan bidra till förändring, de kan öka livskvaliteten för stadsbor, deras verksamhet är reglerad och följer
etiska riktlinjer och stödet från medlemmar och besökare bidrar till bevarande också i naturliga miljöer. Utöver kunskapsförmedling, god djurvård och
forskning skall djurparker och akvarier också underhålla, och bevarande är inte oförenligt med att ge besökarna en rolig upplevelse. Djurparker och akvarier
behöver ha en strategi för att höja sin status som bevarandeinstitutioner. Strategin skall vara utformad så att målgruppen identifieras och omfatta såväl
marknadsförare, djurvårdare och forskare inom organisationen som andra bevarandeorgan. Integreringen bör omfatta bland annat insamlingsplanering, etisk
utvärdering, utformning av hägn, planering av evenemang och metoder för kunskapsförmedling. Kommunikationen skall vara faktabaserad, positiv,
förebyggande och optimistisk. Strategin bör omfatta samarbete i nätverk och informationsdelning med andra organisationer (för marknadsföring och för att
fastställa standarder) och i ökande omfattning utbildning för att öka personalens kommunikationsförmåga. Djurparker och akvarier bör använda hela det
tillgängliga utbudet av kommunikationsmedier och vara på det klara med att all personal och alla volontärer måste ha god kunskap, så att de kan förmedla
korrekt information till omgivningen. Vi förespråkar också att djurparker och akvarier ser till att enskilda och grupper som är kritiska till verksamheten får
delta i diskussionerna och att all verksamhet är öppen och transparent. Kommunikationsstrategin bör följas upp kontinuerligt, utvärderas och spridas. En
stark kommunikationsstrategi som är integrerad i verksamheten har mycket stor betydelse för djurparkers och akvariers möjligheter att utvecklas till viktiga
förespråkare för bevarandeinsatser.

Visionen
Djurparker och akvarier och deras nationella och regionala branschorganisationer skall bli mycket effektiva på att
förmedla kunskap om bevarandefrågor och på att betona sin egen betydelse för bevarandet. De skall bli erkända som
en av de mest framträdande och mest tillförlitliga aktörerna när det gäller att skydda vilda djur och orörd natur.

6.1 Inledning
I en värld där djurens habitat snabbt minskar, arter utrotas och
urbaniseringen ökar är djurparker och akvarier en unik
möjlighet för människor att återknyta till sin naturliga miljö,
inspireras till att bry sig om naturvårdsfrågor och ta aktiv del i
att minska omfattningen av den till synes obönhörliga
miljöförstöring som pågår.
Djurparker och akvarier har arbetat framgångsrikt med att
bevara utrotningshotade djurarter i över 70 år, men kunskapen
om arbetet måste spridas mer effektivt, med betoning på hur få
vilda djur och hur lite vildmark som återstår och hur allvarligt
hotet är mot de vilda djuren. Fortfarande finns det människor
som är kritiska till att hålla djur i djurparker och akvarier därför
att de inte inser att underhållning för besökarna kan
kombineras med bevarandearbete.
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Förvirringen ökar på grund av att vissa grupper av
djurparksmotståndare och djurrättsaktivister tvingar djurparker
och akvarier att reagera på kritik och att förklara eller försvara
sig i vissa frågor som rör etik och djurens välbefinnande. När
djurparker måste agera defensivt läggs värdefull tid och kraft på
försvar i stället för på att förmedla kunskap om djurparkernas
bevarandeinsatser och att förklara djurparkernas övergripande
syfte. Djurparkernas och akvariernas stora framgångar i deras
arbete som bevarandeinstitutioner och i deras strävan efter att
hålla högsta tänkbara standard på djurhållningen är inte allmänt
kända och får inte det erkännande de förtjänar.
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Vad djurparkerna kan göra
Djurparker och akvarier har unika möjligheter att bedriva en
mängd olika bevarandeverksamheter eftersom de håller och
sköter levande djur och ofta bedriver bevarandeverksamhet i
djurparken eller akvariet, involverar och stimulerar ett stort
antal människor (omkring 10 procent av världens befolkning),
varav många inte har någon kontakt med naturliga miljöer i sitt
dagliga liv, har satsat på globala partnerskap och samarbeten i
en unik omfattning, gör insatser i naturområden över hela
världen och utför värdefullt bevarandearbete på plats, i djurens

egen miljö, bedriver forskning till förmån för djurens
välbefinnande och bevarandet, både ex situ och in situ, sprider
kunskap om bevarande och biologisk mångfald till miljontals
människor över hela världen, från alla kulturer och
verksamhetssfärer, tar initiativ till diskussion om viltvård och
bevarande och påverkar politiker, medier och andra och samlar
erfarenheter av och expertkunskaper om bevarande.
Med stöd av effektiv kommunikation kan djurparkerna och
akvarierna fungera som en mycket viktig faktor i arbetet med
att bevara den biologiska mångfalden på jorden.

6.2 Vedertagna uppfattningar
Under de tio år som gått sedan World Zoo Conservation
Strategy publicerades har medvetenheten om djurparkernas
och akvariernas betydelse för ett meningsfullt bevarandearbete
ökat sakta men säkert. Men även besökarna på djurparker och
akvarier oroar sig för djurens välbefinnande och har blandade
känslor när det gäller djurparkernas positiva roll för
bevarandearbetet. Det finns ett antal uppfattningar som ställer
till problem:
•

•

•

Enligt anekdotiska vittnesmål bryr man sig mindre om
djurens välbefinnande i safariparker än i vanliga
djurparker, och människor oroar sig i allmänhet mindre
för fisk som hålls i akvarier än för däggdjur och fåglar i
djurparker.
Alla tillgängliga forskningsrön visar att de flesta besökarna
på djurparker och akvarier fortfarande mest vill ha en
”rolig utflykt”. Därför kan det råda en viss förvirring i
allmänhetens syn på djurparkernas och akvariernas roll –
om syftet med dem är att roa människor, hur kan de
samtidigt hålla på med något så lovvärt som
bevarandearbete?
Ordet djurpark har olika innebörd i olika kulturer. Ibland
kan själva ordet vara ett problem, eftersom det kan leda
tankarna till djur som hålls i ålderdomliga menagerier, ett
av varje art, som märkena i en frimärkssamling.

En allmänt utbredd missuppfattning som måste motverkas är
att djurparker är privatägda och ger stora vinster. Ägarskapet
och ledningen av djurparker i olika delar av världen skiljer sig
mycket. Vissa drivs av välgörenhetsstiftelser eller icke
vinstdrivande organisationer, vissa är privata företag och i
andra fall ansvarar statliga eller lokala myndigheter för driften.
• Få känner till de nationella, regionala och internationella
nätverken av djurparker och av bevarandeorgan.
• Det finns få vedertagna mått för och publicerade
rapporter om djurparkernas bidrag till bevarandet.
Problemet blir extra svårlöst eftersom det krävs tid för att
åstadkomma en förändring.
• Allmänheten har dålig kännedom om de strikta
standarder som djurparker och akvarier måste uppfylla för
att godkännas av regionala branschorganisationer för
djurparker och akvarier.
Utmaningen är att få besökarna att se sambandet mellan deras
besök och djurparkernas och akvariernas bevarandeinsatser
och att få dem att lita på att djurens välbefinnande hela tiden
ökar.

6.3 Nya mål
När det gäller kommunikation skall djurparker och akvarier:
• vara verkligt inspirerande för besökarna, förmedla
budskapet om bevarande och noggrant utvärdera
effekten,
• erkännas som vedertagna experter vars kunskaper
utnyttjas i bevarandefrågor och tillsammans utgöra en
vital och hållbar mångfald av institutioner som hjälper
människor att återknyta till naturen,
• vara betrodda som en tillförlitlig och kunnig
informationskälla och som institutioner med social och
kulturell betydelse som lever som de lär.
De skall också tacksamt ta emot konstruktiv kritik och ta
motiverat ifrågasättande på allvar.
Djurparker och akvarier skall förmedla kunskap om sina
insatser genom att koncentrera sig på nedanstående budskap.

Djurparker och akvarier är universella
Djurparker och akvarier har unika möjligheter att vara en kraft
som verkar i rätt riktning i en värld stadd i snabb förändring.
Under de kommande tio åren bör de förmedla det budskapet,
så att de slipper be om ursäkt för att de håller djur i
kontrollerade miljöer. I stället skall deras värde ses som
självklart och deras bidrag till bevarandet av den biologiska
mångfalden vara erkänt och uppskattat efter förtjänst.
Djurparker och akvarier bör inrikta sig på det unika de kan
erbjuda – levande djur och erfaren personal som har vård av
de olika arterna och deras långsiktiga överlevnad i vilt tillstånd
som övergripande mål. Samlingarna skall uppmuntra
besökarna att uppleva och njuta av att överraskas och
förundras över närheten till levande djur i miljöer som liknar
deras normala habitat.
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Djurparker och akvarier är bevarandecentra
Djurparker och akvarier bör uppmuntra besökarna att tänka
på sambandet mellan djuren de ser och djur i vilt tillstånd och
på att deras besök är till nytta för båda. Djurparkerna och
akvarierna bör också sprida information om andra djurparkers
och akvariers och andra naturvårdsorganisationers
framgångsrika bevarandeinsatser för vilda djur i deras naturliga
miljö.

Djurparker och akvarier bidrar till förändring
Effektiv informationsförmedling har betydelse inte bara för
allmänhetens syn på djurparker och akvarier, utan också för
människors syn på omvärlden och sitt ansvar för att bevara
biologisk mångfald och olika habitat. Information om
återanvändning och återvinning skall vara en del av varje
institutions budskap om en uthållig miljö.
Människor kan göra en insats genom sina besök, och
djurparker och akvarier måste kunna ge besökarna konkreta
förslag på sådant de själva kan bidra med, även i det lilla. Varje
institution bör visa på att bevarandet har betydelse för enskilda
människors liv och göra det lätt för människor att göra en
insats.
Troligen kan djurparker och akvarier ha störst betydelse
genom att fungera som förebilder. De bör sträva efter så stor
miljömässig hållbarhet som möjlighet i all sin verksamhet
genom att ha en uthållig miljö och rättvis handel i åtanke vid
val av byggmaterial, avfallshantering och matservering och de
bör också ha etiska riktlinjer för penninginsamling, sponsring
och investeringar. Det är viktigt att djurparker och akvarier
kan vara stolta över alla delar av sin verksamhet.
Genom att informera om sitt bidrag till bevarandearbetet kan
djurparkerna och akvarierna inte bara öka förståelsen för och
uppskattningen av sin betydelse för att bevara den biologiska
mångfalden utan också uppmuntra besökarna till egna insatser
för att göra världen bättre för alla levande varelser. Det gör att
människor kan känna sig mindre skuldtyngda och maktlösa
och också blir mer villiga och förmögna att bidra personligen.

Djurparker och akvarier är inspirationskällor
Djurparker och akvarier skall motivera människor att bidra till
att bevara den biologiska mångfalden. Man skall se sambandet
mellan bevarande och kunskapsförmedling, kunskap som
förmedlas genom att inspirera och motivera och roliga
upplevelser som ger inspiration.

Djurparkers
kontrolleras

och

akvariers

verksamhet

Djurparker och akvarier skall vara öppna och ärliga om all sin
verksamhet och bör se det som en fördel att alla deras
riktlinjer och planer för djurens välbefinnande, uppfödning,
forskning och utbildning fingranskas. I framtiden skall ordet
"djurpark" inte längre ge dåliga associationer. Det skall ha en
lika positiv klang som ordet "akvarium" har fått under senare
år.
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Djurparker och akvarier tar väl hand om sina
djur
Djurparker och akvarier måste föra ut information om de
ständiga förbättringar de genomför av djurhållningen och av
utformningen av inhägnader, både för djurens och besökarnas
bästa – rymliga inhägnader som liknar de naturliga habitaten
berikar både djurens liv och besökarnas upplevelse.
Djurens välbefinnande förbättras hela tiden, i takt med att
kunskaperna om deras behov – fysiska, miljömässiga, sociala
och psykologiska – ökar tack vare forskning och studier. Djur
i välskötta djurparker och akvarier har mycket hög livskvalitet
med bra kost och veterinärvård, lämpliga habitat och frihet
från rovdjur. Djurparker och akvarier beställer och utnyttjar ny
forskning om djurhållning, både inom biologi och etologi.
Lagstiftningen om skydd av djur och människor i djurparker
och liknande inrättningar blir allt striktare och rimligare. Bra
djurparker och akvarier välkomnar ny lagstiftning och deltar i
arbetet med att förbättra lagstiftningen, och de måste vara
beredda att öppet stå för att djurparker som inte följer lagar
och regler, i mening eller anda, inte kan godtas. Utöver
riskerna för djurens välbefinnande skadar dåliga djurparker alla
väl fungerande djurparkers rykte och anseende. Djurparkerna
och akvarierna måste göra allt de kan för att se till att dåligt
skötta inrättningar blir bättre men måste samtidigt ta avstånd
från dem som misslyckas och se till att det kommer till
allmänhetens kännedom när djurparker utesluts från regionala
eller nationella medlemsorganisationer för att de inte uppfyller
standarderna för djurhållning, bevarande och utbildning.

Djurparker
livskvalitet

och

akvarier

ökar

stadsbors

De barn som växer upp i dagens städer är morgondagens
bevarandearbetare och opinionsbildare. I djurparker och
akvarier finns lugn och stillhet, ibland kan man till och med
tala om ett inslag av andlighet. Därför bör djurparker och
akvarier betona värdet av att människor återknyter banden
med naturen och känner att de har en plats i världen och i det
naturliga skeendet. Djurparker och akvarier är platser där
familjer och vänner samlas och får insikt om de gemensamma
värdena i naturen och de vilda djuren.

Djurparker och akvarier skall ha ett etiskt
förhållningssätt
De etiska aspekterna av djurhållning är med nödvändighet
komplicerade. Djurparkerna måste sträva efter ett gemensamt
och universellt förhållningssätt när det gäller att förklara de
svåra etiska frågor som uppstår i samband med djurhållning i
bevarandesyfte, bland annat gallring av djur.

Djurparker och
inrättningar

akvarier

är

utbildnings-

Det har länge varit erkänt att djurparker och akvarier har haft
stor framgång som kunskapsförmedlare, men djurparkerna
måste förklara tydligare vad detta egentligen innebär, att de
kan vara platser där människor livet igenom kan upptäcka och
lära sig nya saker, att besökande skolbarn kan inhämta

KOMMUNIKATION

45
kunskaper som har bäring på många av skolämnena och att
utbildning ofta kan leda till förändring.

Medlemskap i stödföreningar för djurparker
och akvarier är ett bidrag till viltvården
Människor kan uppmuntras att stödja djurparker och akvarier
av oegennyttiga skäl i stället för personlig vinning om de får
veta att deras penningbidrag har en direkt effekt på viltvården

och bevarandearbetet, bidrar till att förbättra djurens miljö i
djurparken eller akvariet och främjar djurparkens eller
akvariets samarbeten med andra bevarandeorganisationer i
samband med evenemang, reklamkampanjer, utställningar och
annat. Djurparker och akvarier skall alltid ta tillfället i akt att
tacka människor för det stöd de ger till bevarandearbetet och
till bevarandet av den biologiska mångfalden genom besök,
abonnemang eller sponsring.

6.4 Underhållning och bevarande går att kombinera
•

Det bör inte vara svårt att marknadsföra djurparker och
akvarier som platser för såväl underhållning och utbildning
som en bra miljö för djuren och för forskning. Det skall vara
roligt att gå till djurparken. Det skall påminna besökarna om
livets mirakel och naturens glädjeämnen. Världens bästa
naturdokumentär slår inte upplevelsen av riktiga, levande djur
som är väl omhändertagna och lever i stimulerande och
naturliknande habitat eller att höra personalens egna
berättelser om djuren. Genomtänkta kommunikationsstrategier gör att besökarna lär sig saker samtidigt som de har
roligt.
•

•

Man kan anordna aktiviteter där besökarna själva blir
delaktiga genom att personalen interagerar med djuren
medan presentatörer berättar om och förklarar djurens
naturliga beteende. Självfallet utan att de djur som berörs
utsätts för stress.
Besökarna bör uppmuntras att tänka på att de roliga
upplevelserna under deras besök har en direkt koppling
till bevarandet av hotade arter i framtiden.

•

•

Besökarna bör få så många tillfällen som möjligt att prata
med personalen och att behandlas som medresenärer på
en upptäcktsfärd genom framtidens natur.
När djurparker och akvarier är helt integrerade med
övriga bevarandeorganisationer kan besökarna känna sig
nöjda, eftersom de vet att det ger ett positivt bidrag till
bevarandet av hotade arter och habitat.
Människor kommer att drivas av oegennyttan när de blir
stödmedlemmar och sponsorer för djurparker och
akvarier – de kommer att delta för att bidra till att
bevarandemålen uppnås, inte bara för att medlemskapet
ger en säsongsbiljett eller andra förmåner.

Det övergripande syftet med kommunikationen i det här
sammanhanget är att djurparker och akvarier skall erkännas
och respekteras som bevarandeorgan. Bevarandeuppgiften
kommer att vara helt förenlig med den underhållning som
djurparker och akvarier erbjuder besökarna. Underhållning
och bevarande går att kombinera.

6.5 Förmedla budskapet
Formulera en strategi
Ett praktiskt första steg som varje djurpark eller akvarium kan
ta är att formulera en kommunikationsstrategi.

Identifiera målgruppen
Besökarna är den viktigaste målgruppen, men djurparker och
akvarier
bör
också
informera
politiker,
medier,
utbildningsinstitutioner, lärare och andra inflytelserika grupper
om framgångsrika bevarandeinsatser. Djurparker och akvarier
bör kommunicera mer effektivt både med varandra och med
all personal och alla volontärer inom sin egen organisation.

Integrerad kommunikation
Integrerad kommunikation krävs för effektiv spridning av
information om djurparkers och akvariers bevarandearbete,
både inom själva inrättningarna och i naturliga miljöer. Till
exempel bör djurparker och akvarier se till att det finns
kommunikationskanaler mellan marknadsförare, forskare,
djurvårdare och utbildningspersonal för att man skall vara
säker på att kunskaperna sprids till hela organisationen. De bör

också etablera kontakter med lokal personal och
viltvårdsorganisationer som arbetar ute i fält och med
institutioner i de länder där arbetet in situ sker.
Marknadsförings- och utbildningspersonal på djurparker och
akvarier måste ha ett nära samarbete för att vara säkra på att
de förmedlar samma budskap, även om det sker på olika sätt
och eventuellt också till olika målgrupper.

Integrerad verksamhet i djurparker
Marknadsföringen bör vara helt integrerad i den övriga
verksamheten på djurparker och akvarier: planering av
djurinsamling, etiska utvärderingar, utformning av inhägnader,
evenemang och kunskapsförmedling. De motsättningar som
ibland finns mellan marknadsförare och djurvårdande personal
måste undanröjas. Alla arbetar tillsammans mot samma mål,
och alla arbetsinsatser blir mer effektiva om personalen
samarbetar.
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Positiv kommunikation
Djurparker och akvarier bör se till att deras kommunikation
inte ger intryck av att de försöker rättfärdiga sig. Det finns
ingen anledning att inta en försvarsställning. I stället bör
djurparkerna välja ett positivt och förebyggande
förhållningssätt för all sin kommunikation. Det är särskilt
viktigt att djurparker och akvarier visar stolthet över sina
framgångar och betonar och förklarar behovet av bevarande
och biologisk mångfald.
Det förhållningssättet gör att tveksamma kan känna sig bättre
till mods, kanske till och med bli entusiastiska, när de besöker
en djurpark eller ett akvarium.
Djurparker och akvarier måste vara tydligare, mer koncisa och
mer konsekventa i de budskap de förmedlar. Därför måste de
arbeta mer på att komma överens om vilka budskapen är. De
skall vara positiva och optimistiska. Den pågående
förstöringen av världens naturresurser, habitat och vilda
djurliv kan kännas mycket oroande och förefalla obönhörlig.
Därför bör djurparker och akvarier ta varje tillfälle i akt att låta
människor höra talas om framgångsrika naturvårdsinsatser och
om hur de själva kan delta. Förlusten av biologisk mångfald
kan inte få fortsätta, och institutionerna måste påminna
människor om att de är en kraft som verkar i rätt riktning i
kampen mot utarmningen av artrikedomen.
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Genom att samla in och dela den här typen av information
kan djurparker och akvarier göra sina budskap mer handfasta,
djurparker och akvarier kan bygga upp och förstärka sina
nätverk och djurparkerna och akvarierna kan bli mer av en
kollektiv helhet att räkna med. Parallellt med detta bör
nätverkssamarbetet utsträckas till bevarandeorganisationer och
icke-statliga organisationer.

Större professionalism
Djurparkerna måste öka sin professionalism när det gäller
personalens kommunikationsförmåga. Marknadsförare skall
ingå i ledningsgruppen på alla djurparker och akvarier, och
deras kompetens bör höjas genom utbildning, resor och
nätverkssamarbete.
Djurparker och akvarier bör ha färdiga strategier, med
uppbackning av lämpliga tekniska hjälpmedel, för att förmedla
budskap snabbt och effektivt till varandra, till medierna, till
relevanta icke-statliga organisationer och till andra. Det är
mycket viktigt att djurparker i krislägen följer en godkänd
krisplan som är lämplig för och anpassad till deras egen
organisation och till medlemmarna i deras regionala
branschorganisationer.

Kommunikationsmetoder

Informatörer på djurparker och akvarier måste ha en klar
uppfattning om vad naturvård innebär. Det är särskilt viktigt
att de inser skillnaden mellan direkt bevarandearbete – stöd av
fältarbete i naturlig miljö och motsvarande program i
kontrollerad miljö – och indirekt bevarandearbete, som
innebär arbete för att förändra människors attityder och
beteenden.

Djurparker och akvarier bör ta varje tillfälle i akt att förklara
vad de egentligen uppnår för bevarandet med olika medel.
Internet är ett verktyg. På ett mer informellt plan är det minst
lika viktigt att all personal informeras, inte bara de som har
direktkontakt med besökarna, så att alla kan förklara för släkt
och vänner vad deras djurpark eller akvarium gör för
bevarandet.

Samarbete med andra djurparker och akvarier

Information om bevarande kan spridas på många sätt, från
formella föredrag och guidade visningar, förklarande skyltar
och guideböcker till broschyrer, affischer, kalendrar,
tidningsartiklar, familjeevenemang och workshops, konst- och
fotoutställningar och till och med påsarna i presentaffären.
Det finns nästan inga gränser för den spännvidd av medier
som kan användas för att främja och förmedla information
även om tämligen komplicerade bevarandefrågor och
samtidigt förstärka budskapet om det bevarandearbete som
genomförs av djurparker och akvarier.

Djurparker och akvarier måste satsa mer på samarbete.
Genom
nätverk,
informationsutbyte
och
standardiseringsarbete kan de dela grundläggande information
som sedan kan spridas till en bredare allmänhet. Olika
inrättningar bör ha gemensamma databanker, både för
standardiseringsändamål och för marknadsföring. Det kan till
exempel gälla antalet hotade arter i kontrollerade program,
exempel på framgångsrik uppfödning, antalet besökare som
får ta del av information om bevarande, antalet besökande
skolelever och vilka ämnen som tas upp i samband med
besöken, hur många forskningsprojekt som pågår och vilka
ämnen de berör, vilka arter som framgångsrikt har
återinplanterats i sin naturliga miljö (här bör inga orealistiska
förhoppningar väckas) och antalet och typen av
bevarandeprojekt in situ som stöds av djurparker och akvarier.
WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) håller på
att sammanställa en global databas med bevarandeprojekt som
organisationens medlemmar deltar i.
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Vilket språk?
Djurparker och akvarier skall där det är möjligt använda ett
enkelt och direkt språk och undvika att använda jargong och
tekniska specialtermer som inte förklaras.
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Kritiska grupper
Djurparker och akvarier bör bemöta sina kritiker med ärlighet och
vetenskapliga fakta. De bör lyssna noga till sina kritiker, ta del av
deras oro och inbjuda dem att se vad moderna djurparker och
akvarier ägnar sig åt. Om möjligt bör djurparker och akvarier låta
kritiska individer och grupper ta del i diskussioner. Om
djurparkerna inser vad kritiken gäller kan de enas om ett enhetligt
budskap och en strategi inom sina lokala, regionala eller nationella
nätverk så att de kan styra diskussionen och föra den till rätt nivå
– det långsiktiga värdet av att bevara djurarter och habitat.
Djurparkerna och akvarierna måste arbeta förebyggande och föra
ut det som är bra med deras verksamhet.

Djurparker och akvarier måste vara öppna om hela sin
verksamhet och den måste vara transparent, både för besökarna
och bakom scenen. En djurpark där personalen kan lita på att
besökarna ser hur bra djuren mår är på rätt spår.
Djurparker och akvarier bör acceptera att de aldrig kan övertyga
alla, men de kan komma långt när det gäller att upplysa och
övertyga många tvivlare.

6.6 Utvärdering
Ett antal olika indikatorer kan användas för att utvärdera hur
väl en fastställd kommunikationsstrategi fungerar.
• Kortsiktigt bör djurparker och akvarier kontrollera att
deras budskap är tydliga och att mottagarna förstår dem.
• På längre sikt bör man märka en ökad medvetenhet hos
allmänheten om bevarandefrågor i allmänhet och om
djurparkernas och akvariernas bevarandeinsatser i
synnerhet samt om WAZA och dess syfte (United For
Conservation – Enade för bevarande).

•

•

•

Stödet för djurparker och akvarier kan mätas genom ett
ökat antal besökare och antal stödmedlemmar samt en
ökning av sponsringsprogrammen, särskilt de som gäller
stöd för bevarande.
Framgång i förhållande till medierna kan mätas genom en
kontinuerlig ökning av positiva fakta- och nyhetsartiklar
om djurparker och bevarande.
Antalet partnerskap med andra bevarandeorganisationer
bör öka.

Rekommendation
Enligt WZACS (World Zoo and Aquarium Conservation Strategy) är en stark rekommendation att alla
medlemsorganisationer för djurparker och akvarier samt alla djurparker och akvarier, oavsett storlek,
utformar och tillämpar en kommunikationsstrategi. Följande steg bör ingå: definiera de övergripande målen
för kommunikationen, identifiera målgrupperna, formulera huvudbudskapen, välj taktik och metoder, fastställ
vilka resurser som finns att tillgå och vilka som behövs och välj slutligen metoder för att följa upp och
utvärdera strategin.

Internet
har
blivit
ett
viktigt
kommunikationsverktyg för djurparkerna och akvarierna. I likhet med de
flesta av de organisationer och
institutioner som är medlemmar i WAZA
har WAZA en egen webbplats som i allt
större
utsträckning
används
för
information om bevarandefrågor.
Bilden:
WAZA-märkta bevarandeprojekt, här
presenteras Münster Zoo:s Na Hang-,
Cuc Phuong- och Cat Ba-projekt
(WAZA-projektnummer 04007, 04008
och 04009) och Köln Zoo:s Phong Na Khe Bang-projekt (WAZA:s projekt
nummer 04015) på www.waza.org
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Kapitel 7

Partnerskap och politik

Sammanfattning
I det här kapitlet presenterar vi en vision om ökad global samverkan mellan djurparker och akvarier och andra
organisationer för att uppnå bevarandemål. Djurparker och akvarier står för en unik kombination av tekniskt
kunnande, kännedom om etik inom rätt och miljö samt kunskap om biologisk mångfald. Men ingen djurpark är en ö –
ingen djurpark kan på egen hand genomföra allt som krävs för att bevara den biologiska mångfalden. Därför behövs
partnerskap – mellan djurparker och akvarier och med andra organisationer, till exempel parker och
naturskyddsområden, departement, viltvårds-, miljö- och djurskyddsorganisationer, universitet, bransch- och
kulturorganisationer, kommersiella aktörer och lokala myndigheter. Djurparker och akvarier bör vara medlemmar i
nationella och regionala sammanslutningar och stödja sina välmenande men ofta resursbegränsade kollegor. De bör
även stödja statliga initiativ för att omdana eller stänga de djurparker och akvarier som inte når upp till godtagbar
standard. Djurparker och akvarier kan stödja varandra genom utbyten inom utbildning, programplanering och material
samt genom att involvera lokala djurparker i bevarandeprojekt och uppsökande verksamhet. WAZA (World
Association of Zoos and Aquariums) håller på att etablera formella samarbeten med flera organisationer, bland annat
IUCN (World Conservation Union). WAZA-medlemmar ingår ofta i IUCN:s specialistgrupper, både de med taxonomisk
inriktning och de ämnesbaserade. Partnerskap med universitet och högskolor förbättrar forskningsmöjligheterna och
kan ge möjligheter att påverka läroplanen. Kopplingar till bibliotek och konstgallerier främjar kreativ visuell och skriftlig
naturhistorik. Naturvård påverkar alla människor, oavsett yrke och samhällsklass. Därför kan gemensamma intressen
sökas bland arkitekter, tekniker och stadsplanerare. Partnerskap med medier stärker naturvårdsbudskapet. WAZA
kräver att alla institutioner följer naturvårdslagstiftningen och WAZA:s etiska riktlinjer. Genom att bedriva sin
verksamhet på ett etiskt godtagbart sätt och vara frikostiga med information kan djurparker och akvarier påverka den
allmänna opinionen och även de politiska valen. Starka samarbetsrelationer med ett brett urval av partners kan hjälpa
djurparker och akvarier att väsentligt öka sitt inflytande inom bevarandet.

Vision
Genom ökat samarbete och omdömesgilla stödinsatser kan djurparker och akvarier fortsätta höja standarden
på djurhållningen, utbilda allmänheten att arbeta med bevarandefrågor och delta i fältprojekt. Partnerskap
stärker det globala samarbetet och hjälper alla djurparker, akvarier och andra bevarandeorganisationer att
förfina och uppnå sina bevarandemål. Djurparker och akvarier uppmuntras att stödja varandra, med ett
särskilt stöd till de inrättningar som har mindre resurser eller expertkunnande.

7.1 Inledning
Djurparker och akvarier står för en unik kombination av
tekniskt och interpretativt expertkunnande, kännedom om etik
inom rätt och miljö samt kunskap om biologisk mångfald.
Trenden med ökat samarbete mellan inrättningarna och med
andra statliga och icke-statliga organisationer ökar. Djurparker
och akvarier kan delta i samarbetsprogram för djuruppfödning
och utbildning, samt i forsknings- och fältprojekt för att
förhindra eller minimera utrotningen av vilda djurarter, bevara
den biologiska mångfalden och skapa ett medvetande om
bevarandefrågor hos individer, institutioner och företag.
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I framtiden kommer djurparker och akvarier som arbetar
effektivt att förbättra och utöka denna verksamhet och
dessutom hjälpa mindre framgångsrika djurparker att utnyttja
sin potential på ett konstruktivt sätt. Partnerskap kommer att
stärka det globala samarbetet och hjälpa djurparker och andra
bevarandeorganisationer att uppnå sina mål. Även små
djurparker kan bidra till bevarandet, och djurparker och
akvarier kan genom sitt samarbete bilda ett mycket effektivt
globalt nätverk som involverar ett stort antal individer,
organiserade grupper, företag och politiska institutioner.
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Genom att använda omdöme och tålamod och respektera olika
kulturers politiska, historiska, sociala och ekonomiska särdrag

kan varje djurpark och akvarium bidra på bästa sätt till
bevarandet i sin egen kulturella och ekonomiska kontext.

7.2 Ingen djurpark är en ö
Utan ingripande kommer små populationer att nå en punkt där
det inte finns någon återvändo. Detta har använts för att
rättfärdiga djurparker och akvarier och samordnad uppfödning
av olika djurarter. Men djurparkernas och akvariernas roll för
bevarandet av arter är mycket viktigare än att bara fungera som
djurbanker. I dag investerar djurparker och akvarier för att
bevara stora habitatarealer, sponsrar korridorer där splittrade
populationer av stora däggdjur kan interagera och utbildar
allmänheten till att delta mer aktivt i bevarandet av habitat.

•

relevanta universitetsinstitutioner samt branschorganisationer, kommersiella aktörer och samhällsinstitutioner (t ex
forskningsinstitut, universitet och högskolor, skolor, museer,
zoologiska sällskap, botaniska trädgårdar).

I ruta 7.1 visas exempel på effektiva partnerskap mellan djurparker
och akvarier och andra organisationer.

Samarbetsprogram för djuruppfödning

Djurparker och akvarier behöver samarbeta med varandra för
att få inflytande och bidra påtagligt till bevarandet. De kan inte
som enskilda inrättningar utföra alla arbetsuppgifter i samband
med naturvård och bevarande av den biologiska mångfalden.
De fungerar mest effektivt om de får stöd från andra
organisationer, både statliga och icke-statliga.

Ett väl etablerat exempel på djurparker som delar kunskap och
erfarenheter
är
långsiktiga
samarbetsprogram
för
djuruppfödning. Sådana program kan ge den genetiska
mångfald som krävs för att upprätthålla en krympande
population, återställa en population som har utrotats i vilt
tillstånd eller åtminstone spara genetiskt material inför
framtiden.

Ett potentiellt och inflytelserikt nätverk blir lättare att realisera
om alla djurparker utvecklar öppna och effektiva metoder för
att kommunicera och samarbeta med andra. Den första
prioriteten måste vara internationellt samarbete mellan
djurparkerna själva. Detta uppnås bäst genom regionala och
nationella medlemsorganisationer för djurparker som
representerar enskilda djurparker och akvarier samt genom
WAZA (World Association of Zoos and Aquariums), den
globala djurparksorganisationen.

Det första exemplet på samarbetsprogram för djuruppfödning
är från 1900, då flera djurparker skickade sina stammar av Pere
Davidshjorten, Elaphurus davidianus, till Woburn Abbey. 1923
bildade direktören för Frankfurt Zoo en internationell
organisation, International Society for the Conservation of the
European bison (visent), Bison bonasus. Djurparkerna i Berlin,
Frankfurt, Halle, Hamburg-Hagenbeck och andra bidrog med
djur, och Warszawa Zoo tog ansvaret för stamboken 1932.
Organisationen inspirerades av en motsvarande amerikansk
organisation, Society for the Conservation of the American
bison, som upplöstes i slutet av 1930-talet eftersom man hade
lyckats rädda arten. Sedan dess har användningen av
stamböcker och samarbetsprogram för uppfödning blivit
mycket vanligare. Se även kapitel 4.

Partnerskapstyper
I det gemensamma nätverket för djurparker ingår vanliga
djurparker, safariparker och akvarier som alla har kunnat dra nytta
av varandras kunskaper och erfarenheter. Många enskilda
djurparker och akvarier har utvecklats avsevärt tack vare att de har
delat med sig av sina respektive expertkunskaper. Partnerskap för
djurparker och akvarier är inte bara användbart och önskvärt. Det
är nödvändigt. Djurparker och akvarier bör särskilt satsa på
partnerskap med:
• andra djurparker och akvarier (lokalt, regionalt och
internationellt),
• nationella och regionala djurparks- och akvarieorganisationer,
• den globala organisationen för djurparker och akvarier
(WAZA),
• stödföreningar för djurparker,
• parker och naturskyddsområden,
• departement och viltvårdsmyndigheter (t ex för skogsbruk,
miljö, utbildning, jordbruk, djurhållning och veterinärmedicin
samt turism),
• samhällsorganisationer (kommunala organ, skolor, bibliotek),
• naturvårdsverk och andra miljöskyddsmyndigheter,,
• andra statliga och icke-statliga organisationer som arbetar med
naturvård och djurvård och

Under 1990-talet blev djurparker och akvarier involverade i ett
antal omfattande program för artbevarande. Många (särskilt i
länder med tempererat klimat) började hjälpa till med
fältprojekt i områden som hade valts ut på grund av deras stora
biologiska mångfald. Vissa projekt hade som mål att
återinplantera djur födda i djurparker i de vilda habitat där de
hade utrotats. Andra var avsedda att skydda habitat, utöka
korridorer och sprida kunskap om naturvård bland de boende i
områden som var naturliga habitat för målarter.
Artbevarandeprogrammen omfattade också att ta fram
systematiska och vetenskapliga program, till exempel SSP
(Species Survival Plans) inom ramen för AZA, EEP (European
Endangered Species Programmes) inom ramen för EAZA,
ASMP (Australasian Species Management Programmes) inom
ramen för ARAZPA och APP (African Preservation
Programmes) inom ramen för PAAZAB. Programmen har
blivit en nödvändig bas för samarbetet med förvaltning av
populationer av utvalda arter i vilt tillstånd.
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Ruta 7.1

Exempel på partnerskap
Asien
Taipei Zoo, TOAF Foundation, Han-Shan Primary School, Council of Agriculture och Taipei Zoological Foundation samarbetar med ett
våtmarksprojekt för att rädda den inhemska grodarten Rana taipehensis, som minskade i antal på grund av användningen av
bekämpningsmedel och habitatförluster. Djurparken uppmuntrade lokala bönder att odla ekologiskt och att sälja vattenliljan Pomacea
canliculata. Bönderna fick också hjälp med att skydda liljorna från skadeinsekten Spodoptera litura genom besprutning med naturliga
växtextrakt och skörd av sådana gräsarter som fungerar som värdväxter för skadeinsektenrna. Ett utbildningsprogram om våtmarker för
lärare organiserades i områdena. Tack vare lokala och nationella partnerskap kan man fatta väl underbyggda beslut i miljöfrågor baserat
på "Five E-Values’: ekonomiska fördelar, miljötjänster, etiska överväganden, estetik och utbildningsfördelar.

Nordamerika
Brookfield Zoo är en av 130 institutioner, bevarandeorganisationer och kommuner som ingår i partnerskap med 19 federala, statliga och
lokala myndigheter samt markägare som äger naturområden inom Chicago Wilderness, som är en grupp organisationer som tillsammans
utgör Greater Chicago Biosphere Project, ett initiativ som startades för 15 år sedan och som har resulterat i många användbara
forskningsrön och informationsprodukter för enskilda, företag och lokala myndigheter och som kan leda till att det första biosfärreservatet
inrättas. Djurparker, akvarier, museer och naturcentra kan bidra med kommunikationsinsatser och uppsökande verksamhet till Chicagos
befolkning. Staden har ställt upp med flera tusen frivilliga som bidrar till miljö- och bevarandearbetet och återställande. Brookfield Zoo:s
växel som fungerar som samarbetscentral.

Europa
Köpenhamns Zoo "adopterade" en grupp lejontamariner (Leontopithecus rosalia) i naturreservatet Poco das Antas i Brasilien, genom att
betala lönen för en fältbiolog som samlade data i syfte att bevara arten. Biologen levererar historier ur det verkliga djurlivet till djurparken,
som kan använda dem som bakgrund till sin lejontamarinutställning. På så sätt har Köpenhamns Zoo och andra djurparker som bidrar
ekonomiskt kunnat "ta hem" naturvårdsinsatser från platser belägna tusentals mil från Europa. Projektet bekostas för att den ovärderliga
naturvårdsforskningen ska kunna fortsätta. Det är en situation som alla parter vinner på och som har utökats till att omfatta "adoption av en
korridor" och andra delar av reservatet. Projekt som det här ger djurparker möjlighet att stödja naturvårdsarbete i fält och gör det möjligt att
få global uppmärksamhet och medel till naturvårdsprojekt samt främjar förståelsen för naturvårdsarbete i fält.
I juni 2003 invigde Zürich Zoo sin nya byggnad Masoala Hall, en regnskogsutställning där miljö i nationalparken Masaola på Madagaskar
simuleras. Inom den 10 000 kvadratmeter stora utställningen, där luftfuktigheten är över 80 procent och temperaturen ligger runt 35
grader, finns ett brett urval av växter och djur. Många av de över 17 000 växterna är uppdragna från frön som samlats in i skogarna utanför
nationalparken och odlats upp på plantskolor som parkförvaltarna satt upp med stöd från Zürich Zoo. Byggnaden har eget regn via ett
sprinklersystem som kan ge upp till 80 000 liter vatten per dag, och här finns få separationer mellan besökare och vilda djur när man
vandrar genom den naturtroget återskapade regnskogen. Det finns många anknytningar mellan utställningen i Schweiz och nationalparken
på Madagaskar. Zürich Zoo bidrar redan till att få in medel till ett antal långsiktiga projekt i samhällena runt nationalparken, som kommer
att ge bättre tillgång till dricksvatten, hälsovård, utbildning och marknader för lokala produkter. Intäkterna från den nya utställningen
kanaliseras via Madagaskars nationalparksmyndighet ANGAP och WCS (Wildlife Conservation Society) i New York och bidrar till
kostnaderna för nationalparken och till fortsatta utvecklingsinitiativ i kringliggande samhällen. Besökarna uppmuntras resa till Madagaskar
och därigenom öka de välbehövliga intäkterna från turism. Fördelarna med den här typen av partnerskap mellan en europeisk djurpark, en
nationalpark i ett utvecklingsland och en internationell bevarandeorganisation är många och omfattande.

Afrika
PAAZAB (African Association of Zoos and Aquaria) och SACWG (South African Crane Working Group) samarbetar för att rädda vårttranan
(Grus (Bugeranus) carunculatus). SACWG är en del av Endangered Wildlife Trust, en lokal icke-statlig organisation. SACWG har tagit
fram ett återhämtningsprogram för den regionala populationen av vårttranor. Programmet kräver att en skyddad regional population hålls i
fångenskap för återinplantering. PAAZAB-medlemmarna deltar genom att föda upp tranor som de får från SACWG.

Australasien
I Papua på Nya Guinea samarbetar medlemmarna i ARAZPA, Australasiens regionala djurparksorganisation, med PNG Office of
Conservation and Environment och andra icke-statliga organisationer, bland annat naturskyddsorganisationer, inom Tenkile Conservation
Alliance. Syftet är att rädda en trädkänguruart, Dendrolagus scottae, som först nyligen har beskrivits. 1998 uppskattade forskarna att bara
100 individer av arten fanns kvar, och den hotades då av rituell jakt. Inom ramen för Tenkile Conservation Alliance förhandlade företrädare
för PNG-styrelsen och djurparker fram ett avtal om upphörande av jakt med befolkningen i området. Tenkile Conservation Alliance driver
nu ett forsknings- och naturvårdsprojekt i fält med kängurun (WAZA-projektnummer 04016) och håller på att ta fram program för
information och uppsökande arbete bland befolkning.
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Fältprojekt
Djurparker och akvarier som åtar sig fältprojekt behöver
normalt etablera partnerskap med andra organisationer, oavsett
om projekten ska genomföras i ett avlägset land eller lokalt.
När djurparker och akvarier i framtiden genomför fältprojekt
måste deras insatser samordnas med nationella och regionala
djurparksorganisationers och lokala bevarandeorganisationers.
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Samordningen innebär att man kan undvika dubbelarbete,
oklarhet i frågor som rör områdesansvar och kulturbetingade
schismer. Det ger också större resurser (i form av pengar eller
expertkunnande) till projektet. I tillämpliga fall, och med
berörda myndigheters godkännande, kan kommunala organ
involveras, eftersom de kan dra fördel av sådana projekt. Se
även kapitel 2.

7.3 Alla djurparker är inte likadana
Inte alla djursamlingar som går under namnet djurpark eller
akvarium uppfyller de nuvarande standarderna för effektivt
bevarandearbete. De kanske inte har den ekonomi som behövs,
håller för låg nivå på sin djurhållning, har bristfälliga etiska
riktlinjer eller är inte medlemmar i någon nationell, regional
eller global organisation eller sammanslutning för djurparker.
Dåligt skötta djursamlingar solkar alla välskötta djurparkers och
akvariers rykte och kan därmed utgöra en risk för
viltvårdsresurserna och ge anledning till oro för djurens
välbefinnande. Sådana inrättningar kan förefalla som en black
om foten, men vissa av dem har goda intentioner och ligger
kanske nära den standard som krävs för att de ska godkännas.
De kan då i stället ses som en möjlighet för institutioner som
håller hög standard att hjälpa till att lösa ett allvarligt problem.
En utmaning för alla djurparker och akvarier med goda resurser
kommer att vara att etablera partnerskap med institutioner där
viljan finns men medlen saknas. Lämpligt mentorskap och
tekniskt, logistiskt och kanske ekonomiskt stöd kan hjälpa
sådana inrättningar att leva upp till sin potential inom
bevarandet.
Samtidigt,
vilket
är
viktigt,
måste
djurparksnätverken satsa hårt på att hjälpa staten att omdana
eller stänga djurparker och akvarier som inte klarar att uppfylla
standarderna för djurhållning.
Under det senaste årtiondet har många djurparker och akvarier
drivit program för uppsökande verksamhet som har varit
inriktade på fältprojekt i andra delar av världen. Projekten har
inbegripit inrättande av uppfödningscentra, inköp och
förvaltning av vildmarksområden, förbättring av habitat,
omflyttnings- och återinplanteringsprogram samt lokalt
utbildnings- och utvecklingsarbete. Programmen kräver ofta
stora resurser, både ekonomiskt och i arbetstid,
tekniköverföring och utbildning. Djurparker och akvarier i
ekonomiskt stabila regioner är ofta i den positionen att de
ekonomiskt och tekniskt kan leda utveckling och förbättring av
djurparker över hela världen.

fältprojekt nonchalerar dåligt hållna institutioner eller sådana
som har knappa resurser men finns i området. Institutioner
med goda resurser bör försöka samarbeta med lokala
institutioner för att dessa ska kunna förbättra sin standard och
höja sin kompetens.
Samverkan och partnerskap leder till förtroendefullt samarbete
mellan djurparker och akvarier i hela världen. Samtidigt får
lokala djurparker insikt i de standarder och etiska riktlinjer som
gäller internationellt för deras verksamhet. Inrättningar med
bristande standard bidrar ofta till att skada den regionala vilda
faunan och ger besökarna fel signaler. Mentorskap som utövas
med lyhördhet, samverkan och partnerskap kan i dessa fall vara
till nytta för regionalt bevarande, i likhet med fältforskning och
habitatförbättring. När det går bör djurparker som driver
projekt i naturlig miljö samordna sin verksamhet med
nationella och regionala organ. Om det inte finns några sådana
i området bör de samarbeta med enskilda djurparker.
Jämlika partnerskap, till exempel utbildningsutbyten, kan främja
förståelse och vänskap hos båda parter. Besökande
djurparkspersonal kan informeras om värdlandets kultur och
ekonomi och om teknik som har betydelse för bevarandet.
Omvänt kan människor från gamla kulturer dela med sig av sin
kunskap om alternativa förvaltningsmetoder, lokal medicin och
naturlig föda. Utbytet av sådan kunskap kan förbättra
förståelsen av de arter som hålls i djurparker och akvarier och
vår förmåga att förstå vilken betydelse vissa djur har i andra
kulturer. Ett sådant arrangemang skapar en atmosfär som
möjliggör seriösa partnerskap på jämlik fot. Se även kapitel 5.

Bevarandeprojekt i fält ger goda möjligheter att etablera direkta
samarbeten mellan djurparker och mellan akvarier genom
tekniköverföring och utbildning, särskilt när det gäller
grundläggande förvaltning och marknadsföring. Lokala
djurparker och akvarier kan vara nyckelaktörer när lokala
myndigheter ska engageras i projekt och i arbetet med att få
människor att känna ansvar för sin naturliga miljö. Institutioner
som genomför fältprojekt ska satsa ordentligt på att involvera
lokala djurparker och akvarier om det är möjligt. Samarbetet
hjälper lokala institutioner att främja förståelse och bidra till en
hållbar förvaltning av den lokala vilda faunan. Det är olämpligt
att djurparker eller akvarier med goda resurser som deltar i ett
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7.4 Särskilda anknytningar
WAZA
WAZA uppmuntrar partnerskap mellan djurparker och
akvarier av alla storlekar, oavsett hur länge de har funnits och
hur komplexa de är, liksom partnerskap med relevanta
institutioner, myndigheter och individer. WAZA har nyligen
börjat arbeta på att stärka sina kopplingar till regeringar, statliga
organisationer och internationella icke-statliga organisationer,
särskilt
IUCN
(World
Conservation
Union),
transportorganisationer och FN:s miljöprogram, som förvaltar
konventionen om internationell handel med hotade arter av
djur och växter. WAZA och dess medlemsdjurparker har också
partnerskap med branschorganisationer som delar WAZA:s
mål, till exempel International Zoo Educators Association.
Med den stora grupp forskare organisationen företräder bör
WAZA fokusera på att tillhandahålla teknisk och vetenskaplig
rådgivning för att bidra till bevarandet av arter och habitat,
främja en hållbar utveckling och förbättra djurens
välbefinnande. WAZA bör också utöka och formalisera sina
partnerskap, till exempel genom att låta branschorganisationer
som är intresserade av att arbeta under WAZA:s paraply bli
affilierade
medlemmar
och
genom
att
utforma
avtalsmemorandum med statliga organ och större icke-statliga
organisationer som inte är intresserade av ett sådant
medlemskap. I forum som exempelvis konferenser för parter i
internationella överenskommelser bör WAZA samordna
insatserna både från delegaterna från djurparksorganisationer
och från enskilda djurparker och akvarier.
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CBSG, IUCN/SSC:s specialistgrupp för uppfödning i
bevarandesyfte har till syfte att "bevara och etablera
populationer av hotade arter genom uppfödningsprogram i
naturvårdssyfte och genom intensivt arbete för att skydda och
förvalta de vilda populationerna av hotade växter och djur".
Detta sker genom systematiska, vetenskapligt förankrade och
riktade grupprocesser som omfattar både bevarande på plats
och i annan miljö och människor som har både vetenskapligt
expertkunnande och förmåga att fungera som katalysatorer och
samordnare. Andra specialistgrupper, särskilt den som arbetar
med återinplantering av arter, söker i allt större utsträckning
ändamålsenliga sätt att anknyta till djurparker.
Djurparker och akvarier bidrar ofta med personal med
expertkunnande och med medel till andra IUCN-grupper. De
bidrar särskilt till arbetet med PHVA-workshops (Population
and Habitat Viability Assessment), för bedömning av
hållbarheten för populationer och habitat. Arbetet är inriktat på
att ta fram strategiska återhämtningsplaner för hotade arter och
för deras habitat. Djurparker och akvarier är även särskilt
engagerade i CAMP-workshops, där man avgör vilka arter som
ska finnas på IUCN:s röda lista. CAMP står för Conservation
Assessment and Management Plan. Deltagare i dessa
workshops ger rekommendationer för förvaltning och
forskning när det gäller till exempel behovet av
nätverkssamarbete mellan taxonomigrupper, fältstudier,
utbildning
i
fältarbetsteknik,
habitatförbättring,
hälsoövervakning, djuruppfödning i djurparker avsedd för
utbildning, forskning eller bevarande samt program för
naturvård och medvetandegörande.

Andra organisationer

IUCN
IUCN har medlemmar över hela världen, regionala och
nationella kontor och kommissioner med nätverk av experter
inom vetenskap, teknik och politik, vilket ger en god grund för
anknytningar till djurparker och akvarier. SSC (Species Survival
Commission) är särskilt betydelsefull. Den inbegriper
specialistgrupper och insatsgrupper inom taxonomi och inom
olika ämnesområden som tillsammans har en rik flora av
information och expertkunnande när det gäller bevarandet av
arter, naturvårdsbiologi, veterinärmedicin, förflyttning av
levande djur och växter och olika miljöfrågor. Djurparker och
akvarier kan få tillgång till informationen genom att samverka
med specialistgrupperna. Djurparkerna kan å sin sida ofta
hjälpa specialistgrupperna att få kontakt med rätt personer och
organisationer i länder och regioner där SSC inte finns
representerat.
Kopplingar till relevanta specialistgrupper är särskilt
användbara när en djurpark överväger att delta i ett fältprojekt.
Vissa djurparker har redan hjälpt specialgrupper att bekosta
nyhetsbrev och annan verksamhet. Ett exempel är Small
Carnivore Conservation, ett nyhetsbrev från specialistgruppen för
mustelider, viverrider och procyonider som stöds av
Antwerpens zoo, Columbus Zoo and Aquarium, Marwell
Zoological Park, Central Park Zoo i New York och andra
djurparker.
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När djurparker och akvarier har partnerskap med
universitetsinstitutioner hittar de ofta möjligheter till
forskningssamarbete inom naturvård, biologi, veterinärmedicin
och samhällsvetenskap. När djurparker samverkar med
utbildningsinstitutioner inom natur- och miljövård kan dessa
hjälpa djurparkerna med utbildningsprogram och litteratur för
en enhetlig läroplan för en stad eller en region. När lokala och
nationella utbildningsinstitutioner planerar sina miljöprogram
inser de att djurparkernas utbildningsresurser är ett värdefullt
tillskott till övriga aktiviteter.
Partnerskap med botaniska trädgårdar, nationalparker och
museer kan bidra till att bryta ner den konstlade institutionella
uppdelningen i växter, djur och ekosystem som har funnits
ända sedan sjuttonhundratalet. Det går att etablera partnerskap
med institutioner i samma område som djurparken eller med
institutioner i utvecklingsländer om djurparken har de
ekonomiska och tekniska resurser som krävs för att bistå med
tekniskt material, utbildning, utrustning och annan hjälp som
behövs i bevarandearbetet. Andra bevarande- och
djurskyddsorganisationer, särskilt i de mindre gynnade delarna
av världen, välkomnar ekonomiskt och tekniskt stöd från
väletablerade djurparker, som ofta kan låta experter bland den
egna personalen ge råd.
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Tvillingprojekt med utställningar, särskilt nya utställningar, plus
naturparker och bevarande kan vara särskilt givande och ge
fördelar för alla inblandade.
Samarbeten mellan naturhistoriska institutioner kan också med
fördel utvidgas till att omfatta också andra kulturinrättningar.
Gemensamma program med djurparken och akvariet och de
lokala biblioteken kan till exempel fokuseras på naturtexter och
författare kan läsa ur sina verk, man kan anordna
poesitävlingar, författarworkshops och mängder av andra
projekt om skrivande och natur. Djurparker och akvarier kan
ha liknande samarbeten med konstorganisationer och uppmana
bildkonstnärer att göra egna tolkningar av de budskap som det
normalt bara är djurparkerna som för ut.
Eftersom naturvård har betydelse för alla människor, oavsett
yrke och samhällklass, behöver samarbetsprogram som rör
bevarnde och miljöhänsyn inte begränsas till kulturinstitutioner.
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Många fackliga organisationer och branschorganisationer – till
exempel för arkitekter, landskapsarkitekter, tekniker,
byggbranschen och andra som är involverade i planering och
utveckling av människors miljö – bör kunna hitta områden av
gemensamt intresse och verksamheter som de kan främja i
samarbete med djurparker. Kreativt tänkande från
djurparkernas och akvariernas sida kommer säkert att leda till
fler idéer om hur man för ut bevarandebudskapet till fler.
Lokalt kan djurparker och akvarier ta initiativet i allmänna
debatter om sund ekologisk praxis, arbeta för granskning av
frågor som fysisk planering, vattenrening, förorening med
bekämpningsmedel och annat som påverkar den lokala faunan.
Partnerskap med lokala medier är särskilt användbart i det
sammanhanget. Normalt har djurparker och akvarier kontakt
med medierna främst för att göra reklam för sin egen
verksamhet, men de kan också använda kontakterna för att ta
upp bevarandefrågor.

7.5 Politik och lagstiftning
Ansvar
Lagar, regler och riktlinjer som rör miljön, den biologiska
mångfalden, djurens välbefinnande, jakt och sportfiske
fastställs på statlig, regional och lokal nivå. Under de
kommande årtiondena kommer tonvikten att ligga på hela
jorden som ekosystem, och djurparker och akvarier kommer
att få möjlighet att informera, uppmuntra och samarbeta med
politiker och lagstiftare i denna breda kontext. Djurparker och
akvarier måste följa alla lagar och regler som gäller
bevarandearbetet. Ansvarskännande djurparker och akvarier
övervakar sina systerinstitutioner, vägrar delta i olaglig eller
oetisk handel och försöker genom grupptryck få till stånd en
förändring av inrättningar som ägnar sig åt sådan. Om det inte
ger resultat kan ansvarskännande djurparker vidta mer
kraftfulla åtgärder, till exempel rapportera berörda
institutioner till WAZA och till relevanta myndigheter.
WAZA:s etiska riktlinjer kräver att djurparker och akvarier
som är medlemmar följer nationell och internationell djur- och
naturvårdslagstiftning. Alla regionala och nationella
djurparksorganisationer bör vara medlemmar i WAZA och
därigenom välja att följa WAZA:s etiska riktlinjer, och de bör
också följa sina egna nationella eller regionala etiska regler. Se
även kapitel 9.
Alla djurparker och akvarier bör vara medlemmar i regionala
eller nationella sammanslutningar, som har visat sig ha stor
betydelse för att göra djurparker bättre, antingen genom
riktlinjer, grupptryck eller politiskt arbete. Alla regionala och
nationella djurparksorganisationer bör satsa på att stå för och
bidra till att skapa en medvetenhet om bevarande anpassad till
den egna kulturen inom sina medlemsinstitutioner och verka
för att verksamheten inordnas i ett gemensamt etiskt och
tekniskt ramverk. Nationella och regionala sammanslutningar
bör verka för att det egna landets politiker förbättrar eller
inför lagstiftning för djurparker som inbegriper medel som gör
det lättare för djurparkerna att utöva bevarandearbete. För att

regleringen av djurparker ska vara effektiv bör det finnas lagar
som fungerar som ett stöd för tydligt formulerade och
artspecifika standarder och riktlinjer.
Djurparker och akvarier bör inte bara inta en etiskt godtagbar
ståndpunkt som ett stöd för bevarandet utan också där det är
möjligt utnyttja sin specifika profil för att påverka den
allmänna opinionen och de politiska valen. En av de
effektivaste påtryckningsmetoderna för djurparker och
akvarier är att informera om bevarandemål som kan uppnås
helt eller delvis med hjälp av nationell eller internationell
lagstiftning eller helt enkelt genom åtgärder som genomförs av
den lokala förvaltningen. Institutionerna bör samarbeta,
antingen
direkt
med
varandra
eller
via
sina
samarbetsorganisationer, för att ta fram korrekt information
som stödjer deras ståndpunkter.
Djurparker och akvarier kommunicerar med besökarna på
olika sätt, bland annat genom informativa utställningar,
föreläsningar och tryckt material. Man kan be om hjälp med
att utforma väl genomtänkt och effektivt utbildningsmaterial
från zoologer och också hålla kontakt med andra
bevarandeorganisationer med lokal verksamhet. Djurparker
och akvarier kan via sina sammanslutningar se till att föra upp
frågor på dagordningen i internationella fora och arbeta för
samma frågor lokalt genom att se till att ha företrädare i
kommuner och landsting.

Påverka politiker och makthavare
Besök av politiker, makthavare och kändisar är en möjlighet
för experterna i djurparkens personal att ta upp frågor som rör
vilda arter och bevarandet av naturliga habitat. Den
information som ges bör vara inriktad på mer övergripande
frågor och inte på frågor som specifikt rör djurparken eller
akvariet. Djurparker och akvarier kan också påverka lagstiftare
och andra inflytelserika personer genom att låta dem besöka
andra platser – lokalt eller i andra länder – som är viktiga ur
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djur- och naturvårdssynpunkt. Lekmän ser det ofta som en
stor förmån att få besöka naturliga habitat eller
djurskyddsområden tillsammans med djurvårdare eller
forskare. På så sätt kan djurparker och akvarier använda sig av
den allmänt positiva synen på djur och natur och erbjuda
möjligheten att se vilda djur på nära håll och samtidigt få
tillgång till de kunskaper som djurparkens specialister har.
Förtroendet och kunskapen som sådana möten förmedlar kan
leda till bättre naturvårds- och bevarandelagstiftning, både
nationellt och internationellt, till fördel för den vilda faunan.

Lagstiftning
Vissa länder har infört grundläggande lagstiftning för
djurparker och akvarier och några få har fastställt artspecifika

54
standarder och normer för djurhållning, bevarande, utbildning
och andra aspekter av djurparkernas verksamhet. I vissa fall
har nationella eller regionala sammanslutningar för djurparker
och akvarier hjälpt politikerna att utforma lagstiftningen. De
länder som ännu inte har lämpliga lagar och regler kan
använda andra länders lagstiftning som modell när de
formulerar sin egen.
Djurparker och akvarier i länder med väl fungerande
lagstiftning är väl skickade att uppmuntra andra institutioner –
både regionalt och internationellt – att ta upp en diskussion
om lagar och regler. Särskilt gäller att de kan hjälpa djurparker
och akvarier i länder där lagstiftning på området saknas att
etablera och tillämpa ett effektivt system för att upprätthålla
en hög standard på förvaltningen av djurparker och akvarier.

7.6 Slutsatser
Djurparker och akvarier upplyser, fascinerar och inspirerar
besökarna. I likhet med alla naturhistoriska institutioner är
deras största ansvar att verka för en så djupgående respekt och
förståelse för naturen att människor engagerar sig i bevarande
med entusiasm. Människor som är medkännande,
välinformerade och engagerade när det gäller bevarande kan
ändra sin livsstil så att de tar större miljöhänsyn i sitt dagliga
liv och så att de väljer att rösta på politiker som satsar på en
vettig och långsiktigt hållbar bevarandepolitik.
Att olika naturvårdsorganisationer, oavsett om det rör sig om
djurparker, akvarier, botaniska trädgårdar eller museer, är
fysiskt åtskilda är inte i samklang med budskapet om mångfald
och samverkan och fungerar inte som en symbol för
ömsesidigt beroende, en holistisk syn på naturen och
dynamiken i ekosystem. Det är inte praktiskt möjligt att flytta
om olika institutioner, men de olika organisationerna och
inrättningarna kan visa tydligt att de samarbetar inom ramen

för strategiska partnerskap. Alla institutioner kan stärka sin roll
som naturambassadör genom att samarbeta. Alla djurparker
och akvarier bör knyta an till andra organisationer som kan
hjälpa dem genomföra sitt bevarandeuppdrag, och andra
organisationer kan å sin sida dra fördel av sitt samarbete med
djurparkerna och akvarierna.
Det behövs ett ökat medvetande om fördelarna med
partnerskap och medlemskap i samarbetsorganisationer och
med att följa en gemensam naturvårdsetik. Godkända
djurparker och akvarier bör skapa incitament för samlingar
som inte inser fördelarna med att förändra sin verksamhet.
Det starkaste incitamentet kan vara att stärka den
grundläggande tron på att individens handlingar bör vara till
nytta för det gemensamma bästa. Därför bör godkända
djurparker och akvarier aktivt stödja inrättningar som vill
etablera partnerskap så att de snabbt inser fördelarna med
nätverk och partnerskapssamarbete.

Rekommendationer
Vi rekommenderar att partnerskap mellan djurparker och akvarier inrättas och stärks på lokal, regional,
nationell och internationell nivå.
Djurparker och akvarier påminns om att de måste följa lagstiftning och riktlinjer för bevarande och djurskydd.
Djurparker och akvarier bör vara medlemmar i en regional och/eller en nationell djurparksorganisation.
Regionala och nationella organisationer rekommenderas att satsa på att skapa och visa ett
bevarandemedvetande i samklang med den egna kulturen och på att inlemma alla sina medlemmar i ett
gemensamt etiskt och tekniskt ramverk.
Nationella och regionala sammanslutningar uppmanas verka för att hemmapolitikerna förbättrar eller inför
lagstiftning för djurparker och akvarier, som underlättar bevarandearbetet.
Länder som inte har någon lagstiftning för djurparker och akvarier uppmanas använda och anpassa befintlig
lagstiftning i andra länder när de formulerar egna lagar och regler och att söka hjälp från organisationer för
djurparker och akvarier i länder där lagstiftning redan finns.
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Kapitel 8

Hållbarhet

Sammanfattning
I det här kapitlet presenteras en vision av att alla djurparker och akvarier arbetar för hållbarhet och mindre ekologiska
fotspår, genom att använda naturresurserna på ett sätt som inte leder till att resurserna minskar. De skall också
genom exempel visa besökarna hur dessa kan göra sin vardag grönare. Hållbarhet definieras här som ”utveckling
som uppfyller nutidens behov, utan att påverka framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Detta
omfattar sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner. Vid Rio-konferensen 1992 fastställdes 27 principer för
en hållbar utveckling, inklusive Agenda 21, och den därefter sammanställda ISO 14000. Dessa principer berör
miljöhanteringen och förebyggande av föroreningar. Av dessa kan en uppsättning på åtta principer hjälpa djurparker
och akvarier att utveckla målsättning och verksamhet för hållbarhet: 1) hantera avfallet på ett miljömässigt sund sätt,
2) vara energieffektiv, 3) utnyttja naturresurserna på ett ansvarsfullt sätt, 4) om man smutsar ner betalar man, 5) sätta
lokal konsumtion först, 6) bidra till rättvis utveckling, 7) tillämpa försiktighetsprincipen och 8) uppmuntra allmänheten
till medvetenhet och delaktighet. Genom att bli förebilder för hållbarhet kan djurparker och akvarier bli mästare på
miljöansvar, främja miljöprinciperna och hjälpa till att informera och forma framtida lagstiftning. I det här kapitlet
presenteras fyra sätt för djurparker och akvarier att initiera och utveckla en hållbarhetspraxis, genom att uppmuntra
miljöintressegrupper, så kallade "gröna grupper", utveckla ett miljöhanteringssystem, sträva efter certifiering enligt
ISO 14001 och ackreditering som "djurens ambassadörer" och utövare av ansvarsfull turism. Dessa initiativ behöver
stöd av organiserad miljöpolicy och miljörevisioner. Sammanfattningsvis kan sägas att djurparker och akvarier som
tillämpar miljömässig hållbarhet kan påverka attityden och ändra beteendet. På detta sätt kan vi bidra till bevarandet
av hela planeten.

Vision
Alla djurparker och akvarier skall arbeta mot hållbarhet och minska de ekologiska fotspåren. De skall
använda naturresurserna på ett sätt som inte leder till att resurserna minskar och på detta sätt tillfredsställa
dagens behov utan att detta påverkar framtida generationer. Alla djurparker och akvarier skall föregå med
gott exempel och tillämpa grön praxis i alla aspekter av sin verksamhet och genom att visa på metoder som
besökarna kan tillämpa för att skaffa sig en hållbar livsstil.

8.1

Inledning

Djurparker och akvarier bidrar allt mer till bevarandet av den
biologiska mångfalden, samtidigt som man underminerar detta
mål om man arbetar på ett sätt som bidrar till att
naturresurserna förbrukas. Om de tillämpar åtgärder och
bedriver en verksamhet som hjälper till att bibehålla
naturresursbasen, minskar de inte bara denna risk, utan bidrar
också till insatserna att bevara den biologiska mångfalden.
Alla djurparker och akvarier sätter spår i miljön, eftersom
verksamheten i alla institutioner har en gemensam påverkan på
miljön. Omfattningen och effekten av denna påverkan varierar.
Institutioner som arbetar med insamling av djur kräver t ex

omfattande och komplexa livsuppehållande system, som
generellt kräver mycket energi och vatten. Vissa institutioner
måste göra större förändringar än andra om de skall arbeta på
ett hållbart sätt. För många kan målet med en ”hållbar”
djurpark eller ett ”hållbart” akvarium förefalla hopplöst och
verka långt borta från den dagliga verksamheten i en levande
institution. Detta gäller särskilt för institutioner i de mindre
utvecklade och fattigare delarna av världen. Trots detta måste
varje sådan institution minska sin miljöpåverkan. Den
zoologiska gemenskapen måste initiera och öka sina insatser för
att klara denna minskning och införa detta koncept i principer
och praxis.
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Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet kan definieras som ett arbete mot en
situation där all verksamhet i en zoologisk institution är
miljömässigt neutral. Mätningen av detta är en utmaning, och
eftersom utvecklingen går fort över hela jorden omfattar detta
även kontinuerliga förändringar i verksamheten och upprepade
mätningar. En mer praktisk definition finns i World
Commission for Environment and Development, den s k
Brundtland-rapporten: utveckling som uppfyller de nuvarande
behoven utan att påverka framtida generationers möjligheter att
tillgodose sina behov. Denna definition har tre dimensioner:
socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling i Rio
de Janeiro 1992, den s k Earth Summit, var en milstolpe i
arbetet mot en hållbar utveckling. Flera viktiga
överenskommelser för djurparker och akvarier ingicks vid detta

tillfälle. Detta inbegriper Rio-deklarationen om miljö och
utveckling, Agenda 21, fastställandet av principer för hållbar
hantering
av
skogar,
ramverkskonventionen
om
klimatförändringar och konventionen om biologisk mångfald.
I Rio-deklarationen fastslogs 27 principer för hållbar
utveckling. Agenda 21 är en omfattande åtgärdsplan som skall
införas globalt, nationellt och lokalt, av organisationer i FNsystemet, regeringar och större grupper inom varje område där
människan påverkar miljön. En viktig aspekt under Earth
Summit var internationella standardiseringsorganisationens
(ISO, www.iso.org) deltagande, som ledde till standarden ISO
14000, en grupp standarder som gäller hållbar utveckling och
miljöhantering. Detta omfattar även ISO 14001, som gäller
miljöhantering och förebyggande av föroreningar.

8.3 Riktlinjer för den hållbara djurparken och akvariet
Från de huvudkällor som beskrivs här ovan kan vi presentera
en uppsättning på åtta riktlinjer enligt vilka alla djurparker och
akvarier kan definiera sin målsättning och sin verksamhet vad
gäller hållbarhet. Genom praktisk tillämpning av dessa riktlinjer
kan en djurpark eller ett akvarium försvara sin hållbarhetspraxis
genom certifiering.

Tillämpa en
hantering
•
•
•

miljömässigt

sund

avfalls-

Minimera den totala mängden avfall
Sopsortering vid källan uppmuntrar maximal återanvändning och återvinning
Minimera risken för föroreningar

Agera energieffektivt
•
•
•
•

Maximera energieffektiviteten vid all verksamhet på och
utanför anläggningen
Minska reserelaterad energianvändning
Utnyttja energi som produceras och distribueras effektivt,
särskilt förnybar energi
Tillämpa de tre principerna med minskning, återanvändning och återvinning, när helst så är möjligt

Använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt
•

•
•

Använda produkter som tas fram med det mest effektiva
och minst miljöförstörande utnyttjandet av förnybara och
icke förnybara naturresurser. Detta gäller produkter såsom
allt från mer omfattande konstruktionsmateriel till dagliga
förbrukningsartiklar och skall tillämpas bakåt i hela
leverantörskedjan till källan.
Tillämpa de tre principerna med minskning, återanvändning och återvinning.
Se till att förvärv och avyttring av djur inte bara är
miljömässigt hållbart, utan också etiskt acceptabelt.

WZACS 2005

Den som smutsar ner betalar
•
•

Stöd den allmänna principen om att den som smutsar ner
inte skall lämna över till andra att betala för rengöringen.
Tillämpa principen i din egen institution såsom ett mått på
god praxis.

Främja lokal konsumtion
•
•

Välj i första hand varor och tjänster från lokala
leverantörer med acceptabel miljöpraxis.
Minska miljöpåverkan från transporter när så är möjligt.

Bidra till rättvis utveckling
Tänk på att en hållbar utveckling kräver en utjämning av
skillnaderna i levnadsförhållandena över världen och att du kan
bidra till detta på följande sätt:
• Bedriva verksamhet som bidrar till detta ideal
• Stödja bevarandeprojekt som omfattar denna princip
• Anpassa inköpspolicy och praxis i syfte att hjälpa

Tillämpa försiktighetsprincipen
•
•

Skaffa och analysera så mycket information som möjligt
innan du fattar ett beslut.
Vid tveksamhet införa åtgärder i syfte att minska
miljöpåverkan.

Uppmuntra allmänhetens medvetenhet och
deltagande
•

•

Använda djurparkens eller akvariets utbildningsresurser för
att få folk att förstå varför förändringarna är viktiga och
vad de själva kan göra för att välja en miljömässigt
hållbarare livsstil.
Föregå med gott exempel i miljövänlig anda.
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8.4 Hållbarhetens fördelar
Folk ställer ofta frågan ”Vad kostar denna hållbarhet?”. Detta
är en berättigad fråga, som dessutom understryker vikten av att
införa hållbarhetspraxisen på ett sätt som förbättrar
djurparkernas och akvariernas ekonomi. Man bör förvänta sig
att en djurpark eller ett akvarium med en hållbarhetsinställning
gör sina kostnadsbesparingar genom grön praxis och därför blir
attraktivare
för
besökare,
sponsorer,
investerare,
försäkringsbolag och partner och därför ökar nettointäkten.
Verksamheten bör utnyttja hållbarheten såsom grund i
marknadsföringen.
Andra fördelar är mindre synliga men lika viktiga. En djurpark
eller ett akvarium som inför hållbarhetspraxisen kommer utan
tvekan att bidra till en bättre miljö och att uppfylla det
moraliska kravet att vara engagerad i sådan verksamhet, på
samma sätt som alla andra sektorer i samhället. Man kan hävda
att den zoologiska gemenskapen har större miljöansvar än
många andra institutioner och att införandet av
hållbarhetsprinciperna bidrar till att man uppfyller sina
skyldigheter. Ett bevarande av den biologiska mångfalden utan

åtgärder som strävar mot hållbarhet är ofullständig. Djurparker
och akvarier kommer att stå modell för hållbarhetsprinciperna,
uppmuntra andra, särskilt inom samma samhälle, och om de
ägs av samhället, föregå med gott exempel på grönare ledning.
Genom att uppmuntra andra i regionala zoologiska föreningar
att tillämpa hållbarhetsprinciperna kan djurparker och akvarier
förbättra sin image som mästare på miljöansvar, främja ett
strävande efter miljöprinciperna och till och med hjälpa till att
informera om och skapa den framtida lagstiftningen. Detta
kommer att höja personalens medvetenhet om miljöfrågor och
miljöansvar, främja moralen och bidra till att institutionen ses
som en bra arbetsgivare. Dessutom kommer de att på ett
betydande sätt främja detta koncept inför sina besökare och
kommer på så sätt att kvalificera sig för officiella utnämningar
och erkännanden.
Många av dessa fördelar har utretts i detalj vid det första
internationella symposiet om miljöhantering i djurparker, som
hölls på Aalborg Zoo i Danmark 2001.

8.5 Införande av hållbarhetsprinciper
I det här avsnittet beskriver vi fyra möjliga sätt för djurparker
och akvarier att initiera och förbättra hållbarhetsprinciperna.
Dessa olika sätt presenteras som riktlinjer för alla djurparker
och akvarier, även om vi förstår att det finns kulturella, sociala
och finansiella skillnader som påverkar det sätt praxisen kan
införas. Mer information om detta finns i de handböcker som
kommer ut efter den här publikationen. Djurparker och
akvarier kommer att införa den bästa kombinationen av dessa
åtgärder, för att uppnå sina hållbarhetsmål.

Miljöintressegrupper
Många djurparker har gröna team eller andra grupper där
personalen kan delta frivilligt. En djurpark eller ett akvarium
som strävar efter hållbarhet uppmuntrar sådana initiativ.
Sådana
grupper
kan
hjälpa
ledningen
identifiera
prioriteringsfrågor man bör ta sig an, utreda gröna alternativ,
genomföra kontroller och hjälpa till att införa och till och med
utveckla miljöpolicyn.

Miljöledningssystem

miljöledningssystem, vilket också gäller för vissa regioner. Ett
exempel på detta är Europeiska unionens system EMAS, EcoManagement and Audit Scheme.

ISO 14001
ISO 14001 är en omfattande global standard för ett
energiledningssystem och fastställer att alla medlemmar i
organisationen skall delta i miljöarbetet. Detta system berör alla
och fastställer processer för att identifiera all miljöpåverkan. Detta
system är proaktivt och inriktas på framåtanda och åtgärd. ISO
14001 leder till bättre miljöskydd genom tillämpning av ett enda
miljöledningssystem på samtliga nivåer i organisationen. Det mäter
inte prestandan eller produkten, det snarare låter institutionen mäta
den egna verksamhetens miljöpåverkan.
För att ackrediteras enligt ISO 14001 måste djurparken eller
akvariet ha ett energiledningssystem. ISO 14001 har blivit allmänt
erkänt både bland myndigheter och i den privata sektorn.
Efterhand som allt fler djurparker och akvarier ackrediteras enligt
ISO 14001 kommer det zoologiska samhället att bli mer erkänt
från regeringar, företag och samhället i stort, vilket bara är till nytta.

Ett miljöledningssystem är en uppsättning processer och
principer som gör det möjligt för en organisation att minska sin
miljöpåverkan och öka sin effektivitet. Genom att utveckla ett
miljöledningssystem arbetar man på ett strukturerat sätt mot
hållbarhetsmålen. Ett sådant system understryker betydelsen av
hälsa och säkerhet i samverkan med miljön. Det skall leda till
kontinuerlig förbättring genom en strukturerad process med
planering, införande, kontroll, uppföljning och agerande för att
införa nödvändiga förändringar.

Animal Embassy är en internationell standard för miljöansvar
med specifik tillämpning för djurparker och akvarier. Den
omfattar hantering av djur och andra standarder med
miljökriterier, såsom de som omfattas av ISO 14001. Den har
utvecklats av turism- och parkinstitutet i Spanien och kräver att
den deltagande institutionen har ett energiledningssystem.

Ett miljöledningssystem kan baseras på redan befintliga
standarder, och djurparker och akvarier bör tillämpa de
standarder som är mest lämpliga för just deras omständigheter.
I vissa länder har man utvecklat sina egna standarder för

Det finns flera olika certifieringsplaner för grön turism, men
Animal Embassy är den enda som gäller särskilt för djurparker
och akvarier och hållbar turism och är ett bra steg på väg mot
ISO 14001.

”Animal Embassy”
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Miljöpolicy

Miljöpolicyn och miljörevisionerna är integrerade delar i ovan
beskrivna strukturer. Genom att fastställa en miljöpolicy kan en
organisation lyfta fram mål för att skapa en känsla av
medvetenhet. Tydliga avsiktsförklaringar kan också ha en
positiv påverkan externt, uppmuntra andra att hjälpa till att se
till att policyn tillämpas.
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Ledningen är ansvarig för att ta fram miljöpolicyn, men också
den ursprungliga bedömningen och revisionen av de
miljöförhållanden som styr hur policyn skall se ut. Det är
viktigt att engagera all personal och volontärer i alla faser.

Miljörevision

En miljörevision mäter och bedömer den miljöpåverkan en
djurparks eller ett akvariums verksamhet har på omgivningen.
Den tar också hänsyn till tidigare och eventuell framtida
påverkan. En miljörevision är ett första steg i ett framgångsrikt
miljöledningssystem. Sammanställningen av en grundläggande
miljöbedömning, med hjälp av insatser från all personal, är
startpunkten för en revisionscykel. Denna självbedömning,
med eller utan extern assistens, är inte bara viktig i starten, utan
kommer att fortsätta vara en väsentlig del i upprätthållandet av

miljöledningssystemet, även om det kan vara önskvärt med en
extern och oberoende revision. År 2003 var Aalborgs djurpark i
Danmark och North Carolinas djurpark i USA de enda
djurparker som hade genomfört en fullständig miljörevision
och som certifierats enligt ISO 14001 för sitt
miljöledningssystem. Genom att uppnå visionen om hållbarhet
kommer många andra djurparker och akvarier att följa
exemplen i Aalborg och North Carolina.

Rekommendationer
Den här strategin rekommenderar starkt att alla djurparker och akvarier inför åtgärder och aktiviteter som
hjälper till att bevara naturresurserna.
I den här strategin rekommenderas att alla djurparker och akvarier har en skriftlig miljöpolicy och genomför
miljörevisioner.
I den här strategin uppmanas alla djurparker och akvarier att tillämpa miljömässig hållbarhet, för att genom
exempel visa hur hållbarhet kan uppnås och sociala attityder och beteenden kan ändras. På så vis kan man
visa att djurparker och akvarier bidrar till bevarandet av hela ekosystem.

Många djurparker agerar miljövänligt genom att återanvända det vatten som behövs till
dammar, vallgravar, pooler och tankar och på så vis spara stora belopp. Det är
emellertid fortfarande ganska få som gör sin praxis till en utbildningsfråga, trots att
besökarna borde informeras om att färskvatten är en naturresurs som inte är oändlig
och som bör användas ansvarsfullt.
Foto: Johannesburgs djurparks vattenreningssystem
Peter Dollinger, WAZA:s huvudkontor
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Kapitel 9

Etik och djurens
välbefinnande
Sammanfattning
I det här kapitlet presenteras en vision av att djurparker och akvarier arbetar etiskt och enligt de högsta standarder
vad gäller djurens välbefinnande i sitt arbete för bevarande av livsdugliga populationer. De kommer på detta sätt att
förmedla trovärdighet till publiken i bevarandefrågor. World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) kodex för etik
och djurens välbefinnande representerar den gemensamma grund på vilken WAZA:s medlemmar baserar sin
verksamhet ex situ och in situ. Den verksamhet som bedrivs skall stå i samklang med arternas överlevnad, utan att
kompromissa individens välbefinnande. Politiken för införskaffande och avyttring av djur omfattas, med diskussion om
verkligheten vad gäller populationshantering. I samlingar där rov, sjukdom och matbrist inte inträffar har
uppfödningsprogrammen potential att producera ett överskott. Djurparker och akvarier uppmanas hålla överskottet till
ett minimum och beakta möjligheten att överföra eventuellt överskott till andra krediterade institutioner, släppa ut i
halvreservat eller ut i naturen som en del av ett samordnat bevarandeprogram eller tillfälligt förhindra reproduktion.
Nackdelarna med långvarig reproduktionsbegränsning diskuteras också. Om ingenting annat är möjligt bör en snabb,
smärt- och stressfri död kunna vara en sista utväg. Djurhållarna måste tillhandahålla en lämplig miljö, som uppfyller
djurens fysiska och psykologiska behov. Miljöberikning bör vara en del av den rutinmässiga skötseln. Djurparker och
akvarier uppmanas använda bevisbaserade bedömningar på djurens välbefinnande och använda resultaten vid
utformning av hägn. I det här kapitlet beskrivs ett antal procedurer och policy som djurparker och akvarier bör
tillämpa. Avslutningsvis uppmanas djurparker och akvarier att sikta högt och överträffa lagstadgade standarder, för att
på så sätt etablera sig själva som ansvarstagande organisationer som man kan vara säker på sköter sina djur på
exemplariskt sätt.

Vision
Alla djurparker och akvarier skall följa etiska principer och upprätthålla den högsta standarden vad gäller
djurens välbefinnande, för att på detta sätt etablera och upprätthålla livskraftiga bestånd av friska djur för
bevarandesyften och för att uppfattas som trovärdiga gentemot sin publik.

9.1 Inledning
Etik kan definieras som en filosofisk studie av naturen och
grogrunden för moraliskt tänkande och agerande. Praktisk etik
och argumentationsanalys som leder till särskilt moraliska
slutsatser är ofta kodade i etiska principer, som vi ibland kallar
för kodex. Etiska principer och moraliskt beteende definieras
och rättfärdigas på olika sätt i olika samhällen, kulturer och
religioner.
I djurparkerna och akvarierna har man i samhällets intresse en
moralisk skyldighet att bidra till bevarandet av habitat och den
biologiska mångfalden, men också för djurens egen skull.

Djurparker och akvarier måste alltid ta hänsyn till både sina
besökare och sina djurbestånd. Djurparkernas och akvariernas
existens beror på deras förmåga att presentera ett starkt etiskt
rättfärdigande för att hålla levande bestånd och visa upp
exceptionell fokusering på djurens välbefinnande i sin
verksamhet. Besökarnas och medias inställning och känslor
ändras kontinuerligt och den resulterande etik- och
välbefinnandedebatten skall ses som en kontinuerlig process
med kritiska tankar och eftertanke.
I det här sammanhanget har djurens välfärd att göra med
människans beteende i förhållande till det enskilda djuret. I
varje situation där utnyttjande av djur i bevarandesyfte står i
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konflikt med djurens välbefinnande, måste djurparkerna och
akvarierna noggrant bedöma och besluta vad av detta som skall
prioriteras. När man fattar dessa beslut skall man ta hänsyn till
att vissa arters överlevnad är ett högt ideal, men att detta aldrig
kan rättfärdiga lidande hos de djur man har vårdnaden om.
Alla djurparker och akvarier måste vara betrodda som
djurhållare och inte bara inrikta sig på det ultimata
bevarandemålet, utan också på att tillgodose det omedelbara
behovet hos de levande varelser man har ansvar för.
WAZA har infört en kodex för etik och djurens välbefinnande,
som accepteras av berörda över hela världen, trots regionala
skillnader vad gäller etiska koncept och välbefinnande (box
9.1). Denna kodex representerar den gemensamma grund på
vilken WAZA:s medlemmar baserar sitt interna arbete och sin
bevarandeverksamhet på fältet. Alla institutioner, föreningar
och anslutna medlemmar i WAZA måste underteckna ett
åtagande om att de skall följa denna kodex.

60
Dessutom har regionala och nationella djurparks- och
akvarieorganisationer och enskilda institutioner sina egna
etikkodex och vissa har detaljerade skötselanvisningar, som tar
hänsyn till deras egna specifika sociala och kulturella situation.
De flesta av regionala och nationella organisationers kodex är
mer detaljerade och striktare än WAZA:s, som i egenskap av
paraplyorganisation måste ta hänsyn till samtliga medlemmars
inställningar och situation.
Djurparks- och akvarieorganisationer som upprättar kodex eller
riktlinjer skall sträva efter att ställa högre krav än de juridiska
minimistandarder som gäller i det geografiska område där de
verkar.
Det är väsentligt att alla djurparks- och akvarieorganisationer
följer sina överenskomna kodex och standarder för djurens
välbefinnande.

Box 9.1

WAZA:s kod för etik och djurens välbefinnande
Djurparkernas och akvariernas fortsatta överlevnad kommer att bero på övertygelsen att vår verksamhet baseras på
respekt för värdigheten hos de djur vi har hand om, de människor vi betjänar och andra medlemmar i den
internationella djurparksvärlden. Acceptans av vår bevarandestrategi är ett absolut krav för engagemang i WAZA.
Samtidigt som WAZA accepterar att varje region kan ha sammanställt sin egen kodex för etik och djurens
välbefinnande, kommer vi att sträva efter att utveckla en stark etisk tradition, som kan utgöra grunden för en
beteendestandard för vår verksamhet. Medlemmarna skall agera gentemot varandra med en högsta etiska standard.
Grundläggande principer för riktlinjer för samtliga medlemmar i World Association of Zoos and Aquariums:
(i)

Arternas bevarande och överlevnad måste vara målet för alla medlemmar i vår yrkesgrupp. Alla åtgärder som
vidtas rörande en enskild djurindivid, t ex eutanasi eller födelsekontroll, skall vidtas med detta högre ideal för
artens överlevnad i minnet, samtidigt som de enskilda djurindividernas välbefinnande inte får kompromissas
med.
(ii)
Främja intresset för bevarandet av det vilda, den biologiska mångfalden och djurens välbefinnande hos kollegor
och samhället i stort.
(iii) Samarbeta med det bredare bevarandeintresset, inklusive naturagenturer, naturskyddsorganisationer och
forskningsinstitutioner som hjälper till att bevara den globala mångfalden.
(iv) Samarbeta med regeringar och lämpliga organ i syfte att förbättra standarderna för djurens välbefinnande och
säkerställa välbefinnandet hos de djur som vi har hand om.
(v)
Uppmuntra forskning och spridning av resultaten i lämpliga publikationer och forum.
(vi) Vara rättvis mot medlemmarna vid spridningen av yrkesmässig information och råd.
(vii) Främja offentliga utbildningsprogram och kulturella fritidsaktiviteter hos djurparker och akvarier.
(viii) Arbeta progressivt för att uppnå alla yrkesmässiga riktlinjer som fastställs av WAZA.
Medlemmarna skall alltid verka i enlighet med lokala, nationella och internationella lagar och sträva efter högsta
verksamhetsstandard inom alla områden, inklusive djurens välbefinnande, utnyttjandet av djurparksdjuren,
utställningsstandarder, inskaffande av djur, överlåtelse av djur, födelsekontroll, eutanasi, stympning, forskning på
djurparkernas djur, program för frisläppande i naturen, dödsfall hos djur i vår vård och välbefinnandefrågor för vilda
djur.
Denna kodex finns i sin helhet att läsa på vår webbsida på adressen www.waza.org.
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9.2 Etikfrågor
Etiska problem uppstår ofta på grund av intressekonflikter. I
vissa fall kan en lösning hittas i befintlig lagstiftning,
skötselanvisningar eller standarder. I andra fall kan konflikten
lösas genom värdering av konkurrerande värderingar. Dessa
bedömningar är ofta komplexa och beroende på
sammanhanget. I många fall ger WAZA:s kodex för etik och
djurens välbefinnande eller skötselanvisningar utfärdade av
WAZA eller IUCN en infallsvinkel för att hitta lösningen.
I praktiken kan det uppstå en intressekonflikt mellan bevarande
av en art eller population och välbefinnandet hos ett enskilt
djur. Enligt WAZA.:s kodex måste åtgärder som vidtas
avseende en djurindivid vidtas i det större sammanhanget med
artens överlevnad, även om välbefinnandet hos det enskilda
djuret inte får åsidosättas. Man måste ta hänsyn till djurets
välbefinnande när det befinner sig under människans vård.
Frisläppandet av djur måste strikt följa IUCN:s
skötselanvisningar för återinföranden, som innehåller allmänna
och praktiska riktlinjer för alla återinföranden, inklusive
detaljerad information om förberedelser och uppföljning.

Insamling av vilda djur
Djurparker och akvarier skall inte hålla djuren på ett sådant sätt
att besökarna utsätts för risken att skadas eller avlida. Man
måste särskilt tillse att djur som kan ha direktkontakt med
besökarna inte bär på någon zoonotisk smitta. En institution
som håller en besättning som anses utgöra en större risk för
hälsan i samhället, måste bedöma den risken och vid behov
vidta lämpliga medicinska åtgärder. Om allmänheten upplever
en risk, kommer institutionens arbete att bli lidande.
Djurparker och akvarier skal alltid vara medvetna om att
invasiva exotiska djur- och växtarter utgör ett potentiellt hot
mot den inhemska floran och faunan. Man bör se till att
exotiska djur inte rymmer och utgör en risk för de inhemska
arterna. Man bör också vara noggrann i sitt urval av växter för
anläggning av landskap, och akvarierna bör se till att inga
vattenväxter eller delar därav kan tränga ut i naturliga
vattensamlingar.

Förvärv av djur
I den strategi som publicerades 1993 fastslogs att den
kommersiella handeln med vilda djur som en källa till
djurparksdjur skulle upphöra att utnyttjas snarast möjligt. Djur
som måste hämtas från naturen skall hämtas för specifik
utbildning och specifikt naturvårdsarbete. De får inte väljas i
handlarnas listor över djur som slumpmässigt fångats in för
kommersiella syften. Strategin fastställer också en långsiktig
inställning om att prislappar på djurparksdjur kan vara
motverkande när det gäller att nära program baserade på
verklig naturvård. Därför understryker man vikten av att sätta
noll som kommersiellt värde på känsliga djurparksdjur och
kräver att alla nationella och övernationella djurparks-

organisationer utvecklar en policy som syfte att eliminera
prissättningen där denna fortfarande förekommer. Dessa mål
från 1993 gäller alltjämnt lika mycket. Se även kapitel 4.
Alla djurparks- och akvarieorganisationer skall sammanställa
och införa en policy för inköp av djur, för att säkerställa att
medlemmarna inte riskerar de djur som förs till deras
anläggningar och för att minimera påverkan på de vilda
populationerna. Alla djurparker och akvarier skall hållas räkning
för hur och var de skaffar sina djur. Etiska hänsyn måste tas,
även när inköpet uppfyller alla juridiska krav och krav från
organisationer och institutioner. Denna policy skall utvärderas
kontinuerligt, så att den alltid tar aktuella hänsyn och baseras på
aktuell information.
Det är allmän praxis i djurparker och akvarier att skaffa djur
från varandra, ofta genom byte, lån eller gåva och i vissa länder
när djuren räddats från olämpliga omständigheter. Om en
djurpark eller ett akvarium ombeds av en myndighet eller en
ackrediterad organisation att ta hand om ett beslagtaget vilt djur
måste de uppfylla kraven i WAZA:s riktlinjer om emottagning
av tillfångatagna eller beslagtagna djur. De bör försöka vara
hjälpsamma, men om möjligt endast acceptera att ta emot
konfiskerande djur om de har den nödvändiga kunskapen och
kan garantera lämplig skötsel och miljö.
Införskaffande från naturen har visat sig vara ett nödvändigt
komplement för att hålla en besättning och är acceptabel
endast om alla juridiska skyldigheter har uppfyllts, och
införskaffandet inte har en negativ effekt på den vilda
populationen. Det är acceptabelt att ta individer från en
utrotningshotad art bara om det finns åtgärder och planer på
plats för att säkerställa ett långsiktigt bevarande av den naturliga
populationen.
Djurparker och akvarier får under inga omständigheter
engagera sig i olaglig eller omotiverad handel med vilda djur.
Bortförande av djur från de vilda populationerna skall: 1)
uppfylla kraven i internationella fördrag och regional och
nationell lagstiftning, 2) inte hota den artens långsiktiga
överlevnad och återhämtning i det vilda och 3) göras i
samarbete med ansvarig myndighet i ursprungslandet. Djur
som kommer från en vild tillvaro måste kunna bidra med något
till upprätthållandet av sina vilda artfränder, antingen genom
optimal användning i utbildningsprogram och/eller genom
bidrag eller bevarandet av hotade arter inom ramarna för
uppfödnings- och forskningsprogram.

Bortskaffande av djur
Etiska hänsyn skall alltid vara en del av hur man disponerar
djuren och bör därför utvecklas parallellt med en förståelse av
behoven hos ett djur man har hand om. I WAZA:s kodex för
etik och djurens välbefinnande bekräftas att djur som skall
bortskaffas av medlemsinstitution bör skickas till annan
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institution eller organisation där djuret får samma höga
skötselstandard under resten av livet.
Djurparker och akvarier måste försöka säkerställa att djuren får
den skötsel och omsorg de behöver, även efter det att djuret
lämnat den egna institutionen.

Populationshantering
Djur i djurparker och akvarier måste hållas på ett sådant sätt att
man tar hänsyn till deras naturliga beteende, även möjligheterna
till reproduktion. Förhållanden som är lämpliga för
reproduktionen i fångenskap skall så långt möjligt vara
desamma som i det vilda. Reproduktion i det vilda leder
emellertid ofta till att det föds många fler djur än de som kan
överleva, vilket innebär att den vilda populationen begränsas
genom
rov,
sjukdomar,
matbrist,
konkurrens,
klimatförändringar och emigrering. Ett framgångsrikt
uppfödningsprogram i en djurpark eller ett akvarium, där dessa
faktorer inte finns eller kontrolleras, har potential att producera
ett överskott.
Djurparker och akvarier, särskilt de som är engagerade i
samarbetsprogram för djurhållning, har i enlighet med
standarden för djurens välbefinnande ett ansvar att reglera
storleken på sina djurbesättningar. Överskottsdjur kan 1)
överföras till andra ansvarstagande djurparker, akvarier eller
liknande institutioner, 2) släppas fria i halvreservat, 3) släppas
ut i det vilda inom ramarna för samordnade bevarandeprogram
eller 4) tillfälligt förhindras att reproducera sig. Om ingen av
dessa möjligheter kan tillämpas utan att orsaka lidande, negativ
påverkan på populationen ex situ eller på den fortsatta
existensen av den egna besättningen, kan det bli nödvändigt att
eventuellt ta till eutanasi. Om detta tillämpas i en etisk miljö
kan eutanasi vara en del av djurhållningen, vilket då ersätter
normalt bortfall i naturen. Eutanasi, som för vissa människor är
etiskt felaktigt, bör endast tillämpas när alla andra möjligheter
har utretts. Dessa frågor skall alltid behandlas med yttersta
känslighet.
Man bör vidta möjliga åtgärder för att inte producera
överskottsdjur, och man bör försöka hålla anläggningar där djur
som inte är avsedda för reproduktion, t ex handjursgrupper,
eller postreproduktiva individer, kan hållas under lämpliga
förhållanden.
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Djurparks- och akvariepersonal bör emellertid vara medvetna
om att hinder för djuren att föröka sig kan ha negativa effekter
på individernas hälsa och välbefinnande, funktionen i sociala
grupper och det långsiktiga hållandet av populationer i
fångenskap. Hållandet av postreproduktiva djur kan kräva
utrymme som behövs till annat och dessutom ge upphov till
lidande
vid
åldersrelaterade
sjukdomar.
Hela
reproduktionsprocessen, t ex uppvaktning, parbildning,
kopplingar mellan moder och unge och socialiseringen av unga
djur, kan emellertid ofta ha positiv effekt på individerna och
kan sägas berika deras liv. Det kan finnas objektiva
välbefinnandeskäl till förmån för avel, och det kan finnas
objektiva välbefinnandeskäl för eutanasi eller utgallring under
vissa omständigheter. Om djuren får dö snabbt i en miljö som
inte skapar rädsla, är dödandet i sig inte en välfärdsfråga, även
om vi vet att det kan uppstå invändningar på antropocentriska,
etiska grunder. Sådana synpunkter måste tas på allvar, men
också bedömas mot principerna med välbefinnande och
bevarande.
Djurparker och akvarier skall hålla antalet överskottsdjur så lågt
som möjligt. Tillämpning av eutanasi och födelsebegränsning är
två av många möjligheter som ansvariga måste ta hänsyn till,
och den åtgärd som därefter vidtas varierar mellan olika länder
och olika kulturer. Institutionerna bör utröna alla andra möjliga
alternativ innan man tar till eutanasi, och man måste förklara
för allmänheten, media och personalen varför detta är
nödvändigt för att hålla friska djur och besättningar.
Om ett djur måste avlivas av administrativa skäl skall
institutionen säkerställa en så snabb, smärtfri och stressfri död
som möjligt.

Program för utsläpp av djur i naturen
WAZA:s kodex för etik och djurens välbefinnande kräver att
program för frisläppande i naturen genomförs i enlighet med
IUCN:s riktlinjer för återinföranden, officiellt antagen 1995.
Detta betyder att inga program för frisläppande i naturen skall
genomföras utan att djuren genomgått noggrann veterinär
undersökning i enlighet med World Organisation for Animal
Healths (OIE)/IUCN karantän- och hälsokontrollprotokoll för
bedömning av deras lämplighet för frisläppande. Djurens
välbefinnande efter frisläppandet skall säkerställas på rimligt
sätt och ett långsiktigt övervakningsprogram upprättas och
upprätthållas. Se även kapitel 2.

9.3 Välbefinnandefrågor
Det går inte att återskapa det vilda fullt ut på djurparker och
akvarier, men man kan göra mycket för att kopiera djurens
naturliga miljö och ta hänsyn till deras beteendebehov och
fysiologiska behov.
I de flesta länder där WAZA arbetar regleras djurens
välbefinnande i lag. I sådana lager föreskrivs hur människan
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skall bete sig mot djuren och under vilka förhållanden djuren
skall hållas. Framför allt krävs att djuren fritt skall kunna bete
sig på sitt normala sätt och att de inte lider av törst, hunger,
undernäring, smärta, skada eller sjukdom, obehag, rädsla eller
stress.
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Det kan dessutom finnas lagar och regler där man specifikt
definierar kraven för hållande av vilda djur i fångenskap. Lagar
och regler kan revideras regelbundet och den allmänna trenden
är att införa bättre standarder. WAZA:s policy är att uppmuntra
djurparker och akvarier att gå längre än aktuella minimikrav, för
att på detta sätt upprätthålla besättningar med friska och
beteendemässigt ostörda djur för bevarandesyften och på detta
sätt förmedla positiva budskap till allmänheten.
Det har gjorts många framsteg i djurparkernas djurhållning
under senare år och målet för alla insamlingar bör vara att
säkerställa högsta möjliga standard för djurens välbefinnande
baserat på absolut senaste forskning. Detta lyckas man
huvudsakligen med genom utveckling av riktlinjer för
djurhållningen, som alla djurparker och akvarier förväntas följa.
Till skillnad från många av sina artfränder i det vilda får djuren i
djurparker och akvarier gott om mat, tas väl om hand och löper
ingen risk att bli rov eller drabbas av svält. Det faktum att de
inte har samma rörelseutrymme som i det vilda bör normalt
inte påverka deras välbefinnande, så länge hägnets storlek och
utformning, gruppens storlek och sammansättningen och
skötseln inte hindrar djuren från att bete sig på normalt sätt.
Alla djurparker och akvarier skall se till att deras djur, inklusive
de djur som inte visas för allmänheten, hålls under sådana
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omständigheter att de inte hindras att uttrycka sitt normala
beteende.
Förutom hägn av lämplig storlek och utformning, kan det vara
nödvändigt med berikande aktiviteter som låter djuren ha det
mångsidiga beteende och upplevelser de skulle ha i det vilda.
Miljöberikning har definierats som en djurhållningsprincip där
man strävar efter att förbättra kvaliteten på djurskötseln,
genom identifiering och tillhandahållande av den miljömässiga
stimulans som krävs för optimalt psykologiskt välbefinnande.
Även om många djurhållare redan tillämpar denna
berikningsteknik är forskningen relativt ny och mer forskning
och utvärdering behövs. Åtminstone en regional organisation,
American Zoo and Aquarium Association, kräver att deras
medlemmar skall ha en miljöberikningsplan för sina
besättningar och visa bevis på genomförandet av denna plan.
Den vetenskapliga studien av djurens välbefinnande är nu väl
etablerad och djurparks- och akvariepersonal måste ha kunskap
om och utnyttja det kunnande och den litteratur som finns i
ämnet. Bedömningen av välbefinnandet skall vara bevisbaserad
och personalen bör bedöma sina djur objektivt avseende tecken
på negativ reaktion på miljön. Det är särskilt viktigt att
resultaten av sådana bedömningar återkopplas för att få bästa
möjliga hägnutformning.

9.4 Slutsats
Djurparker och akvarier bär nu under 2000-talet ett enormt
ansvar för de djur de har under sin omsorg och vad gäller att
hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden. Om djurparker
och akvarier skall fortsätta ha en plats i dagens samhälle måste
de ständigt utmana sig själva vad gäller de sätt de uppfyller sitt
ansvar på. Man bör ständigt ifrågasätta den etiska filosofin och
moralen. Man måste vidare se till att de djur som finns i
anläggningen får sina beteendemässiga och fysiologiska behov
tillgodosedda och säkerställa att djuren har sin roll i arbetet
bevarandearbetet, i egenskap av reservpopulationer och som
sanna ambassadörer för sina artfränder i det vilda.
Det är särskilt viktigt att allmänheten också förstår verkligheten
för bevarandet av det vilda och den biologiska mångfalden och
stöder den roll djurparker och akvarier spelar. Det råder för
närvarande en allvarlig sammanblandning av sådant som
rättigheter, etik, välbefinnande och bevarande och den

påverkan dessa begrepp har på politiken för bevarande och
hanteringen av det vilda. Djurparker och akvarier bör ha en
kritisk och avgörande roll när det gäller att reda ut denna
sammanblandning. Forum med personal och allmänhet bör
skapas för diskussion och lösning av dessa frågor.
Frågor om etik och välbefinnande vid hanteringen av vilda djur
i fångenskap bör ständigt stå under utvärdering. Detta är
väsentligt för framtida djurparker och akvarier och för deras
förmåga att genomföra sitt uppdrag vad gäller bevarande,
utbildning och forskning. Sådana mål kan endast uppfyllas när
djurparkerna och akvarierna känner tillit från sina besökare och
donatorer. Alla medlemmar i WAZA:s nätverk skall alltid sträva
efter de högsta standarder vad gäller djurskötseln och fortsätta
söka efter nya sätt att expandera och förbättra sina insatser för
att bevara djuren i det vilda och deras habitat.

Rekommendationer
I den här strategin, World Zoo and Aquarium Conservation Strategy (WZACS), rekommenderas att alla
djurparker och akvarier ständigt strävar efter att förbättra sin teknik och praxis inom yrket, baserat på
utveckling av kunskap och känslighet.
Alla djurparks- och akvarieorganisationer bör ha sin egen etiska kodex och policy för djurens välbefinnande
och säkerställa att deras medlemmar följer dessa regler.
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Djurparker och akvarier som skaffar djurindivider av hotade arter från det vilda, skall fullt ut uppfylla kraven i
IUCN:s tekniska riktlinjer i ”IUCN Technical Guidelines on the Management of ex situ Populations for
Conservation”.
Alla djurtransporter skall ske i enlighet med tillämpliga regler, t ex IATA:s regler om transport av levande djur
och tillämpliga nationella bestämmelser.
Djurparker och akvarier skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att hindra främmande djur och växter från att
komma ut i den omgivande naturen.
Alla djurparker och akvarier uppmanas uppfylla de juridiska krav som ställs på djurhållningen, samtidigt som
man understryker att lagstiftning endast kan ange minimistandarder och att djurparkerna och akvarierna
skall sträva efter ännu högre ideal.
Djurparker och akvarier bör inte behålla överskottsdjur, utan istället beakta möjligheterna att överföra djuren
till någon annan anläggning, om det finns juridiska eller kulturella skäl till varför ett avlivande av
överskottsdjur inte är en acceptabel lösning och preventiva reproduktionsåtgärder skulle skada hälsan eller
orsaka lidande hos de aktuella djuren, och om överskottsdjuren inte kan ges en acceptabel livskvalitet.
Alla regionala och nationella organisationer uppmanas utveckla specialistgenomgångna skötselanvisningar
för djuren, särskilt för arter som hanteras genom gemensamma program ex situ.
Djurparker och akvarier rekommenderas arbeta med miljöberikning och rikta resurser mot att undersöka vilka
berikningstekniker som kan utvidgas, förbättras och utvärderas.
Vi rekommenderar att mer omfattande användning av bevisbaserade objektiva bedömningar av
välbefinnandet och att resultaten utnyttjas för att förbättra miljön för djuren i fångenskap.
Alla djurparker och akvarier rekommenderas lär sig mer om etik- och välbefinnande i sin verksamhet och öka
sina insatser vad gäller utbildning och engagemang bland personal och allmänhet.
Alla djurparker och akvarier uppmanas bilda etikkommitté och införa en etikrevisionsprocess för alla
aspekter på sin verksamhet, inklusive verksamhet utanför de egna anläggningarna.

Uppfödning av djur är nödvändigt för att kunna
hålla populationer ex situ och låta djuren
uttrycka sitt normala reproduktionsbeteende –
från uppvaktning till det att avkomman lämnar
modern. Å andra sidan är det nästan omöjligt
att tillåta uppfödning utan att producera ett
överskott. Födelsekontroll har emellertid
negativa effekter, inte bara på den fortsatta
existensen för populationen ex situ och på
individernas eller gruppens beteende, det ger
dessutom
ofta
negativ
effekter
på
kroppsfunktionerna. Sexuella cykler som inte
leder till dräktighet har en patologisk effekt och
kan leda till förtida infertilitet genom
oåterkallelig skada på fortplantningsorganen.
Användning av preventivmedel undertrycker
cyklerna och kan, om de används under en
lång tid, leda till dramatiska förändringar i
hondjurens
reproduktionsorgan.
Reproduktionsbegränsning påverkar således
både
besättning/genetiskt
och
djurens
välbefinnande.
Foto: Renaud Fulconis, Zoo d’Amnéville
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Bilaga 1

Förkortningar och webbsidor

African Association of Zoological Gardens and Aquaria
PAAZAB
African Preservation Programme of PAAZAB
APP
American Association of Zoo Veterinarians
AAZV
American Zoo and Aquarium Association
AZA
Animal Record Keeping System developed by ISIS
ARKS
Association Nationale Française des Parcs Zoologiques
ANPZ
Australasian Species Management Programme of ARAZPA
ASMP
Australian Regional Association of Zoological Parks and Aquaria ARAZPA
Biodiversity Action Plan
BAP
Botanic Gardens Conservation International
BGCI
British and Irish Association of Zoos and Aquariums
BIAZA
Central Zoo Authority
CZA
Colombian Association of Zoos and Aquariums
ACOPAZOA
Conservation Assessment and Management Plan
CAMP
Conservation Breeding Specialist Group of the IUCN/SSC
CBSG
Convention on Biological Diversity (1992)
CBD
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild CITES
Fauna and Flora (1973)
Convention on Migratory Species (1979)
CMS
Danish Association of Zoological Gardens
DAZA
Durrell Wildlife Conservation Trust’s International Training Centre DWT-ITC
Earthwatch
Environmental Management System
EMS
Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums
EARAZA
European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians
EAZWV
European Association of Zoos and Aquaria
EAZA
European Endangered Species Programmes of EAZA
EEP
European Union’s Eco-Management and Audit Scheme
EMAS
German Federation of Zoo Directors
VDZ
Global Strategy for Plant Conservation
GSPC
Iberian Association of Zoos and Aquaria (Asociación Ibérica de AIZA
Zoos y Acuarios - formerly Asociación Española de Zoos y
Acuarios)
Institute for Zoo and Wildlife Research (Institut für Zoo-und
IZW
Wildtierforschung, Berlin)
International Air Transport Association
IATA
International Organization for Standardization
ISO 14000
International Species Information System
ISIS
International Takhi Group
ITG
International Zoo Educators Association
IZE
Italian Union of Zoos and Aquaria
UIZA
IUCN/SSC Guidelines for Re-introductions
Japanese Association of Zoos and Aquariums
JAZA
Landcare Australia

www.paazab.com
www.aazv.org
www.aza.org

www.arazpa.org.au
www.bgci.org.uk
www.biaza.org.uk
www.cza.nic.in
www.acopazoa.zoobaq.org
www.cbsg.org
www.biodiv.org
www.cites.org
www.cms.int
www.daza.dk
www.durrell.org
www.earthwatch.org
www.zoo.ru
www.eazwv.org
www.eaza.net
www.europa.eu.int/comm/environment/emas
www.zoodirektoren.de
www.bgci.org.uk/conservation/strategy.htm
www.aiza.org.es

www.izw-berlin.de
www.iata.org
www.iso.org
www.isis.org
www.takhi.org
www.izea.net
www.iucn.org/themes/ssc/pubs/policy/reinte.htm
www.jazga.or.jp
www.landcareaustralia.com.au
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Latin-American Zoo and Aquarium Association
Madagascar Fauna Group
Malaysian Association of Zoological Parks and Aquaria
Mesoamerican & Caribbean Zoo & Aquaria Association
National Foundation of Zoological Parks and Aquaria
Population and Habitat Viability Assessment
Ramsar Convention on Wetlands (1971)
Re-introduction Specialist Group of the IUCN/SSC
Regional Animal Species Collection Plan
Smithsonian Institution's Conservation and Research Center
Sociedade de Zoológicos do Brazil
South Asian Zoo Association for Regional Cooperation
South East Asian Zoos Association
Species Survival Commission of the IUCN
Species Survival Plan of AZA
Swedish Association of Zoological Parks and Aquaria
Swiss Association of Scientific Zoos - ZOOSchweiz
Syndicat National des Directeurs de Parcs Zoologiques Français
The World Conservation Union (formerly called International
Union of Nature Conservation)
The World Organisation for Animal Health
UNEP - World Conservation Monitorig Centre
Union of Czech and Slovak Zoological Gardens
United Nations
United Nations Development Programme
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations Environment Programme
United Nations Millennium Development Goals
Veterinary Specialist Group of the IUCN/SSC
Wild Chimpanzee Foundation
Wildlife Conservation Society
Wildlife Information Network
World Association of Zoos and Aquariums
World Heritage Convention (1972)
World Zoo and Aquarium Conservation Strategy
World Zoo Conservation Strategy (1993)
WWF - The Global Conservation Organization
Zoo Outreach Organization
Zoological Information Management System

ALPZA
MFG
MAZPA
AMACZOOA
FUNPZA
PHVA
RAMSAR
RSG
REGASP
SZB
SAZARC
SEAZA
SSC
SSP
SAZA (SDF)
SASZ
SNDPZ
IUCN
OIE
WCMC
UCSZ
UN
UNDP
UNESCO
UNEP
VSG
WCF
WCS
WIN
WAZA
WZACS
WZCS
WWF
Z.O.O.
ZIMS

www.madagascarfaunagroup.org
www.mazpa.org.my
www.funpza.org.ve
www.ramsar.org
www.iucnsscrsg.org/pages/1/index.htm
nationalzoo.si.edu/ConservationAndScience/CRC
www.szb.org.br
www.zooreach.org
www.seaza.org
www.iucn.org/themes/ssc
www.aza.org/ConScience/ConScienceSSPFact/
www.svenska-djurparksforeningen.nu
www.zoos.ch
www.iucn.org
www.oie.int
www.unep-wcmc.org
www.zoo.cz
www.un.org
www.undp.org
www.unesco.org
www.unep.org
www.undp.org/mdg
www.iucn-vsg.org
www.wildchimps.org
wcs.org
www.wildlifeinformation.org
www.waza.org
www.unesco.org/whc
www.waza.org
www.waza.org
www.wwf.org
www.zooreach.org
www.isis.org

Ytterligare läsning och konsultation finns i de publikationer som anges i box 3.4 och i tidskrifter och andra
publikationer hos regionala och nationella djurparks- och akvarieorganisationer. Enskilda djurparkers och akvariers
namn, förkortning och webbsida kan hittas på WAZA:s webbsida eller tillämplig regional organisations webbsida.
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Ordlista

adaptiv förvaltning – typ av naturresursförvaltning där man fattar beslut som en del i en pågående, vetenskapligt baserad process och
agerar på ett sätt som ger värdefull information för framtida lärande, med övervakning och utvärdering som viktiga inslag
Animal Embassy – en internationell standard för miljöansvar med särskild tillämpning på djurparker och akvarier; sammanfogar
standarder för bland annat djurhantering med miljökriterier som de i ISO 14001 och utvecklas av Institute of Responsible
Tourism och Loro Parque i Spanien
artificiellt urval – mänskligt ingripande i djurs eller växters reproduktion för att säkerställa att vissa önskade anlag kommer till uttryck
Biodiversity Action Plan – nationell och lokal uppföljning av Convention on Biological Diversity, som beskriver biologiska resurser, en
plan för deras bevarande och specifika åtgärder inriktade på arter och livsmiljöer
biologisk mångfald – variationen av levande individer
biosäkerhet – hanteringen av avsiktlig eller oavsiktlig, oönskad spridning av parasiter eller sjukdomar hos djur och växter, t ex nya
parasiter och sjukdomar, invasiva arter, biologiska vapen
buffertzon – neutral zon för att mjuka upp gränsen mellan på olika sätt använda landområden, t ex område för mångfaldigt bruk med viss
utvinning tillåten, exempelvis av honung och medicinalväxter, runt ett skyddat kärnområde)
bushmeat – vilda djur använda som föda, från termiter till elefanter, ofta insamlade och sålda under okontrollerade förhållanden
demografi – studiet av faktorer som påverkar en population, till exempel födelse- och dödstal
demografisk reservoar – samling av individer (vanligen inom ett regionalt avelsprogram) som utgör ett säkerhetsnät för att öka
numerären och antalet potentiella avelsdjur hos en art med reducerad vild population
demografisk förvaltning skötsel – förvaltning av en population genom utnyttjande av demografiska faktorer
demografisk stabilitet – stabil åldersfördelning ofta angiven som förmågan hos en population att motstå miljöstörningar genom att
återgå till sitt jämviktsstadium; skötsel av ett avelsprogram för att bibehålla det inom bärigheten för deltagande anläggningar
ekologi – studiet av samverkan mellan organismer och deras miljö
ekosystem – ett dynamiskt komplex av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen och deras icke-levande omgivning, som fungerar som
en funktionell enhet, t ex regnskog, korallrev
ekoturism – turism som baseras på ett områdes naturresurser och försöker minimera ekologisk påverkan, t ex valsafari och
vandringsleder
endemisk – art som är ursprunglig inom och begränsad till visst geografiskt område
etologi – studiet av djurens beteende
eutanasi – (här) smärtfri avlivning
ex situ – utanför en arts normala habitat, t ex djur i en samling, växt i ett fröarkiv, jmf in situ
formell undervisning – undervisning på undervisningsinstitutioner med formella läroplaner
fysiologi – det vetenskapliga studiet av processer i och funktioner hos organismer
födelsekontroll – användning av läkemedel eller anordning, som skall förhindra befruktning eller dräktighet genom att störa ägglossning,
befruktning eller implantation
genetik – det vetenskapliga studiet av gener och ärftlighet; hur speciella egenskaper och drag överförs från föräldrar till avkomma
genetisk anpassning – naturlig urvalsprocess genom vilken individers tillstånd förbättras i en särskild miljö
genetisk förstärkning – införande av nytt genetiskt material eller nya individer i en population; görs vanligen för att öka den genetiska
mångfalden i små, isolerade, möjligen inavlade populationer
genombank – ofta kallad genbank – ett arkiv med genetisk information från, ofta utrotningshotade, arter i form av olika biologiska prover,
särskilt gameter (äggceller och sperma)
habitatfragmentering – röjning eller förstöring av ursprunglig vegetation, genom vilken från början sammanhängande områden splittras i
isolerade delar; dessa kan bara försörja reducerade populationer och drabbas av kanteffekter och förändrat mikroklimat
holistisk – som avser helheten, ett sätt att betrakta något från många håll
hotspot – region som hyser en stor variation av endemiska arter men också kraftigt påverkas av mänsklig aktivitet, används vid
fastställande av prioriteringar i bevarandearbetet
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hållbarhet – ett koncept som innebär att man uppfyller nuvarande krav utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att
tillgodose sina behov, i naturvårdssammanhang syftar termen på utnyttjandet av en naturresurs på ett sätt som gör att den kan
förnyas med bibehållande av miljöns naturliga tillstånd
hälsoskreening – regelbunden utvärdering av hälsostatus; kan innefatta klinisk undersökning, hematologi, parasitologi osv
in situ – inom en arts normala habitat i naturen, jmf ex situ
inavel – förökning mellan besläktade individer
informell undervisning – självstyrt (fritt valt) lärande, t ex genom samtal, anslagstavlor, utställningar
intressegrupp – individer eller grupper som påverkas av ett beslut och har ett intresse i dess resultat
invasiv art – art som konkurrerar med ursprungliga arter om utrymme och resurser, ofta exotisk eller införd, men även inhemska,
invasiva arter finns
ISO 14001 – internationell norm för miljöförvaltning, som ger ett ramverk för utvecklingen av ett miljöförvaltningssystem, för
överensstämmelse med och uppfyllande av principer och rutiner avseende miljön samt för extern granskning
kollektionssamlingsplanering – strategisk planering som för att prioritera arter genomförs på institutionell, regional eller global nivå och
tar hänsyn till ett flertal faktorer, t ex naturvårdsstatus, taxonomiskt unik position, undervisningsvärde och tillgång på föräldradjur
lågenergimaterial – material som totalt kräver mindre energi för utvinning, tillverkning, transport, användning i t.ex. byggande, underhåll
och kassering, i samband med ekologiska räkenskaper är målet att minska miljöeffekter och energiåtgång under materialets
eller produktens livscykel
medelsläktskap – ett siffervärde som anger hur nära besläktad varje individ är med populationen, vilket ger ett mått på hur sällsynt ett
individuellt djurs unika kombination av gener är i hela populationen, individer med ett lägre medelsläktskapsvärde har färre
gener gemensamma med resten av populationen och är därför genetiskt värdefullare i ett avelsprogram
metapopulationsskötselförvaltning – förvaltning av en grupp partiellt isolerade populationer av samma art, kan t ex involvera utbyte av
individer eller gener mellan vilda populationer och populationer i samlingar
miljöansvar – användning av resurser på ett miljömässigt ansvarsfullt och hållbart sätt
miljöledningssystem – en kontinuerlig cykel av planering, genomförande, granskning och förbättring av processer och agerande, som
en organisation genomför för att uppnå sina affärs- och miljömål
miljömässigt ekologiskt ffotavtryck – kallas ibland också ekologiskt fotavtryck och är ett mått på hur stor produktiv mark- och vattenyta
som krävs för att tillhandahålla de resurser som utnyttjas i vardagslivet,; innefattar också beräknade utsläpp från förbränning av
bränslen samt markyta som behövs för avfallshantering
miljörevision – omfattande, strukturerad analys av en organisations principer, rutiner och kontroller, ofta avstämd mot gällande
miljölagstiftning
miljötjänster – naturliga processer, till exempel tillhandahållande av rent vatten, ren luft och mullproduktion, som är en del av miljöns
funktioner på en frisk planet men sällan tas med i beräkningen vid värdering av naturresurser
molekylärgenetik – gren av genetiken som ägnas genernas struktur och funktion (t.ex. hur en gen kopieras, hur en mutation uppkommer
och hur genetisk information översätts till fenotyp)
morbiditet – sjukdomsfrekvens
morfologi – studiet av form och struktur hos organismer
okänd sjukdom – ny eller tidigare ej identifierad sjukdom orsakad av bakterier, svamp, virus eller parasiter
passivt uppvärmningssystem – användning av solenergi för att generera värme (t.ex. med glasfönster mot söder)
patogen – sjukdomsframkallande organism
populationsekologi – gren av ekologin som studerar struktur och dynamik hos populationer; den ena delen av populationsbiologin; den
andra är populationsgenetik
recessiv gen – alternativ form av en gen, som kommer till uttryck i organismens fenotyp, enbart om även motsvarande allel på den andra
kromosomen i paret är recessiv
reintroduktion – ett försök att återetablera ett taxon i ett område, som en gång ingått i dess utbredningsområde, men från vilket den
bortförts eller utrotats; ofta används individer från samlingar
solenergi – energi från solen, t ex genom fönster, kan vara direkt eller indirekt
stambok – detaljerat register över födelser, dödsfall, genetisk släktskap och andra biologiska data, som när de analyseras möjliggör
förvaltning av en population
stamtavla – ett diagram som anger härstamningslinjer och släktskap mellan individer
systematik – vetenskap som beskriver arter och innefattar tre discipliner: artbeskrivning (identifiering), taxonomi och beskrivning av
släktskap inom och mellan taxa (fylogenes)
taxon – en grupp organismer på någon taxonomisk nivå, till exempel art, släkte eller underart
taxonomi – vetenskap som klassificerar och namnger organismer
translokation – avsiktlig förflyttning av vilda djur från en del av deras utbredningsområde till en annan
viltfångade djur – individer som valts från en källpopulation och genetiskt bidrar till den härledda subpopulationen, t ex i ett avelsprogram
vanligen vildfångade individer, som producerat överlevande avkomma
zoonos – sjukdom orsakad av smittsam organism, som kan överföras mellan eller är gemensam för djur och människa
återinförandeprogram – en uppsättning åtgärder som vidtagits för att i naturen uppnå en långsiktig, i sig själv hållbar överlevnad av ett
hotat djur
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Tack

Det här dokumentet skulle aldrig varit möjligt att ta fram utan hjälp från ett stort antal människor och ett stort antal institutioner, och
vi är oerhört tacksamma mot alla de som hjälpt oss på så många olika sätt. Alla de människor som hjälpt oss presenteras här med
förnamn, efternamn (i fetstil), organisation och land. Den organisation som anges är den organisation som var angiven när vi fick
kommentarerna och är därför kanske inte korrekt just nu. Trots att vi ansträngt oss till det yttersta kan det tänkas att vi av misstag
glömt ta med någon. Om så skulle vara framför vi här våra allra djupaste ursäkter.
Yoshitake Abe, Fukushima Akvarium, Japan, Jörg Adler, Münster Zoo, Tyskland, Govindasamy Agoramoorthy, Singapore Zoo,
Singapore, Amanda Alabaster, Edinburgh Zoo, Storbritannien, Jayanthi Alahakoon, Colombo Zoo, Sri Lanka, Ruth Allard, AZA,
USA, Thomas Althaus, CITES, Management Authority i Schweiz och Liechtenstein, Lars Lunding Andersen, Köpenhamn Zoo,
Danmark, Brad Andrews, Sea World Inc., USA, Tatjana Arjanova, Moskva Zoo, Ryssland, Beth Armstrong, Brevard Zoo,
Florida, USA, Andreas Artmann, Schmiding Zoo, Österrike, Cheryl Asa, St. Louis Zoo, USA, Stephane Auffret, Brest
Oceanarium, Frankrike.
Dayton Baker, National Aviary, Pittsburgh, USA, Anne Baker, Rosamond Gifford Zoo i Burnett Park, USA, Haig Balian, Artis Zoo,
Amsterdam, Nederländerna, Jonathan Ballou, National Zoo, Washington D.C. , USA, Andrew Balmford, Cambridge University,
Storbritannien, Chris Banks, Melbourne Zoo, Australien, Yehuda Bar, Ramat Gan Zoo, Israel, Joseph Barber, Disney's Animal
Kingdom, Lake Buena Vista, USA, Laura Barraza, UNAM, Mexiko, Annette Berkovits, Wildlife Conservation Society, New York,
USA, och IZE, Brian Bertram, Bristol Zoo Gardens, Storbritannien, Laurie Bingaman Lackey, ISIS, USA, Evan Blumer, The
Wilds, Ohio, USA, Suzanne Boardman, Twycross Zoo, Storbritannien, och WIN, Duncan Bolton, Bristol Zoo Gardens,
Storbritannien, Jeffrey Bonner, St. Louis Zoo, USA, och ISIS, Jerry Borin, Columbus Zoo, USA, Marcus Borner, Frankfurt
Zoological Society, Tyskland, Paul Boyle, Wildlife Conservation Society, New York, USA, Thomas Brooks, Conservation
International, USA, Koen Brouwer, EAZA, Nederländerna, Syd Butler, AZA, USA, Onnie, Byers, CBSG, USA.
Amy Camacho, Africam Safari, Puebla, Mexiko, och CBSG, Frands Carlsen, Köpenhamn Zoo, Danmark, Bryan Carroll, Bristol
Zoo Gardens, Storbritannien, Paolo Cavicchio, Pistoia Zoo, Italien, och EAZWV, Gerardo Ceballos, Mexiko, Bor-yeu Chang,
Kaohsiun Shoushan Zoo, Taiwan, Ravi Chellam, Delhi, Indien, 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, Indien, Sarah Christie, Zoological Society of London, Storbritannien, Chris Clark, Durrell Wildlife Conservation
Trust, Jersey, Kanalöarna, William G. Conway, Wildlife Conservation Society, New York, USA, Robert Cook, Wildlife
Conservation Society, New York, USA, Mark Craig, Adelaide Zoo, Australien, Hamish Currie, Back to Africa, Kapstaden,
Sydafrika.
Glyn Davies, Zoological Society of London, Storbritannien, Bert de Boer, Apenheul Zoo, Nederländerna, och EAZA, Antonio de
Freitas, South African Association for Marine Biological Research, Sydafrika, Bill Dennler, Toledo Zoo, USA, och WAZA, Lesley
Dickie, Zoological Society of London, Storbritannien, Ellen Dierenfeld, St. Louis Zoo, USA, Peter Dollinger, WAZA Executive
Office, Schweiz, Maria Clara Dominguez, ALPZA, Colombia, Holly Dublin, IUCN/SSC, Kenya, Sue Dubois, Disney's Animal
Kingdom, USA, Sophon Dumnui, Dusit Zoo Bangkok och Zoological Parks Organization of Thailand, Lee Durrell, Durrell Wildlife
Conservation Trust, Jersey, Kanalöarna, Brian Easton, Perth Zoo, Australien, Mark Edgerley, Marwell Zoo, Storbritannien, Susie
Ellis, Conservation International, USA, Amanda Embury, Perth Zoo, Australien, Yeon Eo Kyung, Seoul Zoo, Sydkorea.
John Fa, Durrell Wildlife Conservation Trust, Jersey, Kanalöarna, Mauricio Fabry, National Zoo, Santiago, Chile, Lex Fearnhead,
Two Oceans Aquarium, Kapstaden, Sydafrika, Anna Feistner, Durrell Wildlife Conservation Trust, Jersey, Kanalöarna, John
Fellowes, Kadoorie Farm and Botanic Gardens, Hongkong, Kina, David Field, Zoological Society of London, Storbritannien,
Karen Fifield, Zoos Victoria, Australien, Fiona Fisken, Zoological Society of London, Storbritannien, Nate Flesness, ISIS, USA,
Tom Foose, International Rhino Foundation, USA, Bill Foster, Birmingham Zoo, USA, Reinhard Frese, Duisburg Zoo, Tyskland,
Yolan Friedmann, CBSG, Sydafrika, Renaud Fulconis, Chartres, Frankrike.
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Simon Garrett, Bristol Zoo Gardens, Storbritannien, Pierre Gay, Doué-la-Fontaine Zoo, Frankrike, och EAZA, Greg Geise, Binder
Park Zoo, USA, Suzanne Gendron, Ocean Park, Hongkong, Kina, Nico Gerrits, Rotterdam University, Nederländerna, Wolfgang
Gettmann, Aquazoo Düsseldorf, Tyskland, David Gibson, The Deep, Hull, Storbritannien, Paul Gill, Environmentally Sustainable
Systems, Storbritannien, Jo Gipps, Bristol Zoo Gardens, Storbritannien, och WAZA, Mauvis Gore, Storbritannien, Jennifer Gray,
Johannesburg Zoo, Sydafrika, Wolfgang Grummt, Berlin Tierpark, Tyskland, Rosamira Guillen, ACOPAZOA, Colombia, B.K.
Gupta, Central Zoo Authority, Indien, Sabine Gyger, WAZA Executive Office, Schweiz.
Franck Haelewyn, Lille Zoo och SNDPZ, Frankrike, David Hancocks, Australien, Bernard Harrison, Bernard Harrison & Friends,
Singapore, Jane Hartline, Oregon Zoo, USA, Matthew Hatchwell, Wildlife Conservation Society, New York, USA, Mary Healy,
Sacramento Zoo, USA, Jens-Ove Heckel, Landau Zoo, Tyskland, Bart Hiddinga, EAZA, Nederländerna, Charlie Hoessle, St.
Louis Zoo, USA, Heribert Hofer, Institut für Zoo- und Wildtierforschung, Berlin, Tyskland, Glen Holland, Auckland Zoo, Nya
Zeeland, Bengt Holst, Köpenhamn Zoo, Danmark, och CBSG Europa och EAZA, Heather Holve, Bristol Zoo Gardens,
Storbritannien, Jesper Hørsted, Danmarks Akvarium, Danmark, 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,
Australien.
Walter Jansen, European Zoo Nutrition Centre, Amsterdam, Nederländerna, Thierry Jardin, Lisieux Zoo, Frankrike, Dieter Jauch,
Wilhelma Zoological and Botanical Gardens, Stuttgart, Tyskland, Thomas Jermann, Basle Zoo, Schweiz, Katherina Jewgenow,
Institut für Zoo- und Wildtierforschung, Berlin, Tyskland, Vladislav Jirousek, Jihlava Zoo, Tjeckien, David Jones, North Carolina
Zoo, Asheboro, USA, Phillippe Jouk, Antwerp Zoo, Belgien, Henning Julin, Aalborg Zoo, Danmark, och WAZA, Jörg Junhold,
Leipzig Zoo, Tyskland.
Mati Kaal, Tallinn Zoo, Estland, Rainer Kaiser, Berlin Zoo Akvarium, Tyskland, William Karesh, Wildlife Conservation Society,
New York, USA, Werner Kaumans, Cologne Zoo, Tyskland, Ken Kawata, Staten Island Zoo, USA, Takami Kazutoshi, Ueno Zoo
och JAZA, Japan, Itoh Kazuyoshi, Ueno Zoo och JAZA, Japan, Uzma Khan, WWF, Pakistan, Cathy King, Rotterdam Zoo,
Nederländerna, James Kirkwood, Universities Federation for Animal Welfare, Storbritannien, Vernon Kisling, Marston Science
Library, USA, Bjarne Klausen, Odense Zoo, Danmark, Devra Kleiman, USA, Isobel Koch, Stuttgart Zoo, Tyskland, Heather
Koldewey, Zoological Society of London, Storbritannien, N. Krishna Kumar, Indian Forest Service, Madras, Indien, Yeun Zo
Kyung, Seoul Grand Park Zoo, Sydkorea.
Willie Labuschagne, National Zoo, Pretoria, Sydafrika, Bob Lacy, Brookfield Zoo, USA, och CBSG, Fanny Lai, Singapore Zoo,
Singapore, Jürgen Lange, Berlin Zoo, Tyskland, och EUAC, Chris Larcombe, Australien, Hans-Ove Larsson, Skansenstiftelsen,
Stockholm och SAZA, Sverige, Alison Lash, Wellington Zoo, Nya Zeeland, Richard Lattis, Wildlife Conservation Society, New
York, USA, Frédérsic Launay, IUCN/SSC/Re-Introduction Specialist Group, UAE, Nigel Leader-Williams, Durrell Institute of
Conservation Ecology, University of Kent, Storbritannien, Hang Lee, Seoul National University, Sydkorea, Caroline Lees,
ARAZPA, Australien, Nicholas Leroux, Amnéville Zoo, Frankrike, Kristin Leus, Antwerp Zoo, Belgien, John Lewis, International
Zoo Veterinary Group, Storbritannien, John Lewis, Los Angeles Zoo, USA, Carmen Linares, Africam Safari, Mexiko, Don
Lindburg, San Diego Zoo, USA, Lena M. Lindén, Nordens Ark, Sverige, Kristen Lukas, Cleveland Metroparks Zoo, USA, Peter
Luptak, Bojnice Zoo, Slovakien, Jörg Luy, Erna-Graff Foundation for Animal Welfare, Berlin, Tyskland.
Alastair Macdonald, Royal (Dick) School of Veterinary Studies, Edinburgh, Storbritannien, och EAZA, Georgina Mace, Zoological
Society of London, Storbritannien, Neil Maddison, Bristol Zoo Gardens, Storbritannien, Alexis Maillot, Amnéville Zoo, Frankrike,
Francis Maina, William Holden Conservation Foundation, Kenya, Sue Mainka, IUCN/SSC, Schweiz, Jeremy Mallinson, Durrell
Wildlife Conservation Trust, Jersey, Kanalöarna, Jansen Manansang, Taman Safari, Indonesien, Judy Mann-Lang, South African
Association for Marine Biological Research, Sydafrika, Maria Martinez, Guadalajara Zoo, Mexiko, Michael Martys, Alpenzoo,
Innsbruck, Österrike, Georgia Mason, Oxford University, Storbritannien, Mitsuko Masui, Yokohama Zoological Garden, Japan,
Yolanda Matamoros, AMACZOOA, Costa Rica, och WAZA, Sue Mathews, Canberra, Australien, Mike Maunder, Fairchild
Tropical Gardens, USA, Ed McAlister, Royal Zoological Society of South Australia, Adelaide, Australien, och WAZA, Gordon
McGregor Reid, Chester Zoo, Storbritannien, och WAZA, Stephen, McKeown, Chester Zoo, Storbritannien, Jeff McNeely,
IUCN/SSC, Schweiz, 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, och AAZV, Russ
Mittermeier, Conservation International, USA, Thembi Mogoai, Johannesburg Zoo, Sydafrika, Manuel Mollinedo, San Francisco
Zoo, USA, David Morgan, PAAZAB, Sydafrika, Xola Mphahlele, National Zoo, Pretoria, Sydafrika, Ludwig Müller, Primate Center,
Costa Rica, Laura Mumaw, Melbourne Zoo och WAZA, Australien, Koichi Murata, Nihon University, Japan.
Tom Naiman, Wildlife Conservation Society, New York, USA, Akemi Narita, Yokohama Zoological Garden, Japan, Ruben
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Utforskning av en annorlunda värld – en dyktank med sjöstjärnor. Foto
från Kevin Tanner, Underwater World, Mooloolaba, Australien
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Ung tuatara uppfödd ex situ (Sphenodon punctatus)

Orana Wildlife Park, Nya Zeeland

Peter Dollinger, WAZA

4

Svart noshörning (Diceros bicornis), svårt utrotningshotad enligt IUCN

Kenya

Renaud Fulconis, Chartres

5

Zoo-uppfödda röda pandor (Ailurus fulgens) för frisläppning

Singhalila National Park, Indien

PNH Zoological Park,
Indien

7

9

Närkontakt med murmeldjur (Marmota marmota)

Argelès Wildlife Park, Frankrike

Peter Dollinger, WAZA

Livet i havet – barn och maneter

Underwater World, Australia

Kevin Tanner, Mooloolaba

Ömsesidig tillit - Sikahind (Cervus nippon) och liten flicka

Goldau Landscape and Animal

Felix Weber, Goldau

Park
10

11

Utomhushägn för schimpanser (Pan troglodytes verus) i Pongoland

Leipzig Zoo, Tyskland

Peter Dollinger, WAZA
Christophe Boesch WCF

WAZA:s projekt 04020: Bevarande av schimpanserna i Tai National

Village near Tai NP,

Park

Elfenbenskusten

Masoala Hall, en zoologisk utställning med kopplingar till Masoala NP

Zurich Zoo, Switzerland

Peter Dollinger, WAZA

WAZA:s projekt 04024: Skydd av Grévy’s zebra (Equus grevyi)

Norra Kenya

Jeffrey Bonner, St. Louis

WAZA:s projekt 04004: Försök med olika frisläppningstekniker för

Jerez, Spanien

Miguel A. Quevedo, Jerez

Gobi B, Mongoliet

Chris Walzer, Salzburg

på Madagascar
14
20

eremitibis
23

WAZA:s projekt 03002: Provtagning på en Przewalskihäst (Equus
przewalskii)

25

WAZA:s projekt 03001: Fastställande av eremitibisens flyttvägar

Scharnstein, Österrike

Johannes Fritz, Scharnstein

27

WAZA:s projekt 04018: Meso-American Conservation Center

Bosawas Reserve, Nicaragua

Cheryl Asa, St. Louis

28

Svårt utrotningshotad bergsgroda (Leptodactylus fallax)

DWCT – Jersey Zoo, Brittiska öarna

Peter Dollinger, WAZA

31

Uppföljning av utsläppt California-kondor (Gymnogyps californianus)

Kalifornien, USA

Mike Wallce, San Diego

35

Miljöutbildning initierad av Madagascar Fauna Group

Ivoloina, Madagaskar

Priska Ketterer, Luzern

41

WAZA stöder utbildningssamverkan

AZA/MACCAP Workshop

Cheryl Asa, St. Louis

42

Köp inte deras liv: en utställning hos CITES

Aalborg Zoo, Danmark

Peter Dollinger, WAZA

47

Internet – en viktig kommunikationskanal i bevarandefrågor

www.waza.org

Peter Dollinger, WAZA

48

Vakter som skall skydda den tidigare lokalt utrotade noshörningen

North Luangwa NP, Zambia

Christian Schmidt, Frankfurt

55

Sopsortering – också en utbildningsfråga

Johannesburg Zoo, Sydafrika

Peter Dollinger, WAZA

58

Undervisning i rening och återanvändning av vatten

Johannesburg Zoo, Sydafrika

Peter Dollinger, WAZA

Asiatisk vildhund (Lycaon pictus) med nedlagd stor kudu (Tragelaphus

Madikwe Game Reserve, Sydafrika

Peter Dollinger, WAZA

Moderskap hos lejoninna på djurpark (Panthera leo)

Zoo d’Amnéville, Frankrike

Renaud Fulconis Chartres

WAZA:s projekt 04016: Träkängurur (Dendrolagus goodfellowi

Wewak, Papua Nya Guinea

Jean Thomas, TCA,

59

strepsiceros)
64
65

Wewak

pulcherrimus)
67

Undersökning – Malajbjörn (Helarctos malayanus) öppnar en kokosnöt

Melaka Zoo, Malaysia

Peter Dollinger, WAZA

69

Sandkatten (Felis margarita harrisoni) omfattas av EEP och SSP

The Living Desert, Palm Desert

The Living Desert

71

Upplev en annan värld – rör vid sjöstjärnorna i tanken

Underwater World, Australien

Kevin Tanner, Mooloolaba
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Sandtigerhaj (Carcharius taurus) som skall släppas tillbaka till det fria

Two Oceans Aquarium, Sydafrika

Pat Garrat, Cape Town
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