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T
Tämän hyvien käytäntöjen oppaan tarkoitus
Biologisen monimuotoisuuden suojelussa ja kestävässä käytössä on keskityttävä erityisesti luonnossa
toteutettaviin toimiin. Tämä on ensisijainen tavoite toimissa, joita EU tekee lintu- ja luontodirektiivien, EU:n
biodiversiteettistrategian, haitallisia vieraslajeja koskevan asetuksen ja CITES-sopimuksen täytäntöönpanevien
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevien yhteisön asetusten nojalla. Kaikilla näillä säädöksillä
edistetään biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja muiden kansainvälisten sopimusten
tavoitteiden saavuttamista.
Biologisen monimuotoisuuden suojelu edellyttää myös ex situ -suojelua. Tässä yhteydessä hyväksyttiin
eläintarhadirektiivi (neuvoston direktiivi 1999/22/ETY). Sen tavoitteena oli edistää luonnonvaraisten eläinlajien
suojelua vahvistamalla eläintarhojen biologisen monimuotoisuuden suojelutehtävää. Jäsenvaltiot saavuttavat
tämän tavoitteen toimenpiteillä, jotka koskevat lupien myöntämistä eläintarhoille ja niiden tarkastamista. Näin ne
varmistavat, että eläintarhat noudattavat säädettyjä suojelutoimia, joihin kuuluu eläinten pitäminen asianmukaisissa
oloissa.
Jäsenvaltiot vastaavat eläintarhadirektiivin säännösten soveltamisesta ja varmistavat tarvittaessa säännösten
täytäntöönpanon. EU:n tehtävä direktiivin täytäntöönpanossa on varsin rajallinen, koska direktiivissä ei edellytetä
komitean perustamista tai säädetä raportointivelvoitteista komissiolle. Useita hyvien käytäntöjen mukaisia
lähestymistapoja on kuitenkin kehitetty. Niillä autetaan vahvistamaan eläintarhojen biologisen monimuotoisuuden
suojelutehtävää esimerkiksi Euroopan eläintarha- ja akvaarioliiton (EAZA) aloitteiden kautta.
Näiden kokemusten pohjalta komissio käynnisti tutkimussopimuksen, jonka tarkoituksena oli edistää
eläintarhadirektiivin täytäntöönpanoa koskevien kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamista ja tukea
toimijoita ja jäsenvaltioita eläintarhadirektiivin periaatteiden ja vaatimusten täytäntöönpanossa. Työhön
kuului eri jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja toimijoiden sekä eläintarhoja edustavien elinten kuulemista.
Brysselissä järjestettiin marraskuussa muun muassa asiantuntijoiden työpaja, jossa jaettiin tutkimuksen
alustavia tuloksia.
Tässä oppaassa esitellään tutkimuksen tuloksia ja lyhyesti tietämyksen nykytilaa sekä tuodaan esiin toimijoiden ja
jäsenvaltioiden tukemiseen käytettäviä hyviä käytäntöjä, jotta niillä voidaan auttaa saavuttamaan eläintarhojen
biologisen monimuotoisuuden suojelutehtävän vahvistamista koskeva yleinen tavoite.

Oppaan rakenne
Oppaassa on kolme päälukua:
Oppaan 1 luvussa esitetään historiallinen katsaus eläintarhojen kehittymisestä ja sovitetaan ne alati muuttuvaan
biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevaan politiikkaan.
Oppaan 2 luvussa tarkastellaan viittä direktiivin 3 artiklassa säädettyä suojelutointa, jotka eläintarhojen on
toteutettava. Luvussa esitellään jäsenvaltioita ja sidosryhmiä hyödyttäviä tarkkoja tietoja, esimerkkejä ja vapaasti
käytettävissä olevia työkaluja.
Oppaan 3 luvussa tarkastellaan direktiivin 4–9 artiklassa säädettyjä täytäntöönpano- ja valvontasäännöksiä ja
annetaan esimerkkejä eläintarhojen tarkastusjärjestelmien kehittämistä ja toimintaa koskevista hyvistä
käytännöistä.
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Oppaan täydentävissä liitteissä annetaan lisätietoja tietyistä asioista. Näitä ovat muun muassa Euroopan maissa
tehdyt tapaustutkimukset ja esimerkit hyvistä käytännöistä. Oppaaseen sisältyy kirjaluettelo, jossa viitataan sen
laadinnassa käytettyihin lähteisiin. Oppaassa on myös sanasto. Joitakin määritelmiä on annettu myös tekstissä,
jotta oppaan lukeminen olisi helpompaa. Kaikki määritelmät on otettu tunnustetuista alueellisista tai kansainvälisistä
säädöksistä ja/tai tunnustetuilta laitoksilta (biodiversiteettisopimus ja UICN) tai tunnustetuilta kirjailijoilta ja
tieteellisistä/ammatillisista lähteistä.
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Luku

1
1

Tausta

1.1

Johdanto.

Luonnonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhassa annetun neuvoston direktiivin 1999/22/EU (jäljempänä
’eläintarhadirektiivi’) hyväksymisen tavoitteena oli luonnonvaraisten eläinten suojelu vahvistamalla eläintarhojen
biologisen monimuotoisuuden suojelutehtävää.
Eläintarhadirektiivillä otetaan käyttöön oikeudellinen kehys biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi
eläintarhoissa. Tarkoituksena on, että jäsenvaltiot panevat kehyksen täytäntöön ottamalla käyttöön lupa- ja
tarkastusjärjestelmän, jolla varmistetaan, että eläintarhat toteuttavat 3 artiklassa säädettyjä suojelutoimia.
Direktiivin 3 artiklassa vahvistetaan eläintarhoihin sovellettavat vaatimuksset, jotka koskevat suojeluohjelmien
edistämistä, yleisön valistamista ja koulutusta, eläinten hyvinvointia, eläinten karkaamisen ja ekologisten uhkien
estämistä sekä asianmukaisen luettelon pitämistä eläintarhassa olevista eläinlajeista.
Keskeiset riippumattomat järjestöt, kuten Euroopan eläintarha- ja akvaarioliitto (EAZA) ja British and Irish
Association of Zoo and Aquaria -järjestö (BIAZA) Euroopassa sekä Association of Zoos and Aquariums -järjestö
(AZA) Amerikassa, ovat laatineet ohjeita eläintenhoidon tason ja eläintarhojen ammatillisen osaamisen
parantamiseksi. Ne osallistuvat myös tieteelliseen tutkimukseen ja maailmanlaajuisen biologisen
monimuotoisuuden suojeluun. Eläintarhoissa pidettävien eläinten hyvinvoinnista kiinnostuneet kansalaisjärjestöt
ovat lisäksi tarjonneet tärkeää tietoa, muun muassa riippumattomalla EU:n eläintarhoja koskevalla tutkimuksella
EU Zoos inquiry 20111, ja huomauttaneet, että eläintarhadirektiivin täytäntöönpanoa ja sen valvontaa on
parannettava.
Koska direktiivin täytäntöönpano on jäsenvaltioiden vastuulla, oppaan tarkoituksena on auttaa niitä
parantamaan direktiivin vaatimusten noudattamista jakamalla kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Siinä keskitytään
selkeästi biologisen monimuotoisuuden suojeluun, joka on myös eläintarhadirektiivin keskeinen tavoite.
Tämän oppaan tavoitteena on tukea jäsenvaltioita ja toimijoita eläintarhadirektiivin täytäntöönpanossa. Siinä
pyritään esittämään hyviä käytäntöjä koskevan tietämyksen nykytila erityisesti direktiivin 3 artiklan säännösten
osalta.
Eläintarhadirektiivin rakenteen mukaisesti oppaassa on kolme päälukua:
1 luku. Eläintarhadirektiivin tausta, tavoite ja soveltamisala
2 luku. Eläintarhoihin sovellettavat vaatimukset
3 luku. Täytäntöönpano ja sen valvonta

1

Born Free Foundation -säätiön aloite.

EU:n eläintarhadirektiivin hyvien käytäntöjen opas

Sivu | 4

T A U S T A

1.2

Eläintarhojen lyhyt historia

Ajan myötä eläintarhojen monet tehtävät ovat
muuttuneet. Eläintarhaa tarkoittava englannin
kielen sana ”zoo” tuli käyttöön 1800-luvun
puolivälissä lyhenteenä sanasta ”zoological
garden” eli eläintieteellinen tarha. Kyseistä sanaa
käytettiin erityisesti Lontoon Regent’s Parkissa
sijaitsevasta
eläintarhasta.
Oxford
English
Dictionaryn mukaan eläintarha on ”laitos, jossa
pidetään luonnonvaraisten eläinten kokoelmaa,
yleensä puistossa tai tarhoissa, tutkimusta,
suojelua tai yleisölle esittämistä varten”.
Eläintieteellisen tarhan tai eläinnäyttelyn, josta
käytetään englanniksi myös nimitystä ”ménagerie”,
Kuva: Egyptiläinen kohokuva British Museumissa (Lontoo,
juuret johtavat Egyptin Hierankonpolisiin aina
Yhdistynyt kuningaskunta)
vuoteen 3 500 eKr. Eläintarhan käsitteestä ja
tehtävästä yhteiskunnassa on kuitenkin keskusteltu
vasta nykyaikana, mikä on muuttanut eläintarhojen
tehtävää merkittävästi.
Eksoottisia eläimiä pidettiin muinoin vain yksityisissä kokoelmissa niiden valtaa ja vaurautta henkivän
symbolisen arvon vuoksi. Kun Kreikan valtakunta noin 200–300 vuotta eKr. laajeni, heräsi uusi mielenkiinto
luonnontieteeseen ja eläimiä haluttiin tutkia. Tämä johti syvällisempään tutkimukseen ja lajien luokitteluun.
Aleksandriassa perustettiin ensimmäinen yleisölle avoin eläinnäyttely.
Toinen tärkeä virstanpylväs eläintarhoille oli Amerikoiden – ja niiden useiden uusien lajien – löytäminen
vuonna 1492. Kiinnostusta uusiin lajeihin sekä eläinnäyttelyiden määrän nopeaa kasvua tuki 1600-luvulla
kukoistava kansainvälinen kauppa. Euroopassa perustettiin 1700- ja 1800-luvuilla useita nykyaikaisia
eläintarhoja. Niissä korostettiin aiempaa enemmän eläinten käyttäytymisen ja yleisesti luonnon tutkimista. Kun
eläimiä ja kasveja alettiin yhdistää ja siten luoda kullekin lajille entistä luonnonmukaisempia elinoloja, syntyi
eläintieteellinen tarha. Lontoon eläintarha Regent’s Parkissa oli selkein esimerkki näiden keskusten
kasvatuksellisesta ja tieteellisestä tärkeydestä sen sijaan, että niitä olisi pidetty pelkkinä esittelypaikkoina. Yleisö
päästettiin Lontoon eläintarhaan 1800-luvun puolivälissä, ja esimerkkiä seurasivat useat muut eläintarhat
Euroopassa. Näin ollen yleisö pääsi tutustumaan eläinlajeihin, joita he eivät olleet koskaan aiemmin nähneet.
Koska uhanalaisia lajeja oli 1900-luvun alussa huomattavan paljon, se herätti huolestusta ja maapallon
biologista monimuotoisuutta haluttiin alkaa suojella. Ajatus voimistui 1970-luvulla, kun ympäristöjärjestöt saivat
entistä enemmän vaikutusvaltaa. Tällöin eläintarhoja arvosteltiin ensimmäisen kerran ja niiden tarkoitus
kyseenalaistettiin. Eläintarhojen tarkoitus pelkkinä lajien esittelypaikkoina alkoi muuttua ja alettiin kiinnostua
enemmän eläinten tarpeista ja hyvinvoinnista.
Vaikka eläintarhoilla on pitkä historia, niiden toimintoja on alettu säännellä vasta äskettäin. Lisääntyvä
yhteiskunnallinen tietoisuus ja ymmärrys luonnonvaraisten eläinten ja niiden elinympäristöjen suojelutarpeesta
sekä huoli eläinten hyvinvoinnista ovat muuttaneet nykyaikaisten eläintarhojen tehtävää merkittävästi. Ne ovat
tärkeitä suojelu- ja koulutuskeskuksia, sillä niissä käy paljon yleisöä. Ne pystyvät lisäksi vaikuttamaan
mielipiteisiin sekä panostamaan biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja suojeluun luonnollisessa
elinympäristössä (in situ) ja muualla kuin luonnollisessa elinympäristössä (ex situ) toteutettavien hankkeiden
avulla.
Kun kansalaisyhteiskunnan tietoisuus kasvoi ja huipentui Rio de Janeiron ympäristökonferenssiin vuonna 1992,
myös eläintarha-ala oli alkanut kehittyä samaan suuntaan. International Union of Directors of Zoological
Gardens (nykyinen WAZA) julkaisi vuonna 1993 yhdessä CBSG:n, IUCN:n ja WWF:n kanssa suojelua
eläintarhoissa ja akvaarioissa koskevan maailmanlaajuisen strategian ”The World Strategy for Conservation in
Zoos and Aquaria”. Strategia oli ensimmäinen laatuaan, ja siinä pohdittiin yhteisiä tavoitteita ja käytäntöjä, joita
eläintarhojen olisi noudatettava suojelutoimissaan. Siinä pantiin merkille eläintarhojen muuttuminen elävistä
museoista nykyaikaisiksi suojelukeskuksiksi, joissa pelkkien virkistystoimien sijaan opetetaan, tutkitaan,
kasvatetaan eläimiä vankeudessa ja palautetaan eläimiä luontoon.
Eläintarha-ala mukautuu edelleen eläintarhadirektiivin vaatimuksiin. Lainsäädännön vaatimusten
noudattaminen on parantunut, vaikka eläintarhojen tehtävän muuttaminen on huomattavan haastavaa. On
kuitenkin selvää, että jos kaikki eläintarhat yhteistyössä muiden laitosten kanssa täyttävät maailmanlaajuisen
biologisen monimuotoisuuden suojelutehtävänsä, saavutetut tulokset ovat korvaamattoman arvokkaita.
EU:n eläintarhadirektiivin hyvien käytäntöjen opas
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1.3

Eläintarhadirektiivin puitteet

Luonnonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhassa annetun neuvoston direktiivin 1999/22/EY
(eläintarhadirektiivi) johdannon mukaan direktiivin tarkoituksena on säätää yhteinen perusta ”jäsenvaltioiden
lainsäädännölle, joka koskee lupien myöntämistä eläintarhoille ja näiden tarkastuksia, eläinten pitämistä
eläintarhoissa, henkilökunnan kouluttamista sekä vierailevan yleisön valistusta”. Tämä yhteinen perusta
katsotaan tarpeelliseksi, jotta ”eläintarhat täyttäisivät riittävän hyvin tärkeän tehtävänsä lajien suojelussa, yleisön
valistamisessa ja/tai tieteellisessä tutkimuksessa” ja siten osallistuisivat luonnonvaraisen eläimistön suojelua
koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoon.
Eläintarhadirektiivin johdannon mukaan sen puitteet muodostuvat seuraavista EU:n säädöksistä:
-

neuvoston direktiivi 79/409/ETY (lintudirektiivi)
neuvoston direktiivi 92/43/ETY (luontodirektiivi) ja
neuvoston asetus (EY) N:o 338/97.

Johdannossa todetaan, että EU:n toimintaa tarvitaan, jotta eläintarhat edistäisivät biologisen monimuotoisuuden
säilymistä biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (biodiversiteettisopimus) 9 artiklan
mukaisesti.
Yhdistyneiden kansakuntien biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) (1992) tavoitteena
on ”biologisen monimuotoisuuden suojelu, sen osien kestävä käyttö ja perintöaineksen käytöstä saadun hyödyn
oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako”.
Biodiversiteettisopimuksen 9 artiklan nojalla EU:n eläintarhoilla voi olla arvokas biologisen monimuotoisuuden
suojelutehtävä, erityisesti ex situ -suojelua koskevien toimenpiteiden toteuttamisessa. Kyseisessä artiklassa
määritellään ex situ -suojelua koskevat toimet, jotka jokaisen biodiversiteettisopimuksen osapuolen (muun
muassa EU:n) on toteutettava (ks. tekstilaatikko). Eläintarhat voivat osallistua erityisesti toimiin b, c ja d. (Ks.
myös 2.2.2 kohta.)
Asiaa koskevat määritelmät
Biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa ’ex situ -suojelu’ määritellään biologisen
monimuotoisuuden osien suojeluksi muussa kuin niiden luonnonmukaisessa elinympäristössä.
Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 9 artikla – Ex situ -suojelu
Kunkin sopimuspuolen tulee mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin, pääasiallisesti in situ -suojelun
täydentämiseksi
a) ryhtyä toimenpiteisiin biologisen monimuotoisuuden osien suojelemiseksi ex situ, ensisijaisesti kyseisten
osien alkuperämaassa,
b) perustaa ja ylläpitää laitoksia kasvien, eläinten ja pieneliöiden ex situ -suojelua ja tutkimusta varten,
ensisijaisesti perintöaineksen alkuperämaassa,
c) ryhtyä toimenpiteisiin uhanalaisten lajien elvyttämiseksi ja ennallistamiseksi sekä niiden
palauttamiseksi asianmukaisissa olosuhteissa luonnolliseen elinympäristöönsä,
d) säädellä ja hoitaa biologisten luonnonvarojen keruuta luonnontilaisista elinympäristöistä ex situ suojelua varten tavalla, josta ei aiheudu pysyvää uhkaa ekosysteemeille ja lajien in situ -populaatioille, paitsi
väliaikaisten ex situ -erityistoimenpiteiden ollessa tarpeen edellä c kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, ja
e) toimia yhteistyössä rahoitus- ja muun avun antamisessa a–d kohdassa esitettyä ex situ -suojelua varten sekä
kehitysmaiden ex situ -suojelua harjoittavien laitosten perustamiseksi ja ylläpitämiseksi.
EU:n tasolla luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan
yleissopimuksen (CITES, 1975) kaikki määräykset sisältyvät luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta
niiden kauppaa sääntelemällä annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 338/97. Asetuksen tarkoituksena on
ehkäistä eriasteisilla suojelu- ja valvontatoimilla luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien kansainvälistä kauppaa,
joka aiheuttaa kriittisen riskin lajien säilymiselle. Euroopan unioni on saattanut voimaan lainsäädäntöä, jolla
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ulkomaankaupalle2 asetetaan jopa CITES-yleissopimusta tiukempia ehtoja. Tämän EU:n asetuksen mukaan,
kun [kotoperäisiä tai muita kuin kotoperäisiä] luonnonvaraisia eläimiä pidetään tai esitellään eläintarhoissa,
useisiin lajeihin kuuluvia eläviä yksilöitä saa tuoda yhteisöön vasta, kun todistettavasti niille on varattu
asianmukaiset tilat ja hoito. Asetuksessa kielletään lisäksi sen liitteessä A lueteltuihin lajeihin kuuluvien
yksilöiden esittäminen yleisölle kaupallisessa tarkoituksessa, paitsi jos siihen on myönnetty erityinen poikkeus
opetus-, tutkimus- tai eläinten kasvattamissyistä.
Sekä luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY että luontotyyppien sekä
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY tavoitteena on
edistää biologisen monimuotoisuuden suojelua Euroopassa luonnonvaraisia lajeja ja niiden elinympäristöjä
suojelevalla lainsäädännöllä. Lintudirektiivissä säädetään Euroopan unionin kaikkien luonnonvaraisten
lintulajien pitkäaikaisista suojelutoimista. Luontodirektiivin tavoitteena on puolestaan suojella kaikkia sen
liitteissä lueteltuja luonnonvaraisia lajeja ja niiden elinympäristöjä perustamalla erityisten suojelutoimien alueiden
verkosto. Tämä verkosto, johon kuuluvat myös lintudirektiivissä luokitellut erityisten suojelutoimien alueet,
tunnetaan nimellä Natura 2000. Tiettyjen direktiivissä lueteltujen eläinten hankkimisen ja/tai käytön ehtona on
tutkimus- ja koulutus-, uudelleensijoittamis-, uudelleenistuttamis- tai lisääntymistarkoitusten noudattaminen.
Eläintarhadirektiivin johdannossa todetaan myös, että ”lukuisat järjestöt, kuten Euroopan eläintarha- ja
akvaarioliitto,3 ovat laatineet eläintarhoissa pidettävien eläinten hoitoa ja niille varattuja tiloja koskevia ohjeita,
jotka voivat olla avuksi kansallisia standardeja kehitettäessä ja hyväksyttäessä”.

TIIVISTELMÄ 1 – ELÄINTARHADIREKTIIVIÄ EDELTÄVÄT SÄÄDÖKSET
Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (YK, 1992) 9 artikla:
 ex situ -suojelutoimilla täydennetään in situ -suojelutoimia
Neuvoston direktiivi 79/409/ETY (lintudirektiivi) ja neuvoston direktiivi 92/43/EY (luontodirektiivi):
 ennakoivat poikkeuksia tiettyjen lajien pyydystämis-, pitämis- ja kauppakieltoon tutkimus-, koulutus- ja
suojelusyistä
Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa
sääntelemällä:
 eläinten näytteille asettaminen on kielletty, ellei sitä ole perusteltu koulutusta, tutkimusta tai
vankeudessa kasvattamista koskevista syistä (8 artikla)
Euroopan eläintarha- ja akvaarioliiton ohjeet ”Guidelines for the accommodation and care of animals in
zoos” (1994):
 eläintenhoitoa eurooppalaisissa eläintarhoissa koskevat ohjeet.

Lisäohjeita on oppaan Reference Guide – EU Wildlife Trade Regulations (2013) voimassa olevassa versiossa,
jossa käsitellään neuvoston asetusta (EY) N:o 338/97 ja komission asetusta (EY) N:o 865/2006, sellaisina kuin ne
ovat muutettuna.
2

3

EAZA Guidelines for the accommodation and care of animals in zoos (1994). New version (2014):
https://www.eaza.net/assets/Uploads/Standards-and-policies/Standards-Accommodation-Care-2014-v2.pdf
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1.4

Eläintarhadirektiivin tavoite ja soveltamisala

1.4.1

1 artikla – Tavoite

Eläintarhadirektiivin keskeinen tavoite on luonnonvaraisen eläimistön ja biologisen monimuotoisuuden suojelu.
Direktiivin 1 artiklassa säädetäänkin, että jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä eläintarhojen lupa- ja
tarkastusjärjestelmän käyttöönottamiseksi ja vahvistettava siten eläintarhojen biologisen monimuotoisuuden
suojelutehtävää.
Asiaa koskevat määritelmät
Biologisen monimuotoisuuden suojelulla tarkoitetaan geeneihin, lajeihin ja ekosysteemeihin kohdistuvan
ihmisen toiminnan hallintaa niin, että niistä saadaan suurin mahdollinen hyöty nykyiselle sukupolvelle mutta
samalla säilytetään niiden edellytykset täyttää tulevien sukupolvien tarpeet ja toiveet; siihen kuuluvat biologisen
monimuotoisuuden säästäminen, tutkiminen ja käyttäminen (biologista monimuotoisuutta koskeva
yleissopimus).
Biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja säilyttämiseksi on annettu tärkeitä EU:n suojelupolitiikkoja ja lainsäädäntöä. Näitä ovat muun muassa vuonna 1992 annetulla luontodirektiivillä perustettu
luonnonsuojelualueiden verkosto Natura 2000, jota on kuvattu luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskevan
EU:n politiikan ytimeksi.
Ex situ -suojelu ja luonnollisten elinympäristöjen suojelu (in situ -suojelu) ovat kaksi keskeisintä välinettä
biologisen monimuotoisuuden suojelussa. Ex situ -suojelutoimien tarkoituksena on suojella lajien geneettistä
monimuotoisuutta ja populaatioita muualla kuin niiden luonnollisissa elinympäristöissä. Luontodirektiivillä EU:n
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet saavuttamaan suojelua tarvitsevien eurooppalaisten lajien ja elinympäristöjen
”suotuisan suojelun tason”. Ne ovat myös sitoutuneet saavuttamaan luonnonmukaisten lintujen hyvän suojelun
tason lintudirektiivillä. Ex situ -suojelutoimilla täydennetään in situ -suojelutoimia. Niillä voidaan myös varmistaa
joidenkin uhanalaisten luonnonvaraisten populaatioiden säilyttäminen ja estää sukupuuttoon kuoleminen.
Lisätietoa on 2.2.4.1 kohdassa.
Ex situ -kokoelmia ovat muun muassa kasvi- tai eläinkokoelmat, eläintarhat, kasvitieteelliset puutarhat,
luonnonvaraisten kasvien ja eläinten tutkimuskeskukset sekä luonnonvaraisten ja kotimaisten taksonien
ituplasmapankit.

Useat eläintarhat ovat jo ilmoittaneet, että ne ovat sitoutuneet luonnonvaraisen eläimistön ja biologisen
monimuotoisuuden suojeluun sellaisina kuin ne on määritetty World Association of Zoos and Aquaria -liiton
strategioissa, joita on annettu vuodesta 1993 lähtien. Strategioissa esitetään yhteiset tavoitteet ja käytännöt,
joita eläintarhojen olisi noudatettava biologisen monimuotoisuuden suojelussa. Vuonna 2015 annetussa World
Zoo and Aquarium Conservation Strategy -strategiassa korostetaan, että nykyaikaisten eläintarhojen ja
akvaarioiden ensisijaisena tavoitteena on suojelu: ”Eläintarha-alan asiantuntijoina, joiden ydintehtävä on
eläimistä huolehtiminen, on erittäin tärkeää, että sitoudumme ensisijaisesti luonnonvaraisten populaatioiden
suojeluun.” Vuonna 2009 annetussa Global Aquarium Strategy for Conservation and Sustainability EU:n eläintarhadirektiivin hyvien käytäntöjen opas
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strategiassa akvaarioita kannustetaan osallistumaan merieläinlajien ja -elinympäristöjen tutkimiseen, suojeluun
ja kestävyyteen.
Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (biodiversiteettisopimus) sopimuspuolten
10. konferenssin kansainvälinen yhteisö totesi vuonna 2010, että biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen on
suuri uhka, ja ehdotti biologista monimuotoisuutta koskevia Aichin tavoitteita. Tavoitteiden avulla voidaan
seurata biologisen monimuotoisuuden suojelun edistymistä maailmanlaajuisesti, ja niiden tarkoituksena on
pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Eläintarhat voivat myös edistää
huomattavasti vuoteen 2020 ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa EU:n strategiaa ja
biodiversiteettisopimuksen biologista monimuotoisuutta koskevia Aichin tavoitteita tehtävänsä ja paljon
vierailijoita houkuttelevan julkisen näkyvyytensä ansiosta. Niillä on ainutlaatuinen mahdollisuus valistaa yleisöä
ja lisätä sen tietoisuutta ympäristön ja sen biologisen monimuotoisuuden suojelun tarpeesta (ks. 2.3 kohta).
Voidaan siis todeta, että eläintarhoilla on mahdollisuus auttaa biologisen monimuotoisuuden suojelussa, koska
niillä on strateginen asema ja merkittävä vastuu yhtenä harvoista paikoista, joissa useimmat ihmiset pääsevät
tutustumaan erilaisiin luonnonvaraisiin lajeihin. Yhteiskunnassa on myös alettu tulla entistä herkemmäksi, mitä
tulee eläinten hyvinvointiin ja eläintarhojen pelkkään virkistystehtävään. Vierailijat alkavat nähdä eläintarhat
enemmänkin paikkana, jossa he voivat oppia suojelusta. Hyvin hoidetuilla eläintarhoilla voi olla merkittävä
tehtävä, kun ne valistavat yleisöä luonnonvaraisista eläimistä ja näiden elinympäristöistä ja osallistuvat
toimintaan, jolla edistetään biologisen monimuotoisuuden ja erityisesti uhanalaisten eläinten suojelua.
Eläintarhadirektiivin käytännön soveltamisen tukemiseksi tämän oppaan 2 luvussa tarkastellaan direktiivin
3 artiklassa asetettuja erityisiä vaatimuksia. Luvussa esitetään asiaan liittyviä hyviä käytäntöjä, joilla autetaan
sekä jäsenvaltioita että eläintarhoja biologisen monimuotoisuuden suojelussa.
1.4.2

2 artikla – eläintarhadirektiivin soveltamisala

1.4.2.1 ’Eläintarhan’ määritelmä
Eläintarhadirektiivissä ’eläintarha’ määritellään pysyväksi laitokseksi, jossa luonnonvaraisten eläinlajien
yksilöitä pidetään näytteillä yleisölle seitsemän tai sitä useamman päivän ajan vuodessa. […]”.
Eläintarhan oikeudellisella määritelmällä [”tässä direktiivissä tarkoitetaan”] asetetaan ehdot, jotka jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava määrittääkseen, kuuluuko laitos direktiivin soveltamisalaan ja onko
laitoksen siten noudatettava 3 artiklan säännöksiä. Luonnonvaraisten eläinlajien yksilöitä pidetään
monenlaisissa laitoksissa, ja olosuhteet, joissa näitä eläimiä pidetään näytteillä yleisölle, ovat hyvinkin erilaisia.
Näin ollen suositellaan, että toimivaltaiset viranomaiset päätöstä tehdessään kiinnittäisivät erityistä huomiota
seuraaviin määritelmän näkökohtiin:
-

pysyvä laitos
luonnonvaraisten eläinlajien yksilöt
pidetään näytteillä yleisölle [...].
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Pysyvä laitos
Direktiivin 2 artiklassa säädetään, että laitosta on pidettävä eläintarhana, kun eläimiä pidetään näytteillä yleisölle
”seitsemän tai sitä useamman päivän ajan vuodessa”. Vaihtoehtoisesti voidaan tarkastella rakennuksen tyyppiä
(väliaikainen tai pysyvä rakenne), mikä voi auttaa jäsenvaltioita päättämään, onko laitoksen toiminta väliaikaista
vai pysyvää. Laitokset eivät kuitenkaan voi käyttää tätä tekosyynä jatkaa toimintaansa väliaikaisissa tiloissa,
joissa eläimiä pidetään näytteillä pitkän aikaa, ja siten välttää eläintarhadirektiivin soveltaminen. Tällaisissa
tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten on kiinnitettävä eritoten huomiota eläinten jatkuvaan näytteillä pitoon
eikä laitoksen rakennuksen luonteeseen (väliaikainen tai pysyvä). Tällä tavalla varmistetaan eläintarhadirektiivin
tavoitteiden täyttyminen.
Asiaa koskeva määritelmä
Luonnonvaraiset lajit: vankeudessa pidetyt tai luonnossa elävät organismit, joita ei ole jalostettu niin, että
niiden alkuperäinen tila olisi muuttunut. (Biodiversiteettisopimus, CEPA Toolkit Glossaries)
Luonnonvaraisten eläinlajien yksilöt
Eläintarhojen kokoelmat koostuvat pääasiassa sekä kotoperäisistä että eksoottisista luonnonvaraisista lajeista.
Niissä voi olla myös kotieläimiä tai kesytettyjä lajeja (tuotantoeläimiä).
On tärkeää mainita ’eläintarhojen’ ja ’akvaarioiden’ samankaltaisuudet ja erot. Molempia termejä on
historiallisesti käytetty yhdessä eläintarha-alalla. Erottaminen johtuu luonnonvaraisten vesi- ja merieläinlajien
pitämisessä edellytetyissä erilaisissa olosuhteissa. Direktiivin 2 artiklassa ’eläintarha’ määritellään kuitenkin
laitokseksi, joissa luonnonvaraisten eläinlajien yksilöitä pidetään näytteillä yleisölle. Tämä määritelmä sisältää
akvaariot, joissa pidetään luonnonvaraisia vesi- ja merieläinlajeja. Akvaariot kuuluvat siis eläintarhadirektiivin
soveltamisalaan.
Biologisen monimuotoisuuden suojelun lisäksi eläintarhadirektiivin tavoitteena on luonnonvaraisen eläimistön
suojelu. Direktiivin 3 artiklassa määritellään suojelutoimet, joiden toteuttamista jäsenvaltioiden on vaadittava
eläintarhoilta, jotta nämä täyttävät direktiivin tavoitteet. Suojelutoimet ovat ex situ -suojelutoimia, joilla
täydennetään in situ -suojelutoimia biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 8 ja 9 artiklan
mukaisesti. Näin ollen sekä eläintarhoissa pidettävät että luonnossa elävät luonnonvaraisten eläinlajien yksilöt
voivat olla eläimiä ja/tai lajeja, joihin yleisiä ja erityisiä suojelutoimia kohdistetaan ja sovelletaan.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa eläintarhan kokoelmaan kuuluviin kotieläinlajeihin
ja/tai kesytettyihin lajeihin eläintarhadirektiivin 3 artiklassa säädettyjä eläintiloja ja eläinten hoitoa koskevia
vaatimuksia. Siitä huolimatta kyseisten lajien elinoloihin ja suojeluun sovelletaan muita kansainvälisiä,
eurooppalaisia tai kansallisia säädöksiä.
Pidetään näytteillä yleisölle [...]:
Määritelmässä edellytetään, että eläintarhat pidetään avoinna yleisölle sisäänpääsymaksua vastaan tai
ilmaiseksi ja että vierailijat voivat katsella näytteillä pidettyjä eläimiä, vaikka jotkin yksilöt olisi väliaikaisesti tai
pysyvästi poistettu näytteiltä hyvinvointia, suojelua tai turvallisuutta koskevien seikkojen vuoksi.
Joissakin tapauksissa (esim. kun kyseessä ovat yksityiset kokoelmat, joita omistaja esittelee säännöllisesti
ystävilleen, tai pelastuskeskukset, joissa käy rajoitetusti ennalta sovittuja vierailijoita) jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava, mitä määritelmän ”yleisöllä” tarkoitetaan (vierailijoiden määrän,
yleisön tyypin tai vierailujen määrän osalta). Asiaa koskevia hyödyllisiä ohjeita annetaan eläintarhojen luvista
vuonna 1981 annettua lakia koskevan oppaan liitteessä B (Zoo Licensing Act 1981 Guide, Annex B). Oppaan
on julkaissut Yhdistyneen kuningaskunnan ympäristö-, elintarvike- ja maaseutuasiainministeriö (ks. jäljempänä
oleva esimerkkilaatikko).
Jäsenvaltioiden on joka tapauksessa muistettava, että laitoksia, joissa pidetään luonnonvaraisten eläinlajien
yksilöitä mutta jotka eivät ole avoinna yleisölle (esim. yksityiset kokoelmat, pelastuskeskukset ja
suojelukeskukset), säännellään muilla EU:n ja/tai kansallisilla säädöksillä (esim. terveys- ja
hygieniamääräyksillä), vaikka ne eivät kuulukaan eläintarhadirektiivin soveltamisalaan. Lisätietoa on
2.4.4.2 kohdassa.
Kaikkien kokoelmien ja/tai laitosten, joilla on 2 artiklan määritelmässä määritellyt ominaisuudet, katsotaan
kuuluvan eläintarhadirektiivin soveltamisalaan seuraavista tekijöistä huolimatta:
-

nimitys tai nimi (esim. biologinen puisto, meripuisto, luontokeskus tai eläinpuisto)
julkinen tai yksityinen luonne (esim. kunnalliset eläintarhat tai yksityiset säätiöt)
näytteillä pidetyt lajit (esim. akvaariot, delfinaariot, lintutarhat tai perhoskokoelmat)
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-

muu luonnonvaraisten eläinten näytteillä pitämisen yhteydessä yleisölle tarjottu toiminta (esim. viihde,
ostosmahdollisuudet, ravintolat, eläinten pelastus- ja kuntoutustoiminta, koulutuskurssit tai majoitus).

Joissakin tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten voi kuitenkin olla vaikeaa arvioida, kuuluvatko laitokset
eläintarhadirektiivin soveltamisalaan. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi yleiset puistot, joissa elää
luonnonvaraisia lajeja, muutaman eläimen näytteillä pitäminen ravintoloissa, esitykset laitoksissa, jotka eivät ole
sirkuksia, vain yhdestä tai kahdesta lajista koostuvat eläinkokoelmat tai pieni akvaario hammaslääkärin
vastaanotolla.
Näiden ja muiden harmaalla alueella olevien tapausten selventämiseksi ja eläintarhan määritelmän
tarkentamiseksi jotkin jäsenvaltiot ovat antaneet eläintarhoja koskevia kansallisia säädöksiä, joilla
eläintarhadirektiivin soveltamisalaa säännellään yksityiskohtaisemmin. Ks. liite 6.4.
Joissakin tapauksissa eri laitosten luokitteluun on sovellettu suoraa ja kattavaa lähestymistapaa. Tällöin
laitosten luokittelu perustuu eläintarhassa pidettävien eläinten tai lajien määrään tai lajien tai eläinten
suojelutasoon. Jotkin maat ovat myös säätäneet poikkeuksia eläintarhadirektiivin soveltamisalasta 2
artiklassa jäsenvaltioille annetun mahdollisuuden perusteella. Tästä kerrotaan tarkemmin jäljempänä.
Esimerkki hyvästä käytännöstä:
Yhdistyneen kuningaskunnan ympäristö-, elintarvike- ja maaseutuasiainministeriön (DEFRA) vuonna
2012 julkaiseman eläintarhojen luvista vuonna 1981 annettua lakia koskevan oppaan (Zoo Licensing Act
1981 Guide) liitteessä B annetaan ohjeita Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisille viranomaisille.
Ohjeet koskevat tapauksia, joissa viranomaiset tekevät päätöksiä siitä, kuuluvatko kokoelmat
eläintarhalainsäädännön soveltamisalaan, tai tapauksia, joissa ne esimerkiksi arvioivat joitakin harmaalla
alueella olevia epätavallisia tapauksia (lemmikkieläinkauppoja, joissa on suhteettoman suuria
näyttelyalueita, tai kokoelmia, joita katsellaan vain verkkokameran avulla).
1.4.2.2 Poikkeukset direktiivin soveltamisalaan
Direktiivin 2 artiklan lopussa viitataan kahteen erityiseen poikkeukseen direktiivin soveltamisalasta – sirkuksiin ja
lemmikkieläinkauppoihin – sekä jäsenvaltioiden mahdollisuuteen käyttää toimivaltaansa ja myöntää vapautus
tietyille laitoksille eläinten tai lajien ”huomattavan määrän” perusteella, vaikka oikeudellisen määritelmän
mukaan laitokset kuuluisivat eläintarhadirektiivin soveltamisalaan.
Sirkukset ja lemmikkieläinkaupat on vapautettu eläintarhadirektiivin soveltamisesta, koska nämä toimet
(pelkkä viihdetarkoitus ja eläinten kauppa voiton saavuttamiseksi) ovat ristiriidassa direktiivin tavoitteisiin
nähden. Ihannetapauksessa huomioon olisi otettava laitokset, joiden keskeisenä toimintana on järjestää
esityksiä, joissa käytetään luonnonvaraisia eläimiä ja jotka ovat yleisölle avoimia. Soveltamalla ’eläintarhan’ ja
’sirkuksen’ asianmukaisia määritelmiä (ks. sanasto) viranomaiset saattavat ymmärtää paremmin, miksi jotkin
näistä laitoksista ovat puhtaasti sirkuksia (joilla ei tavallisesti ole pysyviä rakennuksia) tai eläintarhoja, jotka
esittelevät eläimiä. Viimeksi mainitussa tapauksessa sovelletaan eläintarhadirektiiviä.
Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen muille laitoksille ”sillä perusteella, että ne eivät pidä huomattavaa
määrää eläimiä tai lajeja näytteillä yleisölle ja että vapautus ei vaaranna direktiivin tavoitteita”.
Ihannetapauksessa toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat arviointikriteereitä, joiden perusteella toimijat voivat
tietää, mikä katsotaan eläintarhaksi. Jäsenvaltioilla on valtuudet päättää, mille laitoksille sirkusten ja
lemmikkieläinkauppojen lisäksi voidaan myöntää vapautus eläintarhadirektiivin soveltamisesta. Kun jäsenvaltio
arvioi, mikä on yleisölle näytteillä pidettävä ”huomattava määrä eläimiä tai lajeja”, tärkein huomioon otettava
seikka on, että vapautuksen myöntäminen kyseisille laitoksille ei vaaranna eläintarhadirektiivin tavoitteita.
Jälleen kerran biologisen monimuotoisuuden ja luonnonvaraisen eläimistön suojelu on tärkeä tavoite, joka on
otettava huomioon.
”Huomattavan määrän” merkityksen arviointiin voi sisältyä sekä määrällisten että laadullisten näkökohtien
tarkastelua. Tämä kriteeri liittyy lajien suojelun tasoon, josta on säädetty ja joka on määritetty kansainvälisissä
yleissopimuksissa ja EU:n lainsäädännössä sekä kansallisissa ja alueellisissa eläinten suojelua koskevissa
määräyksissä. Se liittyy kuitenkin erityisesti niiden luonnonvaraisten eläinlajien suojelun tasoon, joita EU pitää
tärkeänä luonto- ja lintudirektiivien perusteella.
Esimerkki
Suositellaan, että eläintarhadirektiivin soveltamisalaan kuuluisi laitoksia, joiden kokoelmat koostuvat vain
yhden sellaisen lajin eläimistä, joiden luonnonsuojeluarvo on suuri kansainvälisten säädösten mukaan tai
joiden suojelun taso on alueellisella, kansallisella tai paikallisella suojelutasolla korkea.
EU:n eläintarhadirektiivin hyvien käytäntöjen opas
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Kun jäsenvaltiot ovat saattaneet eläintarhadirektiiviä osaksi kansallisia eläintarhalakeja Euroopassa, ne
ovat käyttäneet erilaisia lähestymistapoja määrittäessään eläinten tai lajien huomattavaa määrää ja
päättäessään, mitkä laitokset jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Ks. esimerkkejä liitteestä 6.4.
Eläintarhadirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävät muun muassa:
-

sirkukset
lemmikkieläinkaupat
laitokset, jotka eivät pidä huomattavaa määrää eläimiä tai lajeja näytteillä yleisölle (jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten myöntämät vapautukset eivät vaaranna direktiivin tavoitteita).

-

Eläintarhadirektiivi on ensisijainen säädös laitoksille, jotka määritellään eläintarhoiksi direktiivin 2 artiklan
mukaisesti. Näihin laitoksiin sovellettavista muusta kansallisesta tai EU:n lainsäädännöstä (esim. eläinten
terveyttä tai turvallisuutta säätelevästä lainsäädännöstä) huolimatta eläintarhojen on toteutettava biologisen
monimuotoisuuden suojelutehtävää 3 artiklan vaatimusten mukaisesti.
TIIVISTELMÄ 2 – ELÄINTARHADIREKTIIVIN TAVOITE JA SOVELTAMISALA
•

Eläintarhadirektiivin päätavoitteita ovat biologisen monimuotoisuuden ja luonnonvaraisen
eläimistön suojelu.

•

Eläintarhojen on toteutettava biologisen monimuotoisuuden suojelutehtävää suojelemalla
luonnonvaraista eläimistöä ja osallistumalla suojelutoimintaan.

•

Jäsenvaltioiden on toteutettava lupa- ja tarkastustoimenpiteitä varmistaakseen, että eläintarhat
toteuttavat 3 artiklassa säädettyjä suojelutoimia.

•

Eläintarhadirektiivin 2 artiklassa eläintarhat määritellään pysyviksi laitoksiksi, joissa
luonnonvaraisten eläinlajien yksilöitä pidetään näytteillä yleisölle seitsemän tai sitä useamman
päivän ajan vuodessa – tietyin poikkeuksin.

•

Eläintarhadirektiivillä ei säännellä sirkuksia tai lemmikkieläinkauppoja.

•

Jäsenvaltioilla on valtuudet myöntää vapautuksia tietyille laitoksille, jos ne katsovat, että kyseiset
laitokset eivät pidä huomattavaa määrää eläimiä tai lajeja näytteillä yleisölle.

•

Direktiivin suojelutavoitteet eivät saa vaarantua, jos jollekin laitokselle myönnetään vapautus
eläintarhadirektiivin soveltamisesta.
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Luku

2
2

Eläintarhoihin sovellettavat vaatimukset

2.1.

Johdanto – suojelutoimet (3 artikla)

Eläintarhadirektiivin 3 artikla sisältää eläintarhoille asetetut vaatimukset, jotka liittyvät erilaisiin suojelutoimiin.
Siinä viitataan seuraaviin artikloihin (eli 4, 5, 6 ja 7 artiklaan), joilla varmistetaan 3 artiklan täytäntöönpano.
Direktiivin 3 artiklan vaatimuksia kutsutaan ”suojelutoimiksi”, sillä ne liittyvät kaikki toisiinsa ja niiden
tarkoituksena on saavuttaa EU:n eläintarhadirektiivin perimmäinen tavoite eli biologisen monimuotoisuuden
suojelu.
Direktiivin 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa esitetään suojelutoimet, jotka edistävät suoraan
biologisen monimuotoisuuden suojelua, joka on eläintarhadirektiivin päätavoite.
Toinen luetelmakohta koskee biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä yleisön valistus- ja
koulutustoimia. Toteutettavien toimien määrä ja monitahoisuus riippuu kunkin eläintarhan valmiuksista ja
kyvyistä.
Eläintarhan suojelu- ja koulutustoimien laajuus voidaan määrittää suhteessa sen kokoon, resursseihin sekä sen
kokoelman monimuotoisuuteen ja suojelun tärkeyteen. Lupaehtoja voidaan räätälöidä vastaavasti, jotta ne
vastaavat kunkin eläintarhan kokoa ja luonnetta.
Kolmas luetelmakohta liittyy eläintarhan eläinten elinoloihin. Siinä kerrotaan erityisesti, miten saavutetaan
eläinten hoidon ja kasvatuksen taso, joka vastaa lajien biologisia ja suojeluun liittyviä tarpeita.
Neljännessä luetelmakohdassa korostetaan eläinten karkaamisesta johtuvaa ekologista vaaraa sekä
terveysriskejä, joita eläintarhaan päässeet tuholaiset ja syöpäläiset aiheuttavat eläimille. Näitä on vältettävä ja
siksi – kuten edellisenkin vaatimuksen osalta – luvissa on oltava selkeät ehdot täytäntöönpanoa varten.
Viides luetelmakohta koskee tarvetta valvoa eläintarhassa olevia eläinlajeja tarkasti. Ajan tasalla olevan
luettelon ansiosta tietoja voidaan käyttää suojelutarkoituksiin ja saadaan todisteita siitä, että kokoelmaa
pidetään eläintarhadirektiivin tavoitteiden mukaisesti.
Seuraavissa kohdissa tarkastellaan kaikkia viittä suojelutoimea yksityiskohtaisemmin ja annetaan esimerkkejä
hyvistä käytännöistä ja menetelmistä. Lisäksi kerrotaan hyödyllisistä välineistä ja kriteereistä, joita jäsenvaltiot
voivat käyttää toimien täytäntöönpanon arvioinnissa.
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3 artikla – ensimmäinen luetelmakohta – suojelu, tutkimus ja koulutus

2.2.1. Soveltamisala
Direktiivin 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa luetellaan suojelutoimet, joilla edistetään aktiivisesti
(sekä suoraan että epäsuoraan) luonnonvaraisen eläimistön ja biologisen monimuotoisuuden suojelua. Siinä
vaaditaan, että eläintarhojen on osallistuttava yhteen tai useampaan seuraavista toimista:
-

tutkimus, josta on entistä enemmän hyötyä eläinlajien suojelulle, ja/tai
suojelutaitoihin liittyvä koulutus ja/tai
eläinlajien suojeluun liittyvä tietojen vaihto ja/tai
tarvittaessa vankeudessa kasvattaminen, kannan uudelleen istuttaminen tai lajien luontoon palauttaminen.

Nämä toimet on sisällytetty ex situ- ja in situ -suojeluhankkeisiin, jotta niillä edistetään suojelua tehokkaasti.
Vankeudessa kasvattaminen, kannan uudelleen istuttaminen ja lajien luontoon palauttaminen ovat
monimutkaisia menetelmiä ja keskeisiä toimia ex situ -suojelumenetelmissä. Niitä toteutetaan tavallisesti
suojelua koskevissa yhteistyöhankkeissa.
Sanan ”osallistuminen” käyttö viittaa siihen, että toimet toteutetaan yhteistyössä. Eläintarhojen itsenäisesti
toteuttamat hankkeet voivat täyttää 3 artiklan vaatimukset tyydyttävästi ja niillä voidaan edistää suojelua
merkittävästi. Jotta määritetyt suojelutoimet olisivat tehokkaita ja onnistuneita, ne edellyttävät tavallisesti
useiden toimijoiden (esim. hallitusten, paikallisyhteisöjen, yliopistojen ja suojelujärjestöjen) osallistumista. Tällöin
eläintarhojen suojelutoimista ja -hankkeista tulee osa tehokkaan suojelutyön välineistöä ja laajemmin toimivaa
suojeluyhteisöä.
Artiklassa määritetyt tutkimus-, koulutus- ja tietojenvaihtotoimet kuvataan toisiaan täydentävinä mutta myös
toistensa vaihtoehtoina (ja/tai). Artiklassa ei säädetä vähimmäismäärää toimenpiteille, toimille tai hankkeille,
joihin eläintarhojen olisi osallistuttava. Näin otetaan huomioon se, että eläintarhoja on hyvin monenlaisia ja että
niiden erot ovat huomattavia. Ei ole kohtuullista olettaa, että erikokoiset ja -tyyppiset eläintarhat toteuttavat
samantyyppisiä tai -laajuisia tai yhtä monimutkaisia suojelutoimia.
Vankeudessa kasvattamiseen, kannan uudelleen istuttamiseen ja lajien luontoon palauttamiseen liittyvällä
ilmaisulla ”tarvittaessa” otetaan huomioon se, että kyseiset toimet ovat monimutkaisia ja edellyttävät sopivia
tieteellisiä, lakisääteisiä ja yhteistyöhön liittyvä olosuhteita, jotta suojelutoimet olisivat hyödyllisiä ja tehokkaita.
Tästä syystä IUCN tarkisti luontoon palauttamisesta vuonna 2012 antamiaan ohjeita IUCN Guidelines for
Reintroductions and Other Conservation Translocations.
Tässä kohdassa kuvatut suojelutoimet ja esimerkit eivät ole toisiaan pois sulkevia ja niitä on pidettävä
eläintarhan toteuttamia yleisiä suojelutoimia edistävinä sen sijaan, että niistä jokaisen katsottaisiin täyttävän
suojeluvaatimuksen yksinään. Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on vapaus arvioida, onko
toteutettujen toimien yhdistelmä riittävän oikeasuhteinen eläintarhojen luonteeseen ja valmiuksiin nähden, jotta
nämä täyttävät 3 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan vaatimukset.
Direktiivin 3 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan tärkeimmät seikat ovat seuraavat:
-

-

siinä määritellään aktiiviset suojelutoimet, joihin eläintarhat osallistuvat
toimet ovat määrällisiä suoria (ja epäsuoria) toimia, joilla edistetään lajien suojelua
toimet kohdistetaan lajien suojeluun, ja niihin saattaa sisältyä lajien elinympäristöjen suojelua toimet voivat
kohdistua siis sekä vankeudessa pidettäviin että luonnonvaraisiin eläimiin (riippumatta siitä, ovatko lajit osa
kokoelmaa), ja niitä voidaan toteuttaa eläintarhan alueella (esim. ex situ -suojelu) sekä luonnollisissa
elinympäristöissä (in situ -suojelu)
ilmaisulla ”osallistuvat” tarkoitetaan, että toimet voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
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tietojen vaihto voi olla suojelutoimi, josta kaksi osapuolta tai useammat osapuolet hyötyvät eläintarhat voivat
tuottaa arvokasta tietoa, jota voidaan jakaa julkaisujen tai raporttien avulla tai muulla tavoin
kaikkien eläintarhojen on osallistuttava vähintään yhteen artiklassa mainittuun toimeen
artiklassa ei aseteta vähimmäisvaatimuksia. Jäsenvaltioiden vastuulla on määrittää ehtoja lainsäädännön
ja/tai lupa- ja tarkastusjärjestelyjen avulla.

2.2.2. Miten eläintarhat edistävät aktiivisesti biologisen monimuotoisuuden suojelua?
Eläintarhadirektiivin 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetään toimista, jotka voidaan toteuttaa
sekä ex situ että in situ. Ainoa poikkeus tästä on vankeudessa kasvattaminen.
In situ- ja ex situ -suojelutoimet linkittyvät toisiinsa yhä enemmän, ja useimpiin suojelualoitteisiin sisältyy
yhdistelmä 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa sekä usein myös 3 artiklan toisessa luetelmakohdassa
säädettyjä menetelmiä ja toimia, jotta ne toimisivat täydellisinä ja tehokkaina suojeluhankkeina. Eläintarhat
saattavat keskittyä saavuttamaan myönteisiä suojelutuloksia eli pyrkivät ”suojelumenestykseen”, ”integroituun
suojeluun” tai ”yhdistämään [ihmisten ja biologisen monimuotoisuuden suojelun edut]4”.
Keskeisiä kysymyksiä ovat: miten eläintarha-ammattilaiset voivat ohjata laitoksiaan parhaaseen toimintaan, jolla
asetetut suojelutavoitteet saavutetaan, ja miten eläintarhan tarkastajat voivat arvioida sitä, täyttääkö eläintarha
suojeluvaatimukset.
Tältä osin on pidettävä mielessä useita tärkeitä seikkoja. Näitä ovat seuraavat:
-

-

-

-

-

Jäsenvaltioiden lainsäädännössä (jolla eläintarhadirektiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä) voi
olla lisätietoa 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa mainittujen suojelutoimien määrästä, tyypistä ja
muista tiedoista (ks. liite 6.4: eläintarhoja koskeva jäsenvaltioiden lainsäädäntö).
Biologisesta monimuotoisuudesta ja eläintarhoista vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten välisellä
viestinnällä voidaan määrittää aloja, joissa niiden yhteistyö olisi kaikkein tehokkainta. Eläintarhat voivat
esimerkiksi toimia aktiivisina kumppaneina suojelualueiden Natura 2000 -verkon suojelutoimien (ks. Member
State' Natura 2000 webpages) ja jopa vuoteen 2020 ulottuvassa luonnon monimuotoisuutta koskevassa
EU:n strategiassa asetettujen tavoitteiden ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Aichin
tavoitteiden täytäntöönpanossa.
Jotta suojelua edistettäisiin parhaalla tavalla ja maksimoitaisiin eläintarhan työstä saatava suojeluetu,
vaaditaan tarkkaa suunnittelua. Suojelutoimien kehittämisessä voidaan käyttää suunnittelutyökaluja. Näitä
ovat muun muassa perussovellukset, jotka auttavat määrittämään tavoitteita ja raportoimaan tuloksia ja
edistymistä, sekä kehittyneemmät lähestymistavat, kuten lajien integroitu suojelusuunnittelu, jossa avustavat
kansainväliset suojeluelimet, esimerkiksi IUCN:n Conservation Planning Specialist Group -asiantuntijaryhmä
(CPSG).
Eläintarhojen on mahdollista osoittaa jatkuvaa sitoutumistaan suojeluun. Tehokkaat suojelutoimet ovat
jatkuvia, kunnianhimoisia, mitattavia, arvioitavia, tavoitelähtöisiä, ennakoivia ja usein yhteistyöhön
perustuvia. Jäsenvaltioiden eläintarhatarkastusten kyselylomakkeet, suojeluraportit, hankeasiakirjat tai
muiden suojelutoimiin osallistuvien tahojen kanssa käyty kirjeenvaihto ovat kaikki osoituksia eläintarhan
aktiivisesta osallistumisesta suojeluun.
Kuten edellä todettiin, EU:n eläintarhat ovat hyvin moninaisia ja niiden suojelua edistävät toimet ovat yhtä
lailla monipuolisia. Tehokkaat toimet vaihtelevat eläintarhojen rakenteen ja resurssien mukaan. Pienet
laitokset saattavat esimerkiksi keskittyä paikallistason toimiin yhteistyössä paikallisten luontoviranomaisten,
suojelualueiden, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen kanssa. Keskisuuret eläintarhat saattavat luoda
yhteyksiä kansallisella tasolla tai erikoistua eläinkokoelmansa mukaisesti. Suuret laitokset saattavat
osallistua suojelutoimiin myös kansainvälisellä tasolla. Kansalliset eläintarha-alan järjestöt ja EAZA
avustavat jäseniään useissa näihin tavoitteisiin liittyvissä näkökohdissa.

2.2.3

Suojelutoimet

2.2.3.1 Tutkimus, josta on entistä enemmän hyötyä eläinlajien suojelulle
Eläintarhadirektiivin 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa mainitaan erityisesti osallistuminen
tutkimukseen, josta on entistä enemmän hyötyä eläinlajien suojelulle. Tämä tarkoittaa tutkimusta, joka jollain
merkityksellisellä tavalla liittyy suojelutavoitteisiin.

4

Calibrating conservation: new tools for measuring success (Kapos ym. 2008); WZACS (2005); Key topics in
conservation biology (Macdonald ym. 2007).
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Eläintarhojen toteuttama tutkimus voi liittyä perusprosesseihin (kuten terveyteen, eläintenhoitoon tai eläinten
käyttäytymiseen). Nämä ovat erittäin tärkeitä tutkimuksia, jotta eläintarhat saadaan osaksi tieteellistä yhteisöä ja
jotta ihmisten hoidossa olevien eläinten hyvinvointia parannetaan edelleen. Julkaistut tutkimukset antavat
osaltaan panoksen tietojen vaihtoa koskevaan vaatimukseen (ks. 2.2.3.3 kohta jäljempänä). Joissakin
tapauksissa tällaisia tutkimuksia ei ole ehkä liitetty suojelutavoitteisiin, jolloin niiden ei katsota täyttävän kyseistä
vaatimusta.
Tutkimukseen saatetaan soveltaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tutkimuksen laatu on varmistettava
noudattamalla voimassa olevia sääntöjä, joita yhteistyötä tekevät korkeakoulut käyttävät, noudattamalla
ammattijärjestön standardeja (esim. kansallisten järjestöjen standardeja tai EAZA Research Standards standardeja) tai laatimalla laitoskohtaisia standardeja.
Tutkimukseen osallistuvat eläintarhat hyötyvät kirjallisten tutkimussuunnitelmien laatimisesta. Niissä
määritellään laitoksen suojelutavoitteisiin liittyvät arviointikriteerit ja erityiset tavoitteet. EAZAn
tutkimusstrategiassa EAZA Research Strategy (2008) on olennaisia tietoja ja ohjeita eläintarhatutkimuksen
kehittämistä varten.
Esimerkkejä
Tutkimuksessa, ”josta on entistä enemmän hyötyä eläinlajien suojelulle”, on usein sovellettava osa, ja se
voidaan toteuttaa osana ex situ -suojelua tai in situ -hankkeita. Tutkimuksen aiheet voivat olla monenlaisia,
esimerkiksi seuraavia:
-

-

-

-

-

-

-

eläintarhan
tietojen
käyttäminen
demografisten
ennusteiden
laatimiseen,
metapopulaation
hallintamahdollisuuksien parantamiseen ja vankeudessa pidettävien populaatioiden elinkyvyn tutkimiseen
tutkimusmenetelmiä ja -tekniikkaa koskeva lisätietämys, jota voidaan soveltaa kentällä (esim. eläinkamerat,
noninvasiivinen hormonien ja genotyyppien määrittely sekä telemetriajärjestelmät). Esim. Budapestin
eläintarha ”testasi” joitakin ruumiinontelon sisälle asennettavia radiotelemetrialaitteita eläintarhan
kyykäärmeillä ennen kuin laitteita käytettiin luontoon palautetuissa kenttäkyissä. Tämä tapahtui osana Life+hankkeen kanssa tehtyä yhteistyötä.
luonnonvaraisten eläinten terveyteen liittyvä tutkimus, joka voi suoraan edistää niiden luonnonvaraisten
lajitovereiden terveyttä
tutkimus, jonka avulla määritetään fysiologisia perusparametreja, joita voidaan käyttää (tai jotka on
laskettava) kenttätietojen oikeassa tulkinnassa ja matemaattisissa malleissa (esim. isotooppien
fraktioitumisen indeksit, aineenvaihdunnan nopeus tai perusaineenvaihdunta)
tutkimus vankeudesta johtuvasta geneettisestä sopeutumisesta ja käyttäytymisen mukautumisesta ja siitä,
miten ne ratkaistaan (esim. lajille tyypillisten käyttäytymismallien simulointi ja pehmeiden
vapautustekniikoiden ja vapautusta edeltävien tekniikoiden edistäminen)
lisääntymismenetelmät (avustettu lisääntyminen ja ehkäisy). Tällaisia ja muuntyyppisiä herkkiä tutkimuksia
voidaan joskus toteuttaa ”korvikemittarilajeilla” eli taksonomisesti samanlaisilla lajeilla, jotka eivät ole
uhanalaisia, sen sijaan, että ne toteutettaisiin uhanalaisen lajin muutamalla saatavilla olevalla yksilöllä
suojeluun liittyvä lääketieteellinen tutkimus (esim. epidemiologia ja parasitologia luonnonvaraisissa
populaatioissa vankeudessa pidettäviin populaatioihin verrattuna)
haitallisia vieraslajeja koskeva tutkimus. Tapaustutkimus: Haitallisten vieraslajien uhkan torjuminen Latgalen
eläintarhassa (Latviassa)
kokeelliset luontoon liittyvien konfliktien lieventämis- ja hallintamenetelmät, esim. petojen pelotusjärjestelmiä
koskeva tutkimus (kunhan sillä ei aiheuteta liikaa häiriöitä yksittäisille eläimille) taikka laskentaan tai
valvontaan käytettäviä houkuttelujärjestelmiä koskeva tutkimus
tutkimus kestävyyttä koskevien ongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkiksi biomimetiikkatutkimuksessa
käytetään biologisia järjestelmiä koskevaa tietämystä, jolla ratkaistaan (usein ekologisia) ongelmia.
Eläintarhojen valvotut olosuhteet voivat olla ihanteellisia tietolähteitä tällaiselle tutkimukselle
(biomimetiikkatutkimukseen osallistuvat mm. Biomimicry Europa, Biomimicry 3.8 Institute, Zürichin
eläintarha ja San Diegon eläintarha)
tutkimus kahdella varsin uudella alalla, joihin liittyvät ”suojelupsykologian” ja ”suojeluhyvinvoinnin” käsitteet.
Suojelupsykologia tutkii ihmisten käyttäytymistutkimuksen ja suojelutavoitteiden saavuttamisen välisiä
yhteyksiä (esim. Conservation psychology and zoos, Litchfield & Foster, 2009), ja suojeluhyvinvointi
kehottaa näiden alojen entistä parempaan integrointiin sekä ex situ- että in situ -tilanteissa (esim.
Conservation welfare, Walker, 2012; Animal welfare and conservation: Working towards a common goal,
WILDCRU, 2010).
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Eläintarhat voivat tehdä tutkimusta itsenäisesti (mikäli hankkeiden suunnitteluun ja valvontaan osallistuu
riittävän pätevää henkilöstöä) tai yhteistyössä korkeakoulujen, julkisten tai yksityisten tutkimuskeskusten tai
kansalaisjärjestöjen kanssa. Viimeksi mainittu vaihtoehto voi olla parempi pienille laitoksille, joilla ei välttämättä
ole resursseja ryhtyä omiin tutkimushankkeisiin. Siinä tapauksessa voi kuitenkin olla tarpeen nimittää
henkilöstön jäsen tutkimuksen yhteyshenkilöksi ja koordinaattoriksi.
Tulokset voidaan paljastaa ja julkaista, mieluiten vertaisarvioiduissa julkaisuissa mutta myös tapahtumissa,
kuten konferensseissa, yleisissä julkaisuissa, eläintarha-alan ammattijulkaisuissa, verkkojulkaisuissa ja
laitoksen verkkosivuilla (ks. liite 1.1: eläintarhatutkimuksia koskevat julkaisut).
2.2.3.2 Suojelutaitoihin liittyvä koulutus
Direktiivin 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu koulutus koskee suojelukoulutuksen
tarjoamista eläintarha-ammattilaisille sekä kokemukseen perustuvan koulutusmahdollisuuden tarjoamista muille
henkilöille eläintarhoissa.
Asiantunteva henkilöstö tekee suojeluun perustuvia päätöksiä ja esittää ideoita. Opiskelijoiden koulutus lisää
yhteyksiä muihin laitoksiin ja tutkimustuloksiin. Eläintarhan tarkastajien koulutusta koskevalla yhteistyöllä
edistetään lain asianmukaista täytäntöönpanoa sekä eläintarhojen ja ympäristöviranomaisten entistä tiiviimpää
viestintää. Avoimet koulutustapahtumat voivat tuoda tuloja, arvostusta ja uusia kontakteja.
Henkilöstön koulutus:
-

-

-

-

-

-

-

-

Uusilla työntekijöillä on oltava riittävä pätevyys ja/tai kokemus työhön. Lisäksi suositellaan, että kaikki
vastuullisessa tehtävässä eläintarhassa aloittavat suorittavat johdantokurssin eläintarhan suojelutehtäviin,
laitoksen suojelutavoitteisiin ja työntekijöiden rooliin kyseisessä tehtävässä.
Johtohenkilöstön (henkilöstön, joka aloittaa tehtävissä, joissa vastataan eläintarhan yleisen toiminnan
tärkeistä aloista) koulutustausta ei välttämättä liity eläintarhoihin tai suojeluun. Siksi on suositeltavaa, että he
osallistuvat eläintarhadirektiivin vaatimuksia, jäsenvaltion asiaankuuluvaa lainsäädäntöä ja eläintarhan
yleisiä suojelukäsitteitä ja -menetelmiä koskevaan koulutukseen.
Eläintenhoidosta vastaava henkilöstö voi olla suoraan vastuussa heidän hoidossaan olevien eläinten tiloista
ja hoidosta. Tilavaatimukset muuttuvat jatkuvasti, koska ne ovat lajikohtaisia ja jopa aitauskohtaisia. Siksi on
suositeltavaa, että eläintenhoidosta vastaava henkilöstö suorittaa alkukoulutuksen ja jatkokoulutuksen (esim.
vuosittain) pitääkseen eläinten – ja erityisesti heidän hoidossaan olevien lajien – tiloja ja käsittelyä koskevat
tietonsa ajan tasalla.
The International Congress of Zookeepers (IZC) on yhteyspiste kansallisille eläintenhoitajajärjestöille, jotka
julkaisevat asiaan liittyviä asiakirjoja useilla eri kielillä (ABWAK (Yhdistynyt kuningaskunta), AFSA (Ranska),
AICAS (Espanja/Portugali), BdZ (Saksa) ja De Harpij (Alankomaat)). IZC ja kansalliset
eläintenhoitajajärjestöt järjestävät myös tilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa ja edistetään eläintenhoitajien
suojelualoitteita (esim. ”vihreät työryhmät” kehittävät ja toteuttavat monia kiinnostavia aloitteita paikan
päällä).
EU, kansalliset eläintarha-alan järjestöt ja muut eläintarhaorganisaatiot (ks. luettelo liitteestä 1.9) järjestävät
koulutustapahtumia ja kokouksia ja laativat asiakirjoja parhaiden käytäntöjen vaihtamista ja kehittämistä
varten.
EAZA Academy tarjoaa erikoiskoulutusta useista eri aiheista, jotka liittyvät eläintarha-ammattilaisten
tehtäviin. EAZA ja kansalliset järjestöt pyörittävät myös kestävyystyöryhmiä, joissa jaetaan parhaita
käytäntöjä.
Euroopan
eläintarhaja
villieläinlääkärijärjestön
(EAZWV)
kesäkoulu
eläinlääkäreille
ja
eläinlääkäriopiskelijoille tarjoaa eläintarhalääkäreiden pitämiä kursseja, joilla käsitellään alan uutta kehitystä.
Vähintään peruskoulutus suojelua ja luonnonvaraisia eläimiä koskevista tutkimustaidoista olisi erittäin
hyödyllinen koko eläinten kasvatuksesta vastaavalle työryhmälle, jotta tämä voi osallistua entistä
aktiivisemmin sekä edistää ja jakaa suojelualoitteita ja -taitoja. Tällainen koulutus voidaan järjestää
yhteistyössä paikallisten yliopistojen, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa.
Haitallisiin vieraslajeihin liittyviä seikkoja, kuten tutkimus-, valvonta- ja hävittämismenetelmiä, ehkäisyä ja
erityisiä paikallisia ja jäsenvaltioiden strategioita, koskeva koulutus (lisätietoa on 2.5 kohdassa).
Lisätietoa 3 artiklassa tarkoitettuihin suojelutoimiin liittyvien alojen valmiuksista on liitteessä 6.5:
henkilöresurssit, ja lisätietoa koulutuksesta on liitteessä 1.3.

Eläintarhojen kokoelmat, kokemus ja tilat voivat olla koulutuksen perustana luontoammattilaisten seuraavalle
sukupolvelle. Opiskelijoiden ja vapaaehtoisten koulutuksella edistetään erittäin hedelmällisiä yhteyksiä
korkeakouluihin ja paikallisyhteisöön.
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Opiskelijoiden koulutus: Yliopisto-opiskelijoiden hankkeilla voidaan lisätä eläintarhojen tutkimustuloksia.
Yliopistojen ja muiden korkeakoulujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan tarjota nuorille biologeille,
eläinlääkäreille, ympäristötutkijoille ja kouluttajille mahdollisuuksia osallistua sopiviin koordinoituihin
hankkeisiin ja harjoitteluihin.
Vapaaehtoiset: Useat eläintarhat luottavat vapaaehtoisten apuun tietyissä suojelualoitteissa tai osana
julkisia tiedotusohjelmiaan. Vapaaehtoismahdollisuuksien tarjoaminen on yksi suorimmista tavoista edistää
suuren yleisön valistusta ja osallistumista biologisen monimuotoisuuden suojeluun, ja siihen on myös
kannustettava. Vapaaehtoisten toimintaa säännellään usein valtion lainsäädännöllä, mikä on otettava
huomioon. Vapaaehtoisten on noudatettava samoja sisäisiä turvallisuusmääräyksiä kuin eläintarhan
henkilöstön sekä turvallisuutta koskevia lisäsääntöjä.
Osaamisen jakaminen: Kokeneiden eläintarhatyöntekijöiden vaihto-ohjelmat sellaisten eläintarhojen välillä,
joilla on jossain määrin resursseja, tukevat eläintarhadirektiivin laajempaa täytäntöönpanoa. Eläintarhan
ammattitaitoisen henkilöstön suorasta panostuksesta valmiuksien kehittämiseen on hyötyä myös in situ aloitteille. EU:n eläintarha-ammattilaiset voivat olla erinomaisia aktiivisia toimijoita ja yhteyshenkilöitä in situja ex situ -suojeluhankkeissa alueilla, joilla on vähemmän suojelua koskevaa ammattitaitoa, kuten
kehitysmaissa.

2.2.3.3 Lajien suojeluun liittyvä tietojen vaihto
Eläintarhadirektiivin 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa mainitaan toimia ja menetelmiä, joiden avulla
eläintarhat voivat saavuttaa määrällisiä suojelutavoitteita tai vähintään tuotoksia. Suojelun on perustuttava
vahvasti luotettavaan tieteelliseen näyttöön. Lajien suojeluun liittyvässä tietojen vaihdossa painotetaan
suojelutietojen käytön ja jakamisen hyötyä, ja erityisesti sillä täydennetään in situ- ja ex situ -suojeluohjelmia.
Suojelua, valistusta ja eläintenhoitoa koskevan osaamisen jakamiseen on kannustettava kaikilla tasoilla.
Kyky vaihtaa tarkkoja ja tarpeellisia tietoja voi riippua toteutettujen toimien oikeasta arvioinnista ja raportoinnista.
Lajien suojeluun liittyvä tietojen vaihto
Eläintarhat keräävät lajien suojelutietoja tutkimuksen, kokemuksen ja suojeluhankkeista saatujen kokemusten
kautta. Tietoja voidaan vaihtaa monella tasolla, esimerkiksi seuraavilla:
-

-

Tutkimusten julkaiseminen. Tutkimustulokset ovat hyödyllisiä vain, jos niitä levitetään (ks. tutkimus
2.2.3.1 kohdasta).
Joillakin eläintarhoilla saattaa olla paljon tietoa tiettyjen lajien biologiasta ja hoidosta, mikä on elintärkeää,
jotta jalostusohjelmissa onnistutaan. Tällaista tietoa voidaan levittää laatimalla eläintenhoidon käsikirjoja ja
jakamalla niitä avoimesti.
Vastaavanlaisten aloitteiden suunnittelua parannetaan raportoimalla avoimesti suojeluohjelmien
edistymisestä ja tuloksista ja niistä saaduista kokemuksista (myös epäonnistuneista toimista ja
epäonnistumisen syistä).

Luettelon pitäminen on vaatimus itsessään, mutta sillä edistetään myös tietojen vaihtoa, kun tarkkoja tietoja
sisältäviä tietokantoja jaetaan avoimesti ja käytetään suojelutarkoituksiin (esim. luettelon tietoja käytetään
tiettyyn tutkimukseen, tietoja jaetaan luonnon monimuotoisuudesta vastaaville viranomaisille tai laaditaan
avoimia kansallisia luetteloja ja tietokantoja). Lisätietoa on 2.6 kohdassa (luettelon pitäminen).
Tietojen vaihto liittyy myös tarkkojen ja ajan tasalla olevien tieteellisten tietojen käyttöön, erityisesti suojelutoimiin
liittyvässä päätöksenteossa. Kokoelman päivittäinen hoito on lisäksi tehokkainta, kun se perustuu parhaaseen
tietämykseen, jota kustakin yksilöstä on saatavilla.
Tämä suojelutoimi voi olla myös muistutus yhteistyön tärkeydestä suojelualoitteissa. Ammattijärjestöjen (esim.
World Association of Zoos and Aquariums -liiton (WAZA), EAZAn, kansallisten järjestöjen, eläintarha-alan
kouluttajajärjestöjen ja eläintenhoitajajärjestöjen) jäsenyydet tarjoavat eläintarhoille mahdollisuuksia tietojen
vaihtoon (esim. erityiskomiteoiden kokouksissa).
Yhteistyö ja kumppanuudet eläintarhayhteisön ulkopuolisten toimijoiden, kuten biologisesta
monimuotoisuudesta vastaavien viranomaisten, korkeakoulujen tai suojelujärjestöjen, kanssa ovat erittäin
hyödyllisiä suojelun kannalta. Eläintarhoja kannustetaan toimimaan edelläkävijöinä ja käynnistämään
tällaisia yhteistyömahdollisuuksia, erityisesti silloin kun niillä on asiantuntemusta tietyistä taksoneista tai
suojelumenetelmistä.
Esimerkki
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Tukea tarvitseviin suojelualueisiin liittyvät pitkäaikaiset kumppanuudet ovat hyödyllisimpiä eläinlajien ja
elinympäristöjen suojelustrategioita ja johtavat usein asialle omistettuihin näyttelyihin (esim. Zürichin eläintarhan
Masoala-halli tekee yhteistyötä Madagaskarissa sijaitsevan Masoalan kansallispuiston kanssa, ja Chesterin
eläintarhan hyeenakoiranäyttelyllä tuetaan suojelua Mkomazissa, Keniassa). Tapaustutkimus: Madagascar
Fauna Group.

2.2.4. Suojelu käytännössä
2.2.4.1. Ex situ -suojelu
Eläinten kasvattaminen vankeudessa (ex situ) ei ole suojelutoimi sinällään. Ex situ -suojeluun liittyvää
kasvattamista sovelletaan uhanalaisten lajien kasvatuksen yhteistyöohjelmissa (uhanalaiset lajit määritetään
tunnustetussa lähteessä, kuten sukupuuton uhan alla olevien eläinlajien kansallisessa tietokannassa tai
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton punaisessa kirjassa). Eläintarhoissa kasvattamisesta voi olla apua muihin
näkökohtiin (lisätietoa on eläintarhojen suojelusuunnittelua käsittelevässä 2.2.4.4 kohdassa jäljempänä).
Tiukkaa suojelua edellyttävien eläinlajien luetteloihin sisältyvien lajien pyydystämistä, pitämistä ja näytteillä
pitämistä säännellään asiaan sovellettavalla lainsäädännöllä (CITES-sopimuksella, luonnonvaraisten eläinten ja
kasvien kauppaa koskevalla EU:n lainsäädännöllä, EU:n luonto- ja lintudirektiiveillä, muilla asiaan sovellettavilla
yleissopimuksilla – ks. kaavio 2 – ja jäsenvaltioiden lainsäädännöllä), jotta varmistetaan eläinlajien mukanaolo
sopivissa ex situ -suojeluohjelmissa.
Vankeudessa kasvattaminen on todennäköisesti suojelutoimi, josta eläintarhoilla on suojeluyhteisössä eniten
kokemusta ja asiantuntemusta. Ex situ -suojelutaitojen jakaminen sekä kokeneiden eläintarhojen ja in
situ -kasvatuskeskusten välisen yhteistyön edistäminen voivat johtaa tehokkaisiin panostuksiin lajien
elvytysohjelmiin. Esimerkkinä voidaan mainita mustajalkahilleriä koskeva ohjelma Black-footed ferret.
Euroopassa kotoperäisten lajien ex situ -suojelua toteutetaan usein kansallisten tai EU:n hankkeiden kautta
(esim. Life+). Jäsenvaltiot ja EU:n elimet kehittävät uhanalaisten kotoperäisten lajien suojelustrategioita, joihin
joissakin tapauksissa sisältyy ex situ -suojelua ja luontoon palauttamista (esimerkiksi osana Natura
2000 -ohjelman aktiivisia suojelutoimia). Eläintarhat voivat osallistua näihin aloitteisiin tekemällä suoraa
yhteistyötä hankkeen kanssa. Euroopan komission teetättämässä, luonnonvaraisten lajien ex situ suojeluohjelmia Euroopassa käsittelevässä tutkimuksessa Ex-situ conservation programmes for wild species in
Europe5 on tarkempia tietoja ex situ -suojelustrategioista ja -suojelumenetelmistä sekä kaaviossa 1 tarkoitetuista
toimista.

5

Ex-situ conservation programmes for wild species in Europe. Contract number: 07.0307/2009/550466/SER/B3.
Final report. June 8th, 2011
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IUCN Guidelines -ohjeissa annetaan olennaisia
tietoja ex situ -populaatioiden hallinnasta, luontoon
palauttamisesta, siirrosta ja muista lajien suojelua
koskevista kysymyksistä. IUCN Species Survival
Commission -komissiossa (SSC) on lisäksi
asiantuntijaryhmiä, jotka tuottavat tutkimuksia ja
tietoja useista eri aiheista: eri taksoneihin liittyvistä
kysymyksistä eläinten terveyteen tai in situ suojeluun. Erityisesti Conservation Planning
Specialist Group -asiantuntijaryhmä (CPSG)
tuottaa välineitä, tietoja ja viestintää, joilla
helpotetaan ex situ- ja in situ -toimien
yhdistämistä.
Tarkistetuissa IUCN SSC Guidelines on the Use
of Ex Situ Management for Species Conservation
-ohjeissa (ei vielä julkaistu) esitetään viiden
vaiheen päätöksentekoprosessi, jonka avulla
voidaan määrittää ex situ -hallinnoinnin tehtävä,
luonne ja toteutettavuus lajien suojelusuunnittelun
integroidussa lähestymistavassa. CBSG ehdottaa
One Plan approach -lähestymistapaa, jolla on
sama tavoite. Siinä otetaan huomioon kaikki
populaatiot (sekä luonnossa että ex situ hallinnoinnin
kaikissa
tilanteissa),
kaikki
osallistuvat toimijat ja kaikki mahdollisesti
käytettävissä olevat resurssit, jotta saavutetaan
täysin
integroitu
lähestymistapa
lajin
suojelualoitteen käynnistämisestä lähtien6.
Suojeluun liittyviä eläintarha-alan järjestöjen
kasvatusohjelmia
koordinoidaan
alueellisella
tasolla. Euroopassa EAZA koordinoi suojeluun
liittyviä hallinnoituja kasvatusohjelmia kahdella
tasolla. Näitä ovat European Endangered species
Programmes -ohjelmat (EEP) ja eurooppalaiset
kantakirjat (ESB). Vielä alemman tason
seurantatilaa käytetään vankeudessa pidettäviä
lajeja
koskevien
tietojen
keräämiseen.
Hallinnoituihin
kasvatusohjelmiin
osallistuvat
kokoelmat osallistuvat aktiivisesti vastaavan
Taxon Advisory Group -ryhmän (TAG) toimintaan.
TAG-ryhmät
laativat
alueellisia
kokoelmia
koskevia suunnitelmia (RCP), edistävät in situ suojeluhankkeita ja ovat tärkeä vankeudessa
pidettävien eläinten hoitoa koskevien tietojen
lähde. Yleismaailmallisella tasolla WAZA laatii
Global Species Management Plans -suunnitelmia
(GSMP) koordinoidakseen alueiden välisiä
kasvatustoimenpiteitä kaikkialla maailmassa ja
pitää yllä kansainvälisiä kantakirjoja (ISB).
EEP- ja ESB-ohjelmiin saavat osallistua vain
EAZAn jäsenet. Muut kuin jäsenet voivat kuitenkin
osallistua, jos EAZAn EEP-komitea katsoo, että
muun kuin jäsenen osallistuminen olisi hyödyksi
ohjelmalle.
Kaavio 1. ”Ex-situ conservation programmes for wild species in
Europe” -tutkimuksen tavoitteet ja toimien yhteenveto.

6

WAZA Magazine 14: Towards Integrated Species Conservation
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Esimerkki
Suojeluun liittyvällä kasvatuksella voi olla merkittävä tehtävä tilanteissa, joissa laji on äkillisesti vaarassa kuolla
sukupuuttoon. Tällaisia ovat muun muassa hätätilanteet, joihin useat sammakkoeläimet ovat viime vuosina
joutuneet. Amphibian Ark -aloitteen nopeat koordinoidut toimet ovat hieno esimerkki yhteistyössä
toteutettavasta suojeluun liittyvästä kasvatuksesta, jolla lajien sukupuutto voidaan pysäyttää.
Ex situ -suojelun tehokkuus lajien pelastamisessa sukupuutolta riippuu useista toisiinsa vaikuttavista ja
monitahoisista tekijöistä (esim. oikeista ennusteista, riittävän suuresta perustajapopulaatiosta, kasvatuksen
onnistumisesta, geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisestä, geneettisen sopeutumisen ja käyttäytymisen
mukautumisen välttämisestä, luonnollisten elinympäristöjen uhkien torjumisesta ja luontoon palauttamisen
onnistumisesta). Nämä tekijät liittyvät myös in situ -suojeluun liittyviin tietoihin ja toimiin.
Ex situ -suojelutoimien asianmukaisessa ja onnistuneessa toteuttamisessa on otettava huomioon seuraavat
tekijät:
-

-

tieteellisen tutkimuksen jatkuminen koko prosessin ajan. Erityisesti on otettava huomioon ex
situ -suojelutoimien sisällyttäminen eläintarhan ja muiden asianomaisten järjestöjen laatimaan lajikohtaiseen
toimintasuunnitelmaan
sovittujen suunnitelmien ja menettelyjen noudattaminen ja
toimien liittäminen yhä enemmän kentällä tapahtuvaan suojeluun.

Läheisten yhteyksien muodostaminen vankeudessa pidettävien ja luonnonvaraisten populaatioiden välille lajien
hallinnointia koskevan yhteistyön tekemiseksi, tietojen vaihtamiseksi ja keräämiseksi ja siten lajien suojelua
koskevan integroidun lähestymistavan saavuttamiseksi on tärkeä tehtävä, jota eläintarhat voivat tällä hetkellä
toteuttaa (esim. vesikon suojelu Tallinnan eläintarhassa Virossa).
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Kaavio 2. Ex situ -suojelun keskeinen lainsäädäntö, tietolähteet ja ohjelmat. Kaikkien sopimuspuolten on pantava täytäntöön
eläintarhadirektiiviin liittyvät kansainväliset sopimukset (vaaleansiniset laatikot). Kaaviossa mainitut ohjeet ja ohjelmat ovat
esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

2.2.4.2. Kannan uudelleen istuttaminen ja lajien palauttaminen luontoon
Siirto suojelutarkoituksessa on todennäköisesti teknisesti kaikkein monimutkaisin ja taloudellisesti vaativin
suojelutoimi, jos se halutaan tehdä onnistuneesti, ja se on tarpeen vain harvoille lajeille. Eläintarhat voivat tarjota
vankeudessa kasvatettuja eläimiä sekä teknistä tai taloudellista tukea hankkeille, joissa eläimiä siirretään
suojelutarkoituksessa, mutta ne eivät useinkaan ole tällaisten hankkeiden tärkeimpiä alullepanijoita, rahoittajia
tai vetäjiä.
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Kannan uudelleen istuttaminen ja lajien palauttaminen luontoon
-

Siirto suojelutarkoituksessa tarkoittaa organismien tarkoituksellista siirtämistä yhdestä paikasta toiseen siellä
vapauttamista varten. Sen tarkoituksena täytyy olla mitattavan suojeluhyödyn saavuttaminen populaation,
lajin tai ekosysteemin tasolla, ei pelkästään hyödyn tavoittelu siirretyille yksilöille.
- Siirto suojelutarkoituksessa koostuu I) populaation vahvistamisesta ja lajien palauttamisesta lajien
alkuperäisellä levinneisyysalueella ja II) suojelutarkoituksessa tehdyistä istutuksista, jotka koostuvat
avustetusta leviämisestä ja ekologisesta korvaamisesta alkuperäisen levinneisyysalueen ulkopuolella.
- Siirto on tehokas väline suojelussa, mutta sen käyttö yksinään tai yhdessä muiden suojeluratkaisujen
kanssa edellyttää tarkkaa perustelua. Toteutettavuuden arvioinnissa on vertailtava suojeluhyötyjä sekä
siirron että vaihtoehtoisten suojelutoimien kustannuksiin ja riskeihin.
Lähde: IUCN/SSC (2013). Guidelines for reintroductions and other conservation translocations
Kannan uudelleen istuttamisen ja lajien luontoon palauttamisen hankkeet edellyttävät eri toimijoilta (esim.
hallituksilta, suojelujärjestöiltä, perustajakannan toimittajilta ja paikallisyhteisöiltä) tiivistä yhteistyötä,
pitkäjänteistä suunnittelua ja rahoitusta sekä kattavaa tutkimusta ja valvontaa koko prosessin ajan. Eläintarhat
ovat panostaneet merkittävästi lajien luontoon palauttamiseen, kuten onnistuneista esimerkeistä käy ilmi
(tapaustutkimus 3: Mongolianvillihevonen).
Yksi ilmastonmuutoksen seurauksista on se, että lajien levinneisyysalueet siirtyvät maantieteellisesti. Sen lisäksi
yhä useammat lajit tarvitsevat tukea sopivien elinympäristöjen löytämiseen. Avustettu leviäminen merkitsee
siirtoa, jonka tarkoituksena on auttaa tässä prosessissa, mutta sen mahdollisia vaikutuksia ja hyötyjä on
tutkittava laajalti ennen kuin sitä ehdotetaan. Ilmastonmuutosta ja Natura 2000 -verkostoa koskevissa EU:n
ohjeissa (EU Guidelines on Climate Change and Natura 2000) käsitellään avustettua leviämistä ja muita
tärkeitä biologiseen monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyviä strategioita.
2.2.4.3. In situ -suojelu
In situ -suojelussa pysäytetään tai lievennetään sellaisten uhkien ja prosessien vaikutuksia, joilla on ollut
kielteinen vaikutus tiettyihin luontotyyppeihin tai lajeihin, sekä pyritään palauttamaan nämä ”suotuisalle suojelun
tasolle”. Biologisella monimuotoisuudella on useita hyvin tunnettuja uhkia, joita Diamond (1989) kuvaa
sukupuuttoa edistävänä ihmisen aiheuttamana ”pahana kvartettina”. Ne ovat luontotyypin häviäminen,
muuttuminen ja pirstoutuminen, liiallinen hyväksikäyttö, lajien istuttaminen uusille alueille ja sukupuuttoaallot.
Myöhemmin Brooke ym. (2008) ehdotti seuraavan kahden muun ”pahan” lisäämistä: maailmanlaajuiset
muutos- ja sukupuuttosynergiat, jotka johtuvat useiden näiden tekijöiden yhdistämisestä aiheutuvista
lisävaikutuksista (ks. liite 4.1).
Tärkeimmät in situ -suojelun välineet EU:ssa ovat Natura 2000 -verkosto ja lintu- ja luontodirektiiveissä säädetty
tiukka lajien suojelujärjestelmä. Biologisesta monimuotoisuudesta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia ja
eläintarhoja kehotetaan tekemään yhteistyötä aktiivissa suojelualoitteissa, joita koordinoidaan näissä
vakiintuneissa puitteissa. Tällaiset toimet voivat edellyttää populaation tilan varmistamiseksi tai kasvien ja
eläinten elinympäristöjen ennalleen saattamiseksi ja lajien palauttamiseksi esimerkiksi kohdennettuja toimia,
joilla pysäytetään uhkia ja varmistetaan suojelu.
Eläintarhat voivat kokonsa, resurssiensa ja tavoitteidensa mukaisesti ryhtyä ja osallistua in
situ -suojeluhankkeisiin, joiden laajuus vaihtelee paikallisista kansainvälisiin. Suuret eläintarhat pystyvät
antamaan suoran panoksensa in situ -suojeluun kaikilla tasoilla. Pienemmät tarhat voivat erikoistua (esim.
kotoperäisten lajien suojeluun tai muutamaa lajia tai taksonia koskevan edistyneen tietämyksen kehittämiseen)
ja kehittää vahvoja siteitä paikallisella tai kansallisella tasolla sekä eläintarhayhteisössä että laajemmassa
suojeluyhteisössä.
Tämän otsikon seuraavissa alakohdissa kuvataan toimia, joita voidaan toteuttaa eri tasoilla.
Esimerkki
Erikoistumisen sekä paikallisia tai kokoelmaan kuuluvia lajeja koskevan viestinnän ja tietoisuuden lisäämisen
ansiosta pienet eläintarhat pystyvät osallistumaan suoraan in situ -suojeluun entistä tehokkaammin. Ks.
tapaustutkimus: Jerezin eläintarha (Espanja).
2.2.4.3.1

Paikan päällä toteutettava in situ -suojelu

Eläintarhan toiminnan kestävyyden jatkuva kehittäminen voi edesauttaa suojelua ja on yksi parhaista
esimerkeistä yleisön valistamisessa ja koulutuksessa. Lisätietoa tästä on 3 artiklan toista luetelmakohtaa
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koskevassa 2.3 kohdassa. Tällainen toiminta voidaan katsoa EU:n eläintarhadirektiivin soveltamisalaan
kuuluvaksi ja hyödylliseksi, mutta se ei ole suojelutoimi sellaisenaan. Ks. liitteestä 1.5 esimerkkejä ja asiakirjoja
siitä, miten eläintarhan toiminnan kestävyyttä voidaan parantaa.
Esimerkki
Paikan päällä toteutettavia suojelutoimia voisivat olla muun muassa seuraavat:
-

-

Vapaana elävien kotoperäisten lajien asettumisen edistäminen ja seuranta eläintarhan alueella esimerkiksi
tarjoamalla linnunpönttöjä, pesätolppia, keinotekoisia lepakkopönttöjä, luonnontilaisia kasvialueita ja
perhospuutarhoja (esim. Barcelonan eläintarhan haikarat).
Vierailijoiden ja paikallisyhteisön kannustaminen osallistumaan toimintaan, jolla edistetään kestäviä tapoja
eläintarhan alueella.

2.2.4.3.2

Paikallinen in situ -suojelu

Yksi suojelutoimi, jossa eläintarhojen rooli on entistä tärkeämpi, on suojelualueiden ja luonnossa elävien
uhanalaisten lajien hallinnointia koskeva yhteistyö. Eläintarhat voivat ryhtyä toimiin tämän tavoitteen
saavuttamiseksi kaikilla tasoilla, mutta mikä tahansa eläintarha koosta riippumatta voi osoittaa olevansa
tietoinen maantieteellisesti läheisiä suojelualueita koskevasta yhteistyöstä ja etsiä sellaista. Tällaisia alueita ovat
erityisesti Natura 2000 -verkoston alueet, joilla strategioita on jo todennäköisesti laadittu ja yhteistyö saattaa olla
kaikista tehokkainta ja kohdennetuinta.
Eläintarhojen osallistuminen paikallisiin suojelutoimiin
Paikallisella tasolla eläintarhojen osallistuminen suojelutoimiin voi tarkoittaa esimerkiksi seuraavia:
-

-

o
o
o
o

osallistuminen paikallisten tai kansallisten vankeudessa kasvattamisen hankkeiden käynnistämiseen ja
vaiheiden valvontaan. Eläintarhan tehtävät voivat olla muun muassa yhteistyötutkimusta, koko hankkeen
tietojen tallentamista, vapaaehtoisten ja henkilöstön koulutusta, paikallisen tietoisuuden parantamista tai
varainkeruuta
osallistuminen paikallisilla suojelualueilla olevien uhanalaisten luonnonvaraisten populaatioiden hallinnointiin
ja valvontaan
osallistuminen luonnonalueiden ennalleen palauttamisen ja luonnonvaraisten eläinten uudelleenistuttamisen
hankkeisiin
paikallisilla suojelualueilla toteutettavien toimien edistäminen
osallistuminen eläintarhan järjestämiin tai paikallisviranomaisten tai kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyössä
toteutettuihin kausittaisiin tai jatkuviin luonnonvaraisten eläinten kuntouttamistoimiin (on huomattava, että
nämä ovat erittäin erikoistuneita toimia ja eläintarhalla on oltava tarvittava tietämys sekä henkilökuntaa ja
aineellisia resursseja niiden toteuttamiseen). Ks. tapaustutkimus: Hungarian Association of Zoos
henkilöstön ja tietojen vaihto paikallisten luonnonvaraisten eläinten pelastus- ja kuntoutuskeskusten kanssa
paikallisen ympäristöpolitiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon edistäminen ja siihen osallistuminen
haitallisten vieraslajien uhkan torjuntaan tarkoitetut toimet, esimerkiksi:
osallistuminen vieraslajien (kasvien ja eläinten) poistamiseen luonnosta
osallistuminen vieraslajien torjuntatapoja koskevaan tutkimukseen
(luonnonvaraisten) eksoottisten lemmikkieläinten vastaanottamisen arviointi, jotta vähennetään niiden
mahdollista leviämistä elinympäristöihin
osallistuminen
haitallisten
vieraslajien
johdosta
vähentyneiden
kasvija
eläinlajien
ennallistamishankkeisiin.

2.2.4.3.3

Kansallinen in situ -suojelu

Useita paikallisia toimia voidaan myös soveltaa toimissa, joita toteutetaan kansallisella tasolla yhteistyössä
kansallisten viranomaisten, suurten suojelualueiden, ammattijärjestöjen, kentällä toimivien suojelujärjestöjen ja
tiedelaitosten kanssa. Kansallisten suojelustrategioiden tuntemus ja läheinen suhde näihin toimijoihin helpottaa
eläintarhojen osallistumista tämän tason hankkeisiin sekä myös laajemman suojeluyhteisön toimintaan.
Esimerkki
Kentällä toteutettavia kansallisen tason hankkeita ovat esimerkiksi kansalliseen punaiseen kirjaan kuuluvien
uhanalaisten kotoperäisten lajien suojelu, Natura 2000 -alueiden tutkiminen, ennallistaminen tai hallinnointi,
haitallisten vieraslajien hallintastrategiat tai EU:n Life+-hankkeiden täytäntöönpano. Tapaustutkimus: Latgalen
eläintarha (Latvia) LIFE+ HerpetoLatvia
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Kansalliset eläintarha-alan järjestöt pyörittävät hankkeita ja kampanjoita, joihin niiden jäsenet osallistuvat. Ne
myös tarjoavat tietoa ja asiantuntemusta kaikista eläintarhoihin liittyvistä asioista. Eläintarha-alan järjestöön
kuuluminen auttaa parantamaan eläintarhan suojelutoimintaa. Jäsenmaksut voivat kuitenkin olla aluksi liian
suuria pienille eläintarhoille. Olisi suositeltavaa, että eläintarhojen ammattijärjestöt ja suuret eläintarhat laatisivat
yhteistyökehyksiä, joiden avulla autettaisiin pienempiä tarhoja parantamaan suojelutaitojaan ja -panoksiaan.
2.2.4.3.4

Alueellinen in situ -suojelu

Euroopan tasolla on tärkeää, että eläintarhat ovat ajan tasalla biologista monimuotoisuutta koskevista EU:n
politiikoista ja tietokannoista (näitä ovat mm. biologista monimuotoisuutta käsittelevä eurooppalainen tietokanta,
BISE, Euroopan ympäristökeskus EEA ja ympäristöä koskeva Euroopan tieto- ja seurantaverkko EIONET).
Erityisesti vuoteen 2020 ulottuvassa luonnon monimuotoisuutta koskevassa EU:n strategiassa annetaan tietoa
ja tavoitteita, joilla varmistetaan kotoperäisten lajien ja elinympäristöjen suojelu. Kyseiset tavoitteet ovat
erinomaisia ohjenuoria yhteisiin alueellisiin tavoitteisiin tähtäävien suojelutavoitteiden asettamiselle eri tasoilla.
Esimerkki
Alueellinen eläintarha-alan järjestö EAZA helpottaa, edistää ja koordinoi in situ -suojeluyhteyksien kehittämistä.
2.2.4.3.5

Kansainvälinen in situ -suojelu

EU:n eläintarhat voivat osallistua kansainväliseen suojeluun itsenäisesti, yhteenliittyminä tai kansallisten
järjestöjen, EAZAn tai WAZAn kautta. Suurilla eläintarhoilla on pätevyyttä ja resursseja osallistua kansainvälisiin
in situ -suojeluhankkeisiin. Osallistumisella voi olla eri muotoja, kuten erikoishenkilöstön tai -koulutuksen
tarjoaminen, tutkimuksen toteuttaminen ja käynnistäminen, politiikan kehittämisen tukeminen tai pitkäaikaisten
kumppanuuksien toteuttaminen tai kehittäminen suojelualueiden tai paikallisten suojelujärjestöjen kanssa.
Kansainvälisten in situ -suojelualoitteiden tehokkuus ja mahdollinen onnistuminen riippuu tekijöistä, joita ovat
muun muassa
-

tieteeseen perustuvat painopisteet
suunnitellut aikataulut. Kansainvälisellä tasolla parhaat tulokset syntyvät pitkäaikaisesta sitoutumisesta.
Ihannetilanteessa yhteyksiä hankkeeseen tai alueeseen pidetään yllä ja vahvistetaan ajan myötä, kunnes
hanke on omavarainen
- jatkuva yhteistyö paikallisten kumppaneiden, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa
- edistymisen ja tulosten jatkuva arviointi palautteen antamista ja tehokkuuden parantamista varten.
Esim. Zoological Society of London -yhdistyksen (ZSL) kansainväliset hankkeet; Durrell Wildlife Conservation
Trust -suojelusäätiön kansainväliset hankkeet

2.2.4.4. Välineet: eläintarhan suojelutoimien suunnittelu ja niistä raportointi
Tarkka suunnittelu on avainasemassa, kun suojelutoimilla halutaan saavuttaa tehokkaita tuloksia.
Suojelutoimien tuloksia tai niiden vaikutusta voi olla vaikea arvioida, mutta tulokset voidaan raportoida. Tässä
osassa esitetään välineitä, joiden avulla eläintarhat voivat suunnitella suojelutoimia ja raportoida niistä. Välineitä
voivat käyttää kaikki eläintarhat, ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat arvioida niitä.
2.2.4.4.1

Suojelutavoitteet

Eläintarhan on helpompi keskittyä suojelutoimiin, kun suojelun toiminta-ajatus ja suojelutavoitteet on määritetty
selkeästi. Eläintarhoilla on usein selkeä suojelun toiminta-ajatus sekä suojelutavoitteita, jotka heijastavat kunkin
tarhan ominaisuuksia, valmiuksia ja pyrkimyksiä.
Toiminta-ajatuksen tarkoituksena on innostaa. Se antaa eläintarhalle sisäisen tarkoituksen ja luonnehtii
ulkopuolisille, millaisesta tarhasta on kysymys. Toiminta-ajatuksessa kuvataan visio, joka on lopputavoite, johon
pyritään, ja missio, joka kuvaa polkua, jonka tarha on valinnut tavoitteen saavuttamiseksi.
Eläintarhan tavoitteissa määritellään lopputulos, joka aiotaan saavuttaa eläintarhadirektiivin puitteissa
toteutetuilla toimilla. Näitä ovat suojelutoimet, tutkimus, koulutus, tietojen vaihto, valistus ja korkeatasoinen
eläintenpito.
Toiminta-ajatus ja tarhan tavoitteet kuvaavat eläintarhan sitoutumista eläintarhadirektiivissä tarkoitettuun
vahvistettuun biologisen monimuotoisuuden suojelutehtävään sen omien yksilöllisten tavoitteiden ja
suunnitelmien avulla. (Ks. liite 1.6: toiminta-ajatukset)
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Suojelustrategian laatiminen

Suojelustrategiassa määritetään yksityiskohtaisesti, miten eläintarha aikoo toteuttaa suojelutoimia – kuten
direktiivin 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa lueteltuja suojelutoimia.
Suojelussa on tärkeää, että valitaan ensisijaiset suojelukohteet, joihin varoja ja työtä investoidaan. Eläintarhat
saavat apua painopisteiden valinnassa tieteellisestä tiedosta. Sen käyttö on erityisen tärkeää, kun eläintarhat
haluavat panostaa tehokkaasti maailmanlaajuiseen suojelutyöhön. IUCN Species Conservation Planning
subcommittee avustaa järjestöjä lajien suojelun suunnittelussa. British and Irish Association of Zoos and
Aquariums (BIAZA) on antanut esimerkkejä siitä, miten kentällä toteutettavien suojelutoimien vaikutusta voidaan
arvioida, sekä joitakin välineitä, joita voidaan käyttää suojelutoimien suunnittelussa ja hankkeiden
hallinnoinnissa (ks. liite 1.7: painopisteiden valinta ja suojelutoimien suunnittelu). Eläintarhat voivat valita eri
tasojen tavoitteensa arvioimalla, miten niiden erityiset kyvyt voivat edistää kansainvälisiä, eurooppalaisia,
kansallisia ja paikallisia suojelustrategioita ja -tarpeita.
Suojelustrategian laatimiseen kuuluu suojelutavoitteiden saavuttamista koskevan suunnitelman laatiminen.
Kaaviossa 3 on esimerkki siitä, miten suojelustrategia laaditaan. Siinä esitetään mahdolliset suojelustrategiaan
sisältyvät kohdat (laatikot 1, 2 ja 3) sekä taulukko (laatikko 4), jota voidaan käyttää, kun suojelutavoitteita
muunnetaan toimiksi. Se on esimerkki yksinkertaisesta järjestelmästä, jota voidaan soveltaa ja mukauttaa
teknisiltä valmiuksiltaan kaikenlaisten eläintarhojen tarpeita vastaavaksi.
Eläintarhan strategisen suunnittelun asiakirjoissa (ks. liite 1.8) on kaikki tiedot, joita eläintarhan toiminnan
ymmärtämiseen tarvitaan. Suojelutoimien suunnittelu perustuu tarhan suojelutavoitteisiin, ja se sisältää (muihin
asiakirjoihin sisältyvät) strategiat, jotka eläintarha aikoo panna täytäntöön tavoitteidensa saavuttamiseksi
(eläintarhadirektiivin suojelutoimien mukaisesti).
Suunnittelu voi edellyttää suhteellista soveltamista ja arviointia. Pienet tarhat voivat esimerkiksi käyttää vain yhtä
kattavaa suojelustrategiaa ja siihen liittyviä asiakirjoja, kun suuremmilla tarhoilla voi olla oma valikoima
asianmukaisia asiakirjoja. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä saatetaan vaatia erityisiä suunnitelmia soveltamista
tai tarkastuksia varten (esim. ks. liite 6.4).
Suunnitelmissa ja strategioissa keskitytään tehokkuuteen, ja niissä voi olla muun muassa seuraavanlaisia osia:
-

kunkin toimen erityinen tavoite
määräajat
vastuuhenkilöt (ks. liite 6.5: henkilöresurssit)
arviointijärjestelmät
raportointijärjestelmät.

Laitoksen kokoelmaa koskeva suunnitelma (ICP-suunnitelma) on väline, jolla valvotaan kokoelmaa ja
suunnitellaan eläinten siirtoja. ICP-suunnitelmaa voidaan käyttää myös, kun kirjataan muita asianmukaisia
tietoja, kuten mahdollisia suojelutehtäviä tai yhteyksiä erityisohjelmiin. Lisätietoja tästä ja muista hyödyllisistä
välineistä on liitteessä 1.8.
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Kaavio 3. Suojelustrategiakehyksen mahdolliset osat. 7.
2.2.4.4.3

Eläintarhan kokoelman suunnittelu

Eläintarhan sellaisen kokoelman suunnittelussa, jolla halutaan saavuttaa suojelutavoitteet, on otettava
huomioon useita seikkoja, kuten seuraavat:
-

Eläinten hankinta tai kauppa edellyttää tarkkaan harkittuja ja asianmukaisia menettelyjä. Esimerkiksi
nykyaikaista eläintarhan pitoa koskevissa ministerin standardeissaSecretary of State’s Standards of Modern
Zoo Practice (DEFRA, Yhdistynyt kuningaskunta) suositellaan, että tässä ja muissa eläintarhan toimintaan
liittyvissä seikoissa käytetään BIAZA Animal Transaction Policy -politiikkaa ja eettisiä arviointiprosesseja.
- Eläinten hankkimista luonnosta on erityisesti vältettävä muutoin kuin hallituissa ex situ -suojeluohjelmissa,
joissa varmistetaan asiaan sovellettavan lainsäädännön noudattaminen (ks. myös ex situ -suojelu 2.2.4.1
kohdasta edellä). Kun kyseessä ovat luonnosta peräisin olevat eläimet, joiden lajien suojelu ei ole niin
tärkeää, CITES Non-Detriment Findings -julkaisu saattaa olla kiinnostava.
- Eläintarhadirektiivin täytäntöönpanon tärkeimmät välineet ovat lupien myöntäminen ja eläintarhojen
tarkastukset. Sen vuoksi eläintarhojen välisiä eläinten siirtoja koskevilla toimintaperiaatteilla on
varmistettava, että vastaanottavalla eläintarhalla on lupa.
- Suositellaan, että jalostusohjelmilla pyritään ylläpitämään itseään ylläpitäviä populaatioita, joiden geneettinen
monimuotoisuus on riittävä (esim. eläinten, kuten albiinokameleonttien tai -käärmeiden, joista useilla on
monenlaisia periytyviä vikoja, valikoiva jalostus värin muuntamiseksi olisi suojelutavoitteiden vastaista).
Lisätietoa on 2.4.4.4 kohdassa kokoelman hallinnointi.

7

Muokattu Zoological Society of London (ZSL) Research Strategy -suojelustrategiasta.
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Suojelutoimista raportointi

Kun otetaan huomioon ensisijaisten suojelukohteiden valinnan ja tehokkaiden suojeluhankkeiden toteuttamisen
vaikeus, on tärkeää, että laitos ymmärtää, mitä toimia tarvitaan suojeluetujen saavuttamiseksi ja miten se voi
yrittää arvioida niiden vaikutusta.
WAZA on esimerkiksi julkaissut hankkeen suojeluvaikutusta koskevan yhteenvetolomakkeen (Project
Conservation Impact Summary Form). Lomake on Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan Chesterin
eläintarhan laatima ja perustuu eläintarhan toimenpideryhmän (Zoo Measures Group) laatimiin menetelmiin8.
Lomake on väline, jonka avulla ohjataan hankkeen mukautuvaa hallinnointia, vedetään yhteen suojelutavoitteita
koskevia saavutuksia ja arvioidaan suojelutoimien vaikutusta standardoidulla tavalla.
Eläintarhojen tai muiden suojelujärjestöjen toteuttamien suojelutoimien vaikutusta on suojelun kannalta vaikea
arvioida. Jos suojelustrategiassa kuitenkin osoitetaan arviointijärjestelmä kullekin toimelle, tulokset voidaan
esittää lyhyesti eläintarhan suojeluraportissa. Suojeluraportteja voidaan mukauttaa laitoksen tarpeita
vastaaviksi. Esimerkiksi suuret eläintarhat voivat ottaa arviointiin tieteellisen lähestymistavan, kun pienten
eläintarhojen vertailukohtana voi olla oma edistyminen.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että suojeluraportti toimitetaan niille osana eläintarhan
tarkastusmenettelyjä, tai ne voivat esittää suojelutoimien raportointia koskevia kysymyksiä tarkastusta
koskevissa kyselylomakkeissaan.
Eläintarhadirektiivin 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa mainitaan toimia ja menetelmiä, joiden avulla
eläintarhat voivat saavuttaa määrällisiä suojelutavoitteita tai vähintään tuotoksia. Artiklan noudattamista voidaan
arvioida arvioimalla toimia ja raportoimalla niistä.
Eläintarhat voivat hyötyä useista välineistä suunnitellessaan toimia ja seuratessaan suojelutoimiensa tuloksia.
Tässä kohdassa ja liitteissä 1.7 ja 1.8 esitetyt välineet ovat ilmaisia ja kenen tahansa käytettävissä. Eläintarhoja,
jotka myös rahoittavat suojeluhankkeita, kannustetaan käyttämään näitä välineitä, kun ne tekevät päätöksiä ja
suunnittelevat resurssiensa käyttöä ja kun ne arvioivat suojelutoimiensa vaikutusta.

TIIVISTELMÄ 3 – 3 ARTIKLAN ENSIMMÄINEN LUETELMAKOHTA: SUOJELU, TUTKIMUS JA
KOULUTUS
 Direktiivin 3 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan suojelutoimet ovat aktiivisia, mitattavia sekä suoria
(ja epäsuoria) toimia, joilla edistetään eläintarhadirektiivin tavoitteen eli biologisen monimuotoisuuden
suojelun saavuttamista.
 Kuvatut toimet ja tekniikat keskittyvät lajien suojeluun ja sisältävät eläintarhojen toteuttamia ex situ- ja
in situ -suojelutoimia.
 Tehokas suojelu toteutetaan usein yhteistyössä.
 Tutkimukseen saatetaan soveltaa jäsenvaltion lainsäädäntöä, ja sitä on paras kehittää tunnustettuja
standardeja noudattamalla.
 Koulutus koskee sekä eläintarhan henkilöstön suojelutaitojen jatkuvaa ammatillista kehittämistä että
eläintarhan ulkopuolisten henkilöiden erityiskoulutusta.
 Vastaavasti tietojen vaihto liittyy sekä eläintarhojen tietämyksen ja kokemuksen levittämiseen että
muilta eläintarhoilta ja eläintarha-ammattilaisilta saatavien suojelutoimia koskevien ajantasaisten
tietojen hyödyntämiseen.
 Vankeudessa kasvattaminen, kannan uudelleen istuttaminen tai lajien luontoon palauttaminen ovat
monimutkaisia toimia, ja ne on paras toteuttaa sopivissa tieteellisissä ja oikeudellisissa kehyksissä
soveltuvin osin.
 Eläintarha-alan ammattijärjestöjen (esim. kansallisten eläintarha-alan järjestöjen, EAZAn ja WAZAn) ja
suojelujärjestöjen (esim. IUCN:n) kehittämien välineiden, ohjeiden ja menetelmien käyttö ja
soveltaminen kentällä toteutettavassa suojelussa voi tehokkaasti edistää määritettyjen suojelutoimien
kehittämistä.

8

Mace ym. (2007) Measuring conservation success: assessing zoos' contribution. Teoksessa: Zoos in the 2first
Century: Catalysts for Conservation?
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2.3

3 artikla – toinen luetelmakohta – yleisön valistaminen ja koulutus

2.3.1

Soveltamisala

Eläintarhadirektiivin 3 artiklan toisen luetelmakohdan toimissa korostetaan eläintarhojen tehtävää biologisen
monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvässä yleisön valistamisessa ja tietoisuuden edistämisessä. Nämä toimet
liittyvät suoraan biodiversiteettisopimuksen ensimmäiseen Aichin tavoitteeseen, jonka mukaan viimeistään
vuoteen 2020 mennessä ihmiset tunnistavat biologisen monimuotoisuuden arvot ja ovat tietoisia niistä
askeleista, joita he voivat ottaa biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja käyttämiseksi kestävästi.
Direktiivin 3 artiklan toisella luetelmakohdalla on yleinen painopiste ja erityinen painopiste. Yleisellä
painopisteellä – ”edistävät biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvää yleisön valistamista ja
tietoisuutta” – määritetään eläintarhojen yhteiskunnalliseen valistustehtävään liittyvä lähestymistapa. Eläintarhan
valistustehtäviä voivat olla muun muassa seuraavat:
-

Suoraan biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvien yleisön valistusohjelmien
toteuttaminen.
Biologisen monimuotoisuuden ympäristöllisten, taloudellisten, kulttuuristen ja luontaisten arvojen
edistäminen.
Tietoisuuden lisääminen jokapäiväisten tapojen vaikutuksesta biologisen monimuotoisuuden
säilyttämiseen.
Yleisön valistaminen niistä askeleista, joita he voivat ottaa biologisen monimuotoisuuden
suojelemiseksi ja käyttämiseksi kestävästi.
Yleisön valistaminen tietyntyyppisestä käyttäytymisestä luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä kohtaan
biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen edistämiseksi.

Asiaa koskevat määritelmät
Valistus: Organisoitu ja jatkuva viestintä, jonka on tarkoitus tuottaa oppimista. Asiayhteys: Tässä
asiayhteydessä viestintä edellyttää kahden tai useamman henkilön suhdetta, johon sisältyy tiedon siirtäminen
(viestit, ideat, tietämys, strategiat jne.). Organisoitu tarkoittaa mallin tai järjestyksen mukaisesti suunniteltua ja
tavoitteiden asettamista tai opetussuunnitelmien laatimista, ja siihen kuuluu valistava taho, joka järjestää
oppimistilanteen ja/tai opettajia, joiden työnä (myös palkatta toimivat vapaaehtoiset) on organisoida viestintä
tarkoituksellisesti. Jatkuva tarkoittaa, että oppimiskokemuksella on kesto ja että se on yhtäjaksoista. Oppimisella
tarkoitetaan kaikkia sellaisia muutoksia käyttäytymisessä, tiedoissa, tietämyksessä, ymmärryksessä,
asenteissa, taidoissa tai valmiuksissa, jotka pystytään säilyttämään ja jotka eivät johdu fyysisestä kasvusta tai
perittyjen käyttäytymismallien kehittymisestä. (UNESCO, OECD, 2001)
Yleisen tietoisuuden lisäämisellä tuodaan luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset sellaisten
avainryhmien huomioon, jotka voivat vaikuttaa asioihin. Tietoisuuden lisäämiseen kuuluu toimintasuunnitelman
laatiminen ja edistämistoimia, joiden avulla ihmiset saavat tietoa siitä, mitkä kysymykset ovat tärkeitä ja miksi,
tavoiteltavista päämääristä ja siitä, mitä niiden saavuttamiseksi tehdään ja voidaan tehdä.
(Biodiversiteettisopimus, CEPA Toolkit Glossaries)
Eläintarhojen tarjoama valistus ja tiedot muodostavat yhteiskunnallisen vertailukohdan ihmisten ja eläinten
välisille suhteille ja asenteellemme luontoa kohtaan. Tähän liittyy vastuu, joka ei koske vain eläintarhan
valistustoimia, vaan siihen kuuluvat kaikki tavat, joilla eläimiä käytetään viestien välittämiseen. Eläintarhoilla on
vastuu siitä, millaisen kuvan ne antavat eläimistä. Kuvan pitäisi olla realistinen ja kunnioittava, ja siinä pitäisi
välttää kaiken sellaisen käytöksen tukemista, joka on epäasiallista luontoa kohtaan.
Direktiivin 3 artiklan toisella luetelmakohdalla on erityinen painopiste: ”erityisesti antamalla tietoa näytteillä
pidetyistä lajeista ja niiden luonnollisista elinoloista”. Tällaiset tiedot voidaan esittää kunkin näyttelyn kohdalla.
Ohjeena on, että perustietoihin sisältyvät seuraavat tiedot:
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Tarkat lajitiedot eli oikeat yleiskieliset ja tieteelliset nimet, ekologiaa koskevat perustiedot, suojelun taso (eli
IUCN:n punaisen kirjan luokka ja kotoperäisten lajien osalta myös vastaava kansallinen luokka) ja suojelua
uhkaavat tekijät. Lisäksi voidaan antaa tietoja siitä, suojellaanko näytteillä pidettyjä eläimiä 3 artiklan
ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuilla suojelutoimilla.
Lajien luonnollisia elinoloja koskevat tiedot eli lajin maantieteellinen levinneisyys, elinolojen kuvaus ja
uhkat.

Joistakin lajeista voidaan antaa lisätietoja yleisön valistamista ja kouluttamista varten, esimerkiksi
-

tapauksissa, joissa laji on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi tai se sisältyy muuhun asiaankuuluvaan EU:n tai
jäsenvaltion lainsäädäntöön
tapauksissa, joissa yksilöt ovat peräisin takavarikoista tai pelastustoimista
tapauksissa, joissa yleisön käyttäytymisellä voi olla suora vaikutus lajin suojeluun (esim. jos
lemmikkieläinkauppa on uhka lajille)
tapauksissa, joissa lajin pitäminen lemmikkieläimenä aiheuttaa ongelman suojelulle, koska suojeluresurssit
ohjataan eläinten takavarikointiin tai pelastamiseen
tapauksissa, joissa lajia saatetaan käyttää luonnonvaraisista eläimistä valmistettuihin matkamuistoihin tai
laittomiin tuotteisiin.

Muita tietoja voivat soveltuvin osin olla seuraavat:
-

”Mitä sinä voit tehdä” -tietoiskut, joissa käsitellään seuraavia aiheita: vapaaehtoisena toimiminen, lahjoitukset
eläintarhan in situ -hankkeille tai muille järjestöille, kampanjatoimet tai jokapäiväisten tapojen muutokset,
joilla voi olla myönteinen vaikutus suojeluun.

Aivan kuten suojelutoimissakin, myös valistus- ja koulutustoimissa tärkeitä ovat kaikki toimet yhteensä, jotta 3
artiklan toisen luetelmakohdan vaatimukset voidaan täyttää. Vastaavasti arvioijilla on valta harkita, vastaavatko
toimien soveltamisala ja laajuus riittävästi kunkin eläintarhan luonnetta ja valmiuksia.
2.3.2

Miten eläintarhat edistävät yleisön valistamista ja koulutusta?

Biodiversiteettisopimus, WAZA, EAZA ja kaikki kansalliset eläintarha-alan järjestöt ovat tunnustaneet biologista
monimuotoisuutta, suojelua ja kestävyyttä koskevat yleisön valistus- ja koulutustoimet merkittäviksi panoksiksi,
joita eläintarhat voivat tehdä saavuttaakseen biologista monimuotoisuutta koskevaan Yhdistyneiden
kansakuntien strategiseen suunnitelmaan vuosiksi 2011–2020 sisältyvän ensimmäisen Aichin tavoitteen.
Eläintarhoilla on käytettävissään arvokas voimavara, kun ne pyrkivät suojelemaan biologista monimuotoisuutta:
elävät eläimet. Ihmisten eläimiä kohtaan tuntema luontainen kiinnostus tuo eläintarhoihin miljoonia vierailijoita
vuosittain. Sen myötä tarjoutuu huomattava mahdollisuus valistaa ja kouluttaa yleisöä biologisen
monimuotoisuuden säilyttämisestä.
Yleisön innostaminen:
”Biologinen monimuotoisuus on maailman yksityiskohtaisin tieteellinen käsite mutta mahdollisesti myös sen
hienoin tarina. Useimmille ihmisille rakkaus luontoa kohtaan on kunnioitusta, ihmetystä ja iloa – ei
elinympäristöjä, ekosysteemipalveluja tai sukupuuttoa.” (Communicating biodiversity. Communication,
Education and Public Awareness – CEPA- IUCN CEC. CBD)
”Jos luonnonsuojelijat haluavat vakuuttaa suuren yleisön siitä, että myös kauimpana käytännön suojelutoimista
olevien lajien suojelu on tärkeää, niiden paras toivo silloin on paljastaa niiden kiehtovuus ja kauneus.”
(Macdonald ym., Key topics in conservation biology, 2007)
Eläintarhojen asiantuntijakomitean käsikirjassa Zoos Expert Committee Handbook – DEFRA, Yhdistynyt
kuningaskunta – on kuvitettuja esimerkkejä siitä, miten 3 artiklan toinen luetelmakohta pannaan täytäntöön ja
miten sen noudattamista arvioidaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa. EAZA Education Standards ja BIAZA
Education Policy antavat yksityiskohtaista tietoa siitä, miten eläintarhat voivat tehdä enemmän kuin
perusvaatimukset edellyttävät.
Esimerkki
Eläintarhan valistustoimilla voidaan erinomaisesti kertoa lintu- ja luontodirektiivien mukaisista EU:n
luonnonsuojelutoimista ja erityisesti Natura 2000 -verkostosta ja saada niille julkista tukea (esim. Artis-eläintarha
(Alankomaat)).
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Eläintarhojen valistus käytännössä

Eläintarhojen valistusstrategioiden kehittämisellä on seuraavat tavoitteet:
-

ihmisten ja luonnon yhdistäminen
uteliaisuuden, myötätunnon, arvostuksen ja kunnioituksen lisääminen luontoa kohtaan
suojelua, ympäristöä sekä ihmisten ja eläinten suhdetta koskevista asioista kertominen tehokkaasti
ihmisten tietoisuuden lisääminen, jotta ymmärrämme tehtävämme luonnon hoitajina ja toimimme sen
mukaisesti
tiedon, kokemusten ja mahdollisuuksien jakaminen ja rohkaiseminen käyttäytymismallien muuttamiseen
myönteisellä tavalla
vierailijoiden todistettava valistus ja innostaminen tekemään muutoksia käyttäytymiseensä, millä edistetään
biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä.

Hyvien käytäntöjen osalta kaikilla eläintarhoilla olisi hyvä olla
-

vähintään yksi henkilö, jolla on tarvittavat taidot ja joka vastaa valistusohjelmasta. Ks. liite 6.5:
henkilöresurssit)
kirjallinen valistusstrategia ja muuttuvia valistusohjelmia (jotka esimerkiksi tarkistetaan vuosittain
arviointivälineiden avulla ja joita muutetaan vastaavasti)
vähintään yksi tila, joka on tarkoitettu valistustoimille/-resursseille
omat erityiset materiaalit ja resurssit, jotka on tarkoitettu valistusohjelman toteuttamiseen
kylttejä, joilla annetaan tarkkoja tietoja lajeista ja vähintään seuraavat tiedot: yleiskieliset ja tieteelliset nimet,
luonnollinen elinympäristö ja maantieteellinen levinneisyys, suojelun taso (eli IUCN-luokka) ja uhkat, lajin
mahdollinen kuuluminen ex situ -ohjelmaan, tarvittaessa ”mitä voit tehdä auttaaksesi?” -osio (esim. eläimen
adoptointi, vapaaehtoistoiminta, lahjoitukset eläintarhan in situ -hankkeille tai muille järjestöille ja
kampanjatoimet).

Eläintarhan valistustoimiin voi kuulua sekä virallisia että epävirallisia menetelmiä.
2.3.3.1 Virallinen valistusohjelma
Viralliseen valistusohjelmaan saattaa sisältyä seuraavia:
-

-

Koululaisryhmät: päiväretket, tiedotusohjelmat, yli yön kestävät toimet (mikäli eläinten lepoa ei häiritä) ja
leirit. Kouluille tarkoitetuissa eläintarhan valistusohjelmissa voidaan pohtia seuraavia seikkoja:
 yhteydet valtion opetussuunnitelmiin – toiminnan suunnittelu, ohjelmien kehittäminen kansallisen
opetussuunnitelman
vaatimusten
mukaisesti
eri
tasoilla.
Yhteyksien
parantaminen
koulutusviranomaisiin saattaa auttaa kehittämään ohjelmia, joilla turvataan koulun opetussuunnitelman
jatkuvuus
 oppilaiden määrä kouluttajaa kohti – tämä suhde on usein säädetty valtion koulutuspolitiikassa, minkä
vuoksi sitä sovellettaisiin myös eläintarhan toimissa. Pienryhmiä suositellaan, koska useiden
eläintarhojen toteuttamat oppilastoimet ovat luonteeltaan vuorovaikutteisia
 toimet voitaisiin suunnitella kunkin kehitysvaiheen ominaisuuksia silmällä pitäen (esim. mahdollisuudet
motoriseen tai sensoriseen oppimiseen, tutkimiseen ja havaitsemiseen, arvojen luomiseen ja
vahvistamiseen sekä keskusteluun; niillä voidaan myös luoda yhteyksiä muihin aloihin, kuten
tieteeseen, taiteeseen, kieleen ja tekniikkaan)
 tiedotustoimet, joilla tuetaan laajemmin eläintarhassa oppimista, esimerkiksi materiaalien toimittaminen
opettajille ennen vierailua ja sen jälkeen, eläintarhan henkilöstön vierailut kouluissa tai videopuhelut
 oppilaiden toimet voivat liittyä eläintarhan suojelu- tai tutkimusaloitteisiin, jolloin niistä saa suoraa tietoa
eläintarhan suojelutoimista ja oppilaat voivat osallistua niihin.
Korkea-asteen koulutus: eläintarhat ja yliopistot tekevät usein yhteistyötä useilla tasoilla. Näihin
kumppanuuksiin perustuvat viralliset koulutusmahdollisuudet voivat olla seuraavanlaisia:
 opetussuunnitelmaan mukautetut seminaarit, joissa käsitellään eläintarhan asiantuntija-aiheita (esim.
eläinten hoitoa, eksoottisten eläinten lääketiedettä, suojelua, haitallisia vieraslajeja, etologiaa ja
eläintarhassa toteutettavaa tutkimusta)
 jotkin eläintarhat osallistuvat opintokokonaisuuksiin järjestämällä erityiskeskusteluja ja käytännön
tilaisuuksia
 kokonaisia luonnontieteiden maisteriohjelmia on myös kehitetty yliopistojen ja eläintarhojen yhteistyössä
(esim. suojelutieteen maisteriohjelma MSc in Conservation Science Lontoon Imperial Collegessa
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yhteistyössä Durrell Wildlife Conservation Trust -suojelusäätiön, Zoological Society of London yhdistyksen (ZSL) ja Kew Gardensin kanssa).
Opettajien koulutus: jotkin eläintarhat tarjoavat opettajille erityiskoulutusta sekä paikan päällä että
verkossa. Koulutus koskee ympäristöön ja suojeluun liittyviä aiheita, opetusmenetelmiä tai eläintarhan
toimien yhdistämistä opetussuunnitelmaan (esim. Dublinin eläintarha, Newquayn eläintarha ja Wildlife
Conservation Society (WCS)).
Avoimet seminaarit: useat eläintarhat järjestävät yleisölle avoimia erityisseminaareja ja -kursseja.

2.3.3.2 Epävirallinen valistus
Epävirallisen valistuksen tarkoituksena on lisätä yleisön tietoisuutta, kun se vierailee eläintarhassa itsenäisesti.
Tällä hetkellä siirrytään näyttelyistä, joissa vierailija tuntee olevansa osa eläinten elinympäristöä, kohti entistä
vuorovaikutteisempiin tapoihin välittää viestejä, esim. henkilöstön pitämiin puheisiin ja eläinten kohtaamiseen, ja
teknologian käyttö on lisääntynyt. Eläinten esittelyillä ja kohtaamisilla sekä erityisesti esittelemällä eläinten
luontaista käyttäytymistä houkutellaan vierailijoita ja suunnataan heidän huomionsa valistusviesteihin.
Viestit voidaan kohdistaa paremmin kunkin laitoksen yleisölle, kun vierailijoille tehdään kyselytutkimuksia.
Vierailijoiden mielenkiintoa pidetään yllä myönteisillä viesteillä, joilla korostetaan suojelutoimien onnistumista ja
annetaan toivoa ja joissa käytetään vierailijoille helposti ymmärrettävää kieltä (esim. ”luonnonsuojelu”
”biologisen monimuotoisuuden suojelun” sijaan). Eläinlähettiläät, näyttelyt ja teemakampanjat ovat keinoja, joilla
suojelu- ja valistustoimet voidaan yhdistää tehokkaasti. Tapaustutkimus: valistukseen käytettävät laitteet
Lontoon eläintarhassa (Yhdistynyt kuningaskunta).
Verkkosivujen, uutiskirjeiden ja muiden verkkoresurssien, sosiaalisen median (eli Facebookin ja Twitterin) ja
eläintarhan älypuhelinsovellusten avulla vierailijat voivat itsenäisesti hakea tarkempia tietoja. Samalla niillä
edistetään pitkäkestoista suhdetta ja vuorovaikutusta eläintarhan ja sen vierailijoiden välillä. Ks. lisätietoja
liitteestä 4.1.
2.3.3.3 Biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä edistävät viestit
Suojelutoimia koskevat viestit, jotka ovat selkeitä ja ytimekkäitä, joissa käytetään yksinkertaista kieltä ja joissa
korostetaan, miten helpoilla toimilla voi olla kauaskantoisia myönteisiä seurauksia, kannustavat yleisöä
muuttamaan jokapäiväisiä tapojaan myönteisesti niin, että niillä edistetään biologisen monimuotoisuuden
säilyttämistä.
Edistääkseen biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevaa yleisön valistamista ja koulutusta
eläintarhat voivat tarjota vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
-

Mitä biologinen monimuotoisuus tarkoittaa?
Miksi biologinen monimuotoisuus on tärkeää ihmisten hyvinvoinnille?
Miksi biologinen monimuotoisuus on vaarassa?
Minkälaisella ihmisten käytöksellä on kielteinen vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen?
Minkälaisella ihmisten käytöksellä on myönteinen vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen?

Esimerkki – suojeluun liittyvät viestit
Edinburghin eläintarhan vihreät vinkit ja neuvot:
Mitä SINÄ voit tehdä kotona?
-

-

Sammuta televisio niin, ettei se jää valmiustilaan, kun et katso sitä. Jos kaikki britit tekisivät niin,
säästäisimme joka vuosi yli 50 miljoonaa puntaa!
Kun haluat kupin teetä tai kahvia, keitä vettä vain sen verran kuin tarvitset. Jos kaikki toimisivat näin yhden
päivän ajan, säästäisimme tarpeeksi energiaa voidaksemme valaista jokaisen Ison-Britannian kadun
seuraavana yönä!
Kierrätä kaikki, mitä voit – pahvista muovipulloihin ja lasista tölkkeihin.
Säästä vettä sulkemalla hana, kun harjaat hampaitasi.
Miksi et vaihtaisi vihreän, uusiutuvan energian toimittajaan?
Valitse reilun kaupan tuotteita aina kun voit.
Kokeile ekologisia ostoksia – osta paikallisesti tuotettuja elintarvikkeita ja tuotteita, joissa on vähemmän
pakkausmateriaalia.
Mene bussilla tai kävele tai pyöräile lyhyet matkat sen sijaan, että ajaisit autolla.
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Jos syöt mielelläsi kalaa, katso, että pakkauksessa on kestävän kalastuksen neuvoston MSC-merkki. Merkki
kertoo, että kalat on pyydetty kestävällä tavalla, joka ei vahingoita muita merieliöitä.
Istuta puutarhaasi mehiläisten suosimia kukkia.
Vähennä vedenkulutustasi asettamalla WC-pöntön säiliöön tiili tai tätä varten tarkoitettu tuote.
Sademetsiä hakataan, jotta voidaan kasvattaa palmuja ja saada palmuöljyä elintarvikkeita ja kosmetiikkaa
varten. Varmista, että ostamissasi elintarvikkeissa ja kosmetiikassa on käytetty kestävää palmuöljyä.
Tarkista, että puu- ja paperituotteissa on Hyvän metsänhoidon neuvoston (FSC) logo.

Eläintarhoissa pääsee selkeään ja suoraan yhteyteen luonnon ja eläinten kanssa. Osa vierailijoista voi olla jo
tietoinen eläimiin liittyvistä asioista, mutta osalla ei välttämättä ole tietoa siitä, miten luonnonvaraisten eläinten
kanssa pitää käyttäytyä eri tilanteissa.
Asenteet luonnonvaraisia eläimiä kohtaan
Eläintarhat voivat edistää asianmukaista käyttäytymistä luonnonvaraisia eläimiä kohtaan, esimerkiksi seuraavia:
-

-

Älä ota eläimiä luonnosta. Luonnonvaraiset eläimet eivät ole lemmikkieläimiä. Alkuperäiseen lajistoon
kuuluvia lajeja suojellaan, ja niiden pitäminen lemmikkeinä on kiellettyä useimmissa EU-maissa.
Älä lähesty tai ruoki luonnonvaraisia eläimiä.
Eläintarhat antavat ohjeita siitä, mitä tehdä, jos löydetään loukkaantunut eläin.
Eläintarhat rohkaisevat kertomaan viranomaisille rikkomuksista luonnonvaraisia eläimiä kohtaan.
Eläintarhat kehottavat välttämään (luonnonvaraisten) eksoottisten eläinten pitämistä lemmikkeinä.
Eläintarhat kertovat hoidon tarjoamisen vaikeudesta, mustan pörssin aiheuttamista ongelmista, laittomasta
kasvatuksesta ja haitallisista vieraslajeista.
Eläintarhat kannustavat tutustumaan eläimiin ammattilaisten ohjaamien eläintarhan toimien avulla.
Eläintarhat kannustavat valitsemaan lemmikkieläimet asianmukaisesti ja hoitamaan niitä oikein.
Eläintarhat kehottavat välttämään luonnonvaraisiin eläimiin liittyvien matkamuistojen ostamista ulkomailla.

2.3.4

Välineet: eläintarhan valistus

2.3.4.1 Eläintarhojen valistusmenetelmät
Yhteiskuntatieteellinen tutkimus on osoittanut, että pelkkä tosiseikkojen oppiminen ei riitä tuottamaan haluttua
yleisön tietoisuutta ja muuttamaan tämän käyttäytymistä. Uusia strategioita ja tekniikoita syntyy, kun
eläintarhojen kouluttajat soveltavat entistä enemmän oppimisteorian alalta saamaansa tietoa.
Eläinten ihmisissä herättämät tunnereaktiot ovat aina olleet tärkein eläintarhan valistustoimia ohjaava tekijä ja
valtti, joka erottaa eläintarhat muista koulutuslaitoksista. Ihmisillä (ja erityisesti lapsilla) on luontaisesti vahvoja
tunnereaktioita eläimiä kohtaan. Eläimet vetävät meitä luonnollisesti puoleensa ja kiehtovat meitä, ja joskus ne
saattavat pelottaa tai inhottaa meitä (kuten E. O. Wilson kuvasi asiaa biofiliahypoteesin avulla).
Valistusmenetelmissä voi olla hyvä keskittyä tällaisiin tunteisiin ja muuttaa siten käyttäytymistä biologisen
monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta myönteiseen suuntaan. Valistusmenetelmillä on kuitenkin pystyttävä
ohjaamaan koko prosessia, jos tästä vahvasta yhteydestä halutaan hyötyä empatian lisäämisessä, huomion
keskittämisessä, oppimiseen kannustamisessa ja tapojen muokkaamisessa.
Käyttäytymisen muuttaminen
Biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvän yleisön valistamisen tavoitteena ei ole ainoastaan
biologisten tietojen antaminen, vaan sillä kannustetaan myös muuttamaan käyttäytymistä niin, että edistetään
biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä. Käyttäytymistä ei muuteta pelkästään tiedolla vaan myös
motivoimalla ja rohkaisemalla ihmisiä toimimaan.
Eläintarhan valistustoimien suunnittelussa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia välineitä ja resursseja:
Esimerkkejä – metodologiset lähestymistavat
Laajemman suojeluyhteisön ja eläintarhojen lähentämiseksi IUCN Commission on Education and
Communication (CEC) suosittelee eläintarhan valistustoimiin tarkoitetun viestintä-, valistus- ja koulutusaineiston
Communication, Education and Public Awareness (CEPA) toolkit käyttöä.
EAZA on alkanut tarkastella oppimisen sosiaalisiin ja emotionaalisiin näkökohtiin (Social and Emotional Aspects
of Learning, SEAL) liittyvien tekniikoiden käyttöä. Niitä sovelletaan opetussuunnitelman laatimisessa
Yhdistyneessä kuningaskunnassa (esim. SEAL, National Strategies, Yhdistynyt kuningaskunta). EAZA
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tarkastelee myös kestävää käyttäytymistä edistäviä kehyksiä, kuten Community-Based Social Marketing
(CBSM) -kehystä, jossa käytetään viiden vaiheen prosessia (käyttäytymismallien valinta, esteiden ja etujen
määrittäminen, strategioiden laatiminen, testaaminen ja laajamittainen toteuttaminen).
Toinen tarkastelun kohteena oleva aihe on ihmisten perusarvojen tärkeys, näiden arvojen väliset suhteet ja se,
miten tätä tietämystä voidaan parhaiten käyttää asenteiden ja käyttäytymisen muuttamiseen. Tätä työtä tekee
Common Cause -säätiö.
Victorian eläintarhat (Australiassa) ovat kehittäneet käyttäytymisen muutosmallin, jota ne soveltavat
valistustoimissaan. Mallissa kuvataan prosessi, jonka avulla tunnistetaan biologisen monimuotoisuuden uhkat,
joihin on puututtava, ja sopivimmat ”eläinlähettiläiden” lajit tai näyttelyt, jotka kuvaavat niitä (”yhdistäminen”);
kuvataan, miten eläintarhan valistustoimilla voidaan selittää ongelmia parhaalla mahdollisella tavalla
(”ymmärtäminen”), ja kuvataan sopivimpia käyttäytymisen muutoksia, jotka rohkaisevat vierailijoita
vaikuttamaan (”toiminta”). (Facilitating behaviour change, Lowry & Grey, 2009.) Hyvin suunnitellut, kohdistetut ja
toteutetut kampanjat voivat tehdä eläintarhoista biologisen monimuotoisuuden vaikutusvaltaisia
puolestapuhujia, esimerkkinä Zoos Victoria Conservation Campaigns.
International Zoo Educators Association -järjestö (IZE) tuo käyttöön erittäin hyödyllisiä teoreettisia ja käytännön
resursseja, välittää tietoa sekä järjestää työpajoja ja seminaareja toimijoille.
WAZA Resource Centre tarjoaa lisäksi linkkejä valistus- ja koulutusohjeisiin ja -asiakirjoihin.
Kansalliset eläintarha-alan järjestöt voivat tarjota linkkejä ja materiaaleja yleisön koulutuskampanjoille ja
suojelujärjestöille sekä järjestää ympäristövalistuksen koulutusohjelmia. Esimerkiksi: tapaustutkimus 7: DWV:n
(saksalaisen luonnonpuistojärjestön) aloite ympäristökoulutuksen laatumerkistä.

2.3.4.2 Eläintarhan valistusstrategian osat
Eläintarhan valistusstrategioissa yhdistyvät suojelu- ja valistustavoitteet. Kaaviossa 4 (jäljempänä) kuvatussa
kehyksessä on valistusstrategiaan sisällytettäviä osia, esimerkkejä kustakin luokasta ja siitä, miten ne voidaan
järjestää tiettyjen ohjelmien hallintaa ja arviointia varten. Eläintarhojen valistusstrategioita voidaan mukauttaa
tarhan tarpeita vastaaviksi. Esimerkiksi suuret eläintarhat voivat ottaa arviointiin tieteellisemmän
lähestymistavan, kun pienten eläintarhojen vertailukohtana voi olla oma edistyminen ja sitä kautta omien
tulosten jatkuva parantaminen.
Kirjallisen eläintarhan valistusohjelman tai -strategian avulla eläintarha voi keskittyä saavuttamaan
valistustuloksia, kohdentamaan valistuksen eri yleisöryhmille ja arvioimaan toteutettujen toimien onnistumista.
Eläintarhan valistusohjelmaan tai -strategiaan voi sisältyä seuraavia:
-

-

virallisiin ja epävirallisiin valistusohjelmiin sisältyvät toimet
kunkin toimen tavoitteet – selkeät sekä saavutettavissa ja mitattavissa olevat oppimistulokset kullekin
toimelle ja kohderyhmälle
toimien sekä tarvittavien henkilöresurssien (vastuussa oleva ja toimiin osallistuva henkilöstö) ja aineellisten
resurssien kuvaukset sekä kuvaus siitä, miten eläintarhan eläimiä käytetään
määräajat aloituksesta arviointiin
arviointijärjestelmät
raportointijärjestelmät.
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Kaavio 4. Valistusstrategiakehys ja esimerkkejä. Muokattu seuraavasta lähteestä: Developing a Conservation Education Program, kirjoittaja
Kathy Lehnhardt. Curator of Education, Disney's Animal Kingdom, 2007.
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TIIVISTELMÄ 4 – YLEISÖN VALISTAMINEN JA KOULUTUS
•

Eläintarhadirektiivin 3 artiklan toisessa luetelmakohdassa vaaditaan eläintarhoja edistämään biologisen
monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvää yleisön valistamista ja koulutusta ja antamaan tietoa näytteillä
pidetyistä lajeista ja niiden luonnollisista elinoloista. Tämä liittyy suoraan biodiversiteettisopimuksen
ensimmäiseen Aichin tavoitteeseen.

•

Vaatimusta sovelletaan virallisiin ja epävirallisiin valistustoimiin sekä muuntyyppiseen viestintään, jota
eläintarhat suuntaavat yleisölle.

• Oppimismenetelmiä voidaan käyttää sellaisten valistustoimien suunnittelussa, kehittämisessä ja
arvioinnissa, joilla lisätään yleisön tietoisuutta biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä ja
motivoidaan myönteisiin asenteisiin ja myönteiseen käyttäytymiseen.
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2.4

3 artikla – kolmas luetelmakohta – eläinten pitäminen

2.4.1

Soveltamisala

Eläintarhadirektiivin 3 artiklan kolmannessa luetelmakohdassa vaaditaan, että eläintarhat pitävät eläimensä oloissa,
jotka täyttävät kunkin lajin biologiset tarpeet ja varmistavat niiden suojelun.
Direktiivin 3 artiklan kolmannen luetelmakohdan tavoitteena on varmistaa, että eläimet voivat hyvin ja ovat terveitä,
kuten OIE Terrestrial Animal Health Code -säännöstössä (2013) kuvataan. Tällä tavoin edistetään eläintarhojen
biologisen monimuotoisuuden suojelutehtävää. Artikla sisältää esimerkkejä asiaankuuluvista vaatimuksista, kuten
lajikohtaisesti varustetut aitaukset, korkeatasoinen eläintenhoito, eläinlääkinnällinen hoito ja ruokinta.
Eläinten pitämistä eläintarhoissa koskevaa lähestymistapaa on käsitelty tarkemmin useiden eläintarha-alan
ammattijärjestöjen laatimissa ohjeissa. Näistä eläintarhadirektiivin johdannossa mainitaan EAZA ja sen laatimat
ohjeet Minimum Standards for the Accommodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria9. Näiden ohjeiden
pohjalta voidaan tarpeen mukaan laatia ja hyväksyä kansallisia standardeja, mutta niitä käytetään myös tilojen
tarkastuksissa jäsenyyden ja akkreditoinnin saamista varten kansallisella tai eurooppalaisella tasolla.
Tässä kohdassa määritetään suojelutoimia, jotka liittyvät eläintarhan eläinten fyysisten, käyttäytymiseen liittyvien ja
psykologisten tarpeiden täyttämiseen ja joilla siten täytetään niiden biologiset vaatimukset. Nämä ja muut
asiaankuuluvat säännökset perustuvat eläinten hyvinvointia koskeviin periaatteisiin asiaankuuluvien lähteiden
mukaisesti (esim. OIE definition of animal welfare, FAWC's five freedoms framework ja Welfare Quality -hanke).
Biologisia vaatimuksia voidaan määrittää arvioimalla tarjottuja ympäristötekijöitä (panoksia) ja eläinten reagointia
(tuotoksia). (Ks. liite 3.4.)
Suojeluun liittyvät vaatimukset
Suojeluun liittyviä vaatimuksia ovat ekologisten prosessien ja elämää tukevien järjestelmien suojelu, näiden
kestävä käyttö ja geneettisen monimuotoisuuden ylläpitäminen. Siihen kuuluu yksilön kyky edistää lajinsa suojelua
onnistuneesti. Tämä voi tapahtua esimerkiksi osallistumalla suojeluun liittyvään jalostusohjelmaan tai lajien
luontoon palauttamisohjelmaan tai toimimalla lajilähettiläänä, joka kertoo lajia koskevista asioista. Kaikki nämä
tehtävät edellyttävät, että laji on fyysisesti ja henkisesti kunnossa, fyysisesti terve ja käyttäytymiseltään moitteeton
ja että sillä on kyky mukautua, selvitä ja oppia stimuloivassa ympäristössä.
Lähde: WAZA – Building a future for wildlife: the World Zoo and Aquarium Conservation Strategy.
2.4.2

Eläintilat

Asianmukainen ympäristö ja eläintenhoito edellyttävät hyvää tietämystä sekä lajin että yksilön tarpeista. Tätä
tietämystä ei ole vielä ollut saatavilla kaikkien lajien osalta. Useita taksonikohtaisia eläintenhoito-oppaita, jotka
perustuvat luonnonhistoriaan tai eläinten pitämisestä vankeudessa saatuihin kokemuksiin, on kuitenkin olemassa
ja niitä voidaan käyttää (ks. asiaa koskevat verkkosivut liitteestä 3.1).
9

Nykyään käytettävissä on myös useita muita standardeja, joista suurin osa on saatavilla verkossa (ks. hyödyllisten
verkkosivujen luettelo liitteestä 3).
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Sellaisia lajeja koskevat päätökset, joille ei edelleenkään ole eläintenhoito-oppaita, perustuvat usein vastaavuuteen
läheisten sukulaislajien kanssa. Tämä lähestymistapa on käytännöllinen ja usein käytetty, mutta siinä on syytä olla
varovainen, sillä hyvinkin läheisillä sukulaislajeilla on erilaisia ekologisia tarpeita, minkä vuoksi ne saattavat
edellyttää erilaista huolenpitoa ja erilaisia eläintenhoidon menetelmiä (ks. myös liite 3.3.1: tapaustutkimukset 7 ja
8).
2.4.2.1 Aitaukset
Asianmukaisia ympäristöjä eläintarhoissa ovat sellaiset, joissa kaikenikäiset eläimet voivat käyttäytyä sellaisella
tavalla, että niiden tarpeet täyttyvät mahdollisimman hyvin.
Aitausten suunnittelua, kokoa tai varustamista koskevien vähimmäisvaatimusten määrittäminen ei ole välttämättä
paras menetelmä, sillä näitä tekijöitä on vaikea todentaa ja ne harvoin kattavat kaikkien yksilöiden tarpeet kaikkina
aikoina.
2.4.2.1.1

Aitausten (sekä altaiden ja akvaarioiden) suunnittelu

Aitaus on hyvin suunniteltu, kun eläimet voivat käyttäytyä luonnonmukaisesti, kun asianmukaiset eläintenhoidon
menetelmät on mahdollista toteuttaa ja kun aitaus on yleisölle houkutteleva mutta yleisö ei häiritse eläimiä (ks. liite
3.5 ja 2.3 kohta). On tärkeää, että aitaukseen luodaan mahdollisuuksia lajille ominaiselle käyttäytymiselle ja
tietynasteiselle hallinnalle sekä eläinten valinnanmahdollisuuksille.
2.4.2.1.2

Aitauksen koko, varusteet, pinnat ja alusta

On tärkeää, että tila päätetään suhteessa varusteisiin, joiden avulla eläinten on mahdollista ilmaista
luonnonmukaista käyttäytymistään kaikissa kasvuvaiheissaan ja käytettävissä olevan tilan kaikissa osissa. Tämä
edellyttää muun muassa suojautumis-, pesimis-, kiipeily-, lento-, kylpy- ja kaivamismahdollisuuksia.
Tila riippuu myös sosiaalisen ryhmän koosta ja dynamiikasta. Lajeille, joiden reviirit ovat suurempia, kuten
petoeläimille, ympäristöltään vaihteleva tila voi olla kriittinen tekijä10. Akvaarioissa asianmukaiset tilavaatimukset
riippuvat veden laadusta, ryhmän tiheydestä ja muista tekijöistä. Vesinisäkkäitä koskevia lisäohjeita antaa
European Association of Aquatic Mammals -yhdistys (EAAM).
Aitaustyypit
Onko tarjotun tilan tyyppi sopiva kyseiselle lajille?
Lajikohtaiset tilavaatimukset on vaikea määrittää, jos niitä ei tarkastella yhdessä lajikohtaisten
käyttäytymismahdollisuuksien kanssa. Esimerkiksi puussa elävät lajit, kuten useimmat marakatit, tarvitsevat
kiipeilymahdollisuuksia ja puussa olevia pesäpaikkoja, joten suuren ruohoalueen tarjoaminen näille lajeille ei vastaa
lajien käyttäytymisvaatimuksia.
Sveitsin eläinsuojeluasetus (Tierschutzverordnung) (2008) on esimerkki lainsäädännöstä, jossa aitausten laatua
säännellään ensisijaisesti lajikohtaisten käyttäytymismahdollisuuksien perusteella.
Aitausten varusteilla voidaan tuottaa monipuolinen tila ja mahdollistetaan tilan kolmiulotteisempi käyttö. Niillä
tarjotaan mahdollisuuksia ja otetaan huomioon tiettyjä biologisia ja suojeluun liittyvä tarpeita.
Esimerkki – kultatamariinien aitaukset ja luontoon palauttaminen
Kultatamariinien luontoon palauttaminen 1990-luvulla siirtyi, koska kädelliset olivat tottuneet kiipeilemään
ainoastaan eläintarha-aitausten kiinteillä oksilla. Kun kokemattomat tamariinit siirrettiin luonnolliseen
elinympäristöön, ne putoilivat puista ja olivat vaarassa loukkaantua, sillä ne eivät olleet tottuneet kiipeilemään
tuulessa liikkuvilla luonnollisilla oksilla tai liikkumaan niiden välillä. Kun eläintarha-aitausta muutettiin niin, että siellä
oli luonnollisia puita, tamariinit selvisivät paremmin, kun ne palautettiin luontoon.

10

Clubb, R. ja Mason, G. (2003) Captivity effects on wide-ranging carnivores. Nature 425, 473–474.
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On tärkeää, että pintojen vedenpoisto on hyvä ja että ne ovat sekä kestäviä että lajeille miellyttäviä. Eri lajeille
saatetaan suositella erilaisia lattioita, joiden karheus tai pehmeys vaihtelee. Maata, hiekkaa, pikkukiviä, kasveja,
puuhaketta, kaarnaa tai muunlaisia alustoja on mukautettava lajin käyttäytymisvaatimuksia vastaaviksi.
Aitaukset, joissa on erilaisia pintoja ja alustoja, laajentavat käyttäytymisvaihtoehtoja ja vastaavat saman lajin ja
yksilöiden eri tarpeisiin. On tärkeää löytää oikea tasapaino suosittujen pintojen ja alustojen välillä ja täyttää
hygieniavaatimukset.
Miksi alusta on niin tärkeä?
Hiekka-alusta on ollut erittäin hyvä useiden lajien (esim. norsujen ja sarvikuonojen) jalkojen ja ihon terveyden
ylläpitämiselle ja poikimiskäyttäytymiselle. Tämä on tärkeää, sillä epähygieeniset, hiertävät ja/tai epäluonnolliset
lattiamateriaalit ovat osoittautuneet epämukaviksi ja aiheuttaneet useita jalka- tai ihosairauksia. Paksut
kuivikekaarna- tai olkijärjestelmät ovat sekä hygieenisiä että biologisesti sopivia monille lajeille (esim. kädellisille),
sillä ne kannustavat luonnolliseen ravinnonetsintäkäyttäytymiseen, joka on tärkeää, jotta eläin löytää ravintoa
luonnosta.
2.4.2.1.3

Vesialueet

On toivottavaa, että vesialueiden mitat ja muoto ovat sellaisia, että maalla, osittain vedessä tai vedessä elävät lajit
voivat ilmaista luonnonmukaista käyttäytymistään vedessä. Huomioon otettavia seikkoja ovat myös se, että
pystytään välttämään kilpailu tilasta ja hukkumisvaara, erityisesti kulmissa tai tietyillä alueilla.
On tärkeää, että veteen pääsy on kyseisille lajeille turvallista sopivien laitojen, luiskien ja materiaalien avulla. On
erittäin tärkeää estää kokonaan vedessä elävien lajien satunnainen vedestä karkaaminen. Merinisäkkäiden
rantautumisalueiden alustan on oltava sileä, jotta vältetään kehon vaurioituminen vedestä nousemisen aikana.
Joidenkin lajien vesialueilla veden virtauksen on vaihdeltava (virtausta edistetään esimerkiksi vesiputouksilla).
2.4.2.1.4

Aitaukset, joiden läpi kävellään tai ajetaan autolla

Suositellaan, että aitauksille, joiden läpi voidaan kävellä tai ajaa autolla, laaditaan vierailijasäännöt, joissa kerrotaan
mahdollisista turvallisuus- ja eläintautiuhkista. Vierailijasäännöt voivat koskea esimerkiksi seuraavia seikkoja:
aitauksessa sallittujen vierailijoiden määrä, eläinten ruokinta, ongelmat, joita aiheutuu eläinten vapaaksi
päästämisestä, sekä aitauksessa vapaana liikkuvien eläinten jahtaaminen ja käsittely. Mahdolliset ongelmat
voidaan välttää valvomalla säännöllisesti ei-vaarallisten lajien aitauksia ja valvomalla jatkuvasti vaarallisia lajeja.
2.4.2.2 Ympäristö
Ympäristöolosuhteet, jotka tyydyttävät lajien, yksilöiden ja niiden tiettyjen elämänvaiheiden tarpeet, eivät ole
välttämättä mahdollisia joillakin maantieteellisillä alueilla tai joinakin vuodenaikoina. Yleisesti ottaen, jos aitausten
luonnolliset olosuhteet ovat erilaiset kuin ne, joissa lajit kehittyivät ja/tai joihin lajit pystyvät sopeutumaan, eroja
voidaan tasapainottaa keinotekoisilla menetelmillä. Tällaisissa tapauksissa säännöllinen valvonta on välttämätöntä,
mikäli menetelmät epäonnistuisivat.11
Ympäristö
Ympäristöjä suunniteltaessa on otettava huomioon lajien ekologinen sietokyky.
Laji, joka sietää erittäin hyvin lämpötilan vaihteluja, sopeutuu joustavammin alueisiin, joissa lämpötila vaihtelee
suuresti. Sitä vastoin lajilla, jonka ekologinen sietokyky tietyn ympäristöparametrin osalta on huonompi, on
heikompi kyky selvitä vaihteluista, minkä vuoksi ympäristön on oltava vakaampi (esim. useat matelija-, kala- ja
sammakkoeläinlajit sietävät huonosti lämpötilan ja kosteuden vaihteluja).

11

Tämä kohta perustuu pääasiassa useisiin julkaisuihin, joita on käsitelty teoksissa Morgan, K. N. &
Tromborg, C. T. 2007. Sources of stress in captivity. Applied Animal Behaviour Science, 102, 262–302; ja Hosey, G.,
Melfi, V. & Pankhurst, S. 2010. Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare. Oxford: Oxford University Press.
Muut tietolähteet mainitaan tätä kohtaa koskevassa viiteluettelossa.
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Lämpötila

Useissa tapauksissa sopiva lämpötila saavutetaan vain lämmittimiin tai jäähdyttimiin liitettyjen termostaattien avulla.
Useille lajeille saattaa olla hyötyä paikallisista ja hyvin suojatuista lämmönlähteistä (esim. lampuista).
Lajien lämpötilatarpeet on parasta ottaa huomioon jo eläintarhan kokoelmaa suunniteltaessa, sillä joidenkin lajien
lämpötilatarpeiden täyttäminen voi olla erittäin vaikeaa tietyillä maantieteellisillä alueilla (esim. jääkarhut kuumissa
ilmastoissa). Kun tiettyjen lajien (esim. useiden matelijoiden) pitäminen sisätiloissa lämpötilojen takia on tärkeää, se
ei ole hyvä käytäntö useilla muilla sellaisilla lajeilla, joita pidetään sisätiloissa tiettyinä vuodenaikoina sään vuoksi.
Lämpötila
Esimerkki hyvästä käytännöstä on, että eläinten annetaan liikkua vapaasti ja tahtonsa mukaan paikoissa, joiden
lämpötila on erilainen. Lämpötilan ja kosteuden vaihteluvälejä voidaan laajentaa käyttämällä kasveja ja
vesisuihkuja pingviineille, tiikereille, papukaijoille ja monille muille lajeille, ”lämpöpisteitä” esimerkiksi
sammakkoeläimille ja matelijoille sekä altaita ja varjoa myös monille muille lajeille.
2.4.2.2.2

Ilmanvaihto ja kosteus

Lämpötila, kosteus ja ilmanvaihto ovat kaikki terveyden kannalta yhtä tärkeitä tekijöitä ja liittyvät kiinteästi toisiinsa.
Ilmanvaihto auttaa hävittämään liiallista lämpöä ja kosteutta sekä epäpuhtauksia ja hajuja. On tärkeää, että
ilmanvaihdolla ei muuteta lämpötilaa, vaan sitä käytetään sopivan ilmankosteuden luomiseen aitaukseen.
Ilmankosteutta ei saa ylläpitää huonon ilmanvaihdon avulla.
2.4.2.2.3

Valaistus

Luonnonvalo tai täyden spektrin valonlähteet ovat välttämättömiä monille päivä- ja yöeläjille. Ultraviolettivalolle (UVvalolle) altistuminen on erityisen tärkeää. Lasi-ikkunat päästävät läpi vain osan UV-valosta. UV-valon määrää on
valvottava säännöllisesti, jotta se pysyy kullekin lajille vaaditulla tasolla, ja asianmukaisen spektrin lamput on
vaihdettava tarpeen mukaan. Huomioon on otettava myös useimpien lajien tarve pimeisiin jaksoihin ja tätä tarvetta
on kunnioitettava.
Ihannetapauksessa vesiympäristöt rakennetaan niin, että sallitaan luonnolliset UV-valon ja näkyvän valon tasot,
jotta vähennetään heijastuksiin liittyviä silmäongelmia. Eläimet, joita pidetään täysin keinovalossa, saattavat hyötyä
pehmeästä siirtymisestä pimeästä jaksosta valoisaan ja päinvastoin. Hyvä luonnonvalo tai keinovalo on tarpeen,
jotta eläimiä voidaan tarkkailla asianmukaisesti.
Valaistus
Useat matelijat ja sammakkoeläimet, trooppiset linnut, pussieläimet ja kädelliset vaativat UV-lisävaloa, erityisesti jos
lajeja pidetään pysyvästi sisätiloissa. Jotkin lajit ovat erittäin herkkiä luonnollisen valorytminsä keskeytyksille, ja
yöeläjien tarpeet on hyvä ottaa huomioon ja mukauttaa näyttelyä varten (esim. kääntämällä valaistusaikataulut
päinvastoin).
2.4.2.2.4

Melu

Toistuva ja erityisesti yhtäkkinen melu sekä infra- ja ultraäänistä koostuva melu voivat häiritä useita eläintarhan
eläinlajeja. Näin käy huolimatta siitä, että useat eläimet pystyvät tottumaan epätavalliseen meluun selvästi
häiriintymättä. Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa mahdollisten häiritsevien äänien lähteet, kuten lähellä olevat
laitteet, ja ottaa huomioon lajien väliset erot, esimerkiksi erilaiset kuuloalueet. Kun ymmärretään, mitä haitallisia
vaikutuksia eläimille voi aiheutua, äänet voidaan minimoida mahdollisimman hyvin.
2.4.2.2.5

Hajut

Ahdistuneiden lajikumppanien tai saalistajien aiheuttamat kemialliset ärsykkeet voivat aiheuttaa kroonista stressiä
vankeudessa. Kemiallinen viestintä on kuitenkin usein tärkeä viestintätapa lajikumppanien välillä, ja sen
häiritseminen (esim. rutiininomaisella siivouksella) voi häiritä sosiaalista käyttäytymistä ja aiheuttaa stressiä. Tiettyjä
hajuja voidaan kuitenkin käyttää myös ympäristön virikkeellistämisessä. Koska kuivikkeisiin, alustaan tai muuhun
materiaaliin saattaa liittyä myös haitallisia hajuja, on tärkeää tarkkailla niihin mahdollisesti liittyvää välttelevää
käyttäytymistä.
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Vesiympäristöjen laatu

Kaikissa vesiympäristöissä veden laatua pidetään yllä sopivalla ja hyvin valvotulla suodatinjärjestelmällä.
Päivittäinen tarkkailu, tehokas korjausjärjestelmä ja asianmukaisten parametrien (esim. lämpötilan,
suolapitoisuuden, kloorin, otsonin/hapetus-pelkistyksen, halogeeni-ionien, pH-arvon, nitriittien, ammoniakin ja
hapen) kirjaaminen on erittäin tärkeää. Säännöllinen tarkkailu riippuu käytetyistä parametreista ja akvaarion
dynamiikasta. Vastikään perustettuja akvaarioita on tarkkailtava enemmän kuin vakaampia ympäristöjä. Sopimaton
veden laatu tai desinfiointiaineiden liiallinen käyttö voi aiheuttaa iho- ja silmävammoja.
Veden suolapitoisuudessa on otettava huomioon lajien ekologiset tarpeet (makea vesi, suolapitoinen vesi tai
merivesi). Tarpeen mukaan ilmastus voidaan toteuttaa tehokkaalla mekanismilla, joka sopii akvaarion koolle ja
eläintiheydelle.
2.4.2.2.7

Äärimmäiset sääolot

Pysyvästi käytettävissä olevia sisätiloja, suojia ja varjoa, joista eläimet voivat hakea suojaa äärimmäisiltä sääoloilta,
kuten liialliselta auringonvalolta, sateelta, tuulelta, vedolta ja tulvilta, suositellaan aitauksiin, joiden luonnolliset
ominaisuudet eivät tarjoa riittävää luonnollista suojaa (esim. puita, koloja, luolia ja oksia).
2.4.2.2.8

Laitteet

Varajärjestelmät, hälyttimet ja toistuvat tarkastukset ovat tärkeitä, jotta estetään elämää tukevien järjestelmien
keskeytykset (erityisesti akvaarioissa) tai ympäristön laadun heikkeneminen järjestelmävian vuoksi.
2.4.3

Ympäristön virikkeellistäminen

Asiaa koskeva määritelmä
Ympäristön virikkeellistäminen – lajikohtaisten mahdollisuuksien tarjoaminen eläinten hoidossa eläimen
ympäristössä, jotta se voi ilmaista erilaista toivottavaa ja luonnonmukaista käyttäytymistä.
2.4.3.1 Luonnonmukaisen käyttäytymisen edistäminen
Eläintarhan eläimet eivät välttämättä pysty vankeudessa ilmaisemaan kaikkea normaalia käyttäytymistään. Joskus
ne menettävät joitakin käyttäytymismalleja ja kehittävät toisia. Käyttäytymismallien muutoksilla voi olla monenlaisia
vaikutuksia hyvinvointiin, muuttuneen käyttäytymisen mukaan. Eläinten käyttäytyminen voi esimerkiksi osoittaa
turhautumista, ja niiden hyvinvointi saattaa vaarantua, jos käyttäytymistarpeita rajoitetaan.
Asiaa koskeva määritelmä
Luonnonmukainen käyttäytyminen – eläinten tyypillinen käyttäytyminen luonnonmukaisissa olosuhteissa, sillä
se edistää biologista toimintaa ja sitä saatetaan pitää miellyttävänä. Ks. sanastosta myös normaalin käyttäytymisen
määritelmä.
Käyttäytymismallien muutokset eivät ole toivottuja suojeluohjelmissa, sillä ne vaarantavat selviytymisen
luonnonmukaisissa olosuhteissa. Sen vuoksi on tärkeää, että lajikohtaisia käyttäytymismalleja pidetään yllä ja
edistetään kaikin tavoin – kunhan se on laillisesti ja eettisesti mahdollista.
Luonnonmukaista käyttäytymistä voidaan pitää yllä luomalla aitauksia, eläintenhoidon ja ruokinnan rutiineja,
sosiaalisia ryhmiä ja lajikohtaisia ympäristön virikkeellistämisohjelmia, joilla täytetään lajien luonnonmukaisia
fyysisiä tarpeita ja käyttäytymistarpeita.
Asiaa koskeva määritelmä
Käyttäytymistarve – Käyttäytyminen, johon kannustavat pääasiassa sisäiset tekijät niin, että käyttäytyminen ei
riipu ulkoisista ärsykkeistä tai tietyn tavoitteen saavuttamisesta ja että se on itsessään palkitsevaa. Jos eläimiä
estetään käyttäytymästä näin, se voi aiheuttaa niille kärsimystä. Lajikohtaisia käyttäytymistarpeita ei ole helppoa
ymmärtää, ja niitä on tulkittava varoen. Ne ovat kuitenkin todennäköisesti erittäin tärkeitä eläinten hyvinvoinnin
kannalta.
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2.4.3.2 Ympäristön virikkeellistäminen
Ympäristön virikkeellistämisellä voidaan saavuttaa riittävää vaihtelua ja täyttää eläinten erityistarpeita. Sillä voidaan
korvata luonnollisia haasteita, parantaa ajankäyttöä, lisätä kiinnostavia ja luonnonmukaisia toimintoja, vähentää eitoivottua käytöstä (esim. stereotyyppistä käytöstä) ja ylläpitää tai kehittää fyysisiä, käyttäytymiseen liittyviä,
kognitiivisia ja/tai sosiaalisia taitoja (liite 3.6).
Ympäristön virikkeellistämisen pitäisi toisaalta olla tehokasta eikä se saa johtaa luonnottomaan käyttäytymiseen,
häiritä sosiaalista kanssakäymistä, ylistimuloida yksilöitä tai aiheuttaa ahdistusta. Eläintarhoja neuvotaan
toteuttamaan ympäristön virikkeellistämisohjelmia päivittäisen kalenterin avulla, jolloin varmistetaan, että virkkeet
vaihtuvat päivittäin (ks. liite 3.6.2 ja liite 3.3.2: tapaustutkimukset 9 ja 10).
Esimerkki – ympäristön virikkeellistäminen
Jotta ympäristön virikkeellistämisohjelma onnistuu, se on suunniteltava ja arvioitava. S.P.I.D.E.R. on esimerkki
American Zoo and Aquarium Association -järjestön (AZA) ehdottamasta hallintokehyksestä, jossa on seuraavat
vaiheet: Setting goals eli tavoitteiden asettaminen, Planning eli suunnittelu, Implementing eli toteutus, Documenting
eli dokumentointi, Evaluating eli arviointi ja Re-adjusting behavioural goals eli käyttäytymistavoitteiden
muuttaminen.
Ympäristön virikkeellistämisstrategioihin tottumista voidaan ehkäistä arvaamattomuudella (esim. virikkeellistämisen
määräaikojen vaihtelulla ja erilaisilla lähestymistapojen yhdistelmillä). Virikkeellistämistavat, joihin tottuminen on
vaikeampaa, ovat sellaisia, jotka
-

haastavat kognitiivisesti;
kannustavat käyttäytymiseen, johon eläimet ovat jo erittäin motivoituneita;
tarjoavat yhteyden käyttäytymisen ja palkinnon välille.

2.4.3.3 Sosiaaliset ryhmät
Luonnonmukaisissa olosuhteissa sosiaalisten ryhmien kokoonpano voi vaihdella ekologisten ja sosiaalisten
olosuhteiden mukaan.
Eläintarhoissa epätavallisissa sosiaalisissa ryhmissä olevat eläimet saattavat mukautua, vaikka ryhmän rakenne ei
olisi tiukasti luonnonmukaisten mallien mukainen. Mukautumisaste riippuu lajista sekä asianomaisista yksilöistä.
Kaikki lajit olisi mieluiten sijoitettava tiloihin niiden tarpeiden mukaan yhdistämällä yksilöitä sopivan kokoisiksi
ryhmiksi, joiden sukupuoli- ja ikäjakauma on asianmukainen. Jos luonnottomien sosiaalisten ryhmien
muodostamista ei voi välttää (esimerkiksi pariutumattomien eläinten ryhmät sellaisilla lajeilla, jotka eivät muodosta
tällaisia ryhmiä luonnossa), käyttäytymisen tarkkaileminen on tärkeää terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. On
myös tärkeää, että yksittäisten eläinten poistamisessa vakiintuneesta sosiaalisesta ryhmästä otetaan huomioon
sen vaikutus sekä yksilöön että jäljelle jäävään ryhmään.
Jotkin lajit ovat luonnossa yksineläjiä reviirikäyttäytymisen tai resurssien puutteen vuoksi. Jos eläintarhoissa
tarjotaan riittävästi resursseja ja ne jaetaan niin, että yksilöiden välisiä välimatkoja voidaan pitää yllä konfliktien
välttämiseksi, sosiaaliset ryhmät voivat tuottaa arvokasta virikettä, mutta siinä on oltava varovainen ja seurattava
tilannetta tarkasti.
Jos sosiaaliset yksilöt on erotettava käsittelyn vuoksi, eroahdistusta voidaan yrittää vähentää osittaisen yhteyden
avulla (esim. vierekkäisillä aitauksilla). Jotkin urokset saattavat olla vaarallisia lisääntymiskausien aikana, ja niiden
asianmukaista käsittelyä koskeva suunnitelma on tärkeä, jotta koko ryhmän hyvinvointi ja turvallisuus voidaan
taata. Kun sosiaalinen eristäminen on tarpeen käsittelyn vuoksi, sosiaalisten lajien eristysaika on pidettävä
mahdollisimman lyhyenä. Jos eläintarhoilla ei ole tarvittavia tiloja lajin käsittelyä varten, se on otettava huomioon
kokoelmaa suunniteltaessa.
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2.4.3.4 Eri eläinlajit samassa näyttelytilassa
Kun eri eläinlajeja pidetään samassa näyttelytilassa, se voi antaa virikkeitä ja tuoda vaihtelua eläimille, mutta se
saattaa myös aiheuttaa kroonista stressiä. Lajienväliset ryhmät voivat helposti tulla arvaamattomiksi, minkä vuoksi
niitä on seurattava tarkasti ja muuttuviin olosuhteisiin on pystyttävä mukautumaan. Jos eläimet, jotka luonnossa
ovat saalis- ja petoeläimiä, ovat jonkinlaisessa yhteydessä (esim. viereisissä aitauksissa), se saattaa aiheuttaa
lajeille kroonista stressiä.
Esimerkki – lajien yhdistäminen
Suurissa akvaarioissa peto- ja saalislajien erillään pitäminen voi olla vaikeaa. Saalislajeille voidaan tarjota
mahdollisuuksia paeta, piiloutua tai välttää petolajeja antamalla käyttöön riittävästi vapaata tilaa ja näköesteitä,
kuten kasveja ja kiviä. Tarkka seuranta on suotavaa.
2.4.4

Eläinten hoito

2.4.4.1 Ihmisten ja eläinten väliset suhteet
2.4.4.1.1

Eläintenhoitajien ja eläinten väliset suhteet

Ammattimaisessa eläintenhoidossa turvaudutaan koulutettuun eläintarhan henkilökuntaan, jonka vuorovaikutus
eläinten kanssa on johdonmukaista ja positiivista. Aggressiivisesti, arvaamattomasti tai epäjohdonmukaisesti
käyttäytyvät eläintenhoitajat voivat aiheuttaa stressiä. On tärkeää, että hoitajat tunnistavat eläinten
persoonallisuuden ja käyttäytymistavat (liite 3.8 ja tapaustutkimukset 11 ja 12).
2.4.4.1.2

Eläinten koulutus

Eläinten koulutus eläintarhoissa on yhä yleisempää syistä, jotka liittyvät eläinten hoidon ja eläinlääkinnällisen
hoidon tiettyihin näkökohtiin. Tarkoituksena on myös tarjota kognitiivisia virikkeitä ja myönteistä vuorovaikutusta
hoitajien ja eläinten välille sekä valistaa yleisöä.
Koulutusmenetelmien olisi hyvä perustua myönteiseen välineelliseen ehdollistumiseen, mutta myös muunlaisia
koulutusmuotoja voidaan käyttää (esim. käytöksen muokkaamista, jossa eläimet tottuvat ärsykkeeseen jatkuvan ja
lisääntyvän altistuksen myötä) (ks. liite 3.7).
Pätevillä kouluttajilla on hyvä tietämys eläinten anatomisista, käyttäytymiseen liittyvistä ja kognitiivisista kyvyistä,
eivätkä he koskaan käytä välineitä taikka rajoitus- tai koulutusmenetelmiä (esim. negatiivista vahvistamista tai
rankaisemista), jotka vaarantaisivat eläinten hyvinvoinnin. Koulutustilanteissa käytetyn ruoan on oltava osa eläinten
päivittäistä annosta. Hyvään koulutussuunnitelmaan sisältyy menetelmiä, joilla vältetään eläinten ylistimuloimista,
luonnottomaan käyttäytymiseen rohkaisemista tai eläinten pakottamista työskentelemään enemmän kuin ne
jaksavat.
2.4.4.1.3

Rutiininomainen tarkkailu

Hyvässä seurantaohjelmassa vastaava eläintenhoitaja vähintään tarkkailee eläinten käyttäytymistä ja
terveydentilaa rutiininomaisesti päivittäin ja kirjaa tiedot ylös.
Kun stressin, sairauden tai vamman merkkeihin reagoidaan nopeasti, estetään vakavampien ongelmien
kehittyminen. Korjaavia toimia tai tarkempaa seurantaa edellyttäviä merkkejä saattavat olla muun muassa
seuraavat: epätavallinen käyttäytyminen, äskettäin muodostetut sosiaaliset ryhmät, ympäristön muutokset,
lisääntymiskaudet, vierailijoiden suuri määrä (ks. vierailijoiden vaikutus jäljempänä).
Kun eläinten tarkkailu suoran havainnoinnin avulla on vaikeaa, voidaan käyttää vaihtoehtoisia järjestelmiä (esim.
valvontakameroita).
2.4.4.1.4

Esittelyt, näyttelyt ja yleisön kosketus eläimiin

Eläinten terveyden, luonnonmukaisen käyttäytymisen ja fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen sekä
fyysisten rajoitusten asianmukainen valvonta ovat erittäin tärkeitä eläinten yleiselle hyvinvoinnille ennen esittelyjä ja
näyttelyitä, niiden aikana ja niiden jälkeen (ks. liitteet 3.7 ja 3.8).
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Kun eläimet ovat suorassa kosketuksessa yleisöön, riskinarviointi on erittäin tärkeää sekä ihmisten että eläinten
terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta. On myös toivottavaa, että laaditaan esittelyjä ja ihmisten ja
eläinten välisiä kontakteja koskevia sisäisiä sääntöjä.
2.4.4.1.5

Vierailijoiden vaikutus

Eläimet reagoivat vierailijoihin eri tavoin (ks. liite 3.8). Jotkin lajit tai yksilöt näyttävät stressaantuneilta vierailijoiden
läsnä ollessa, kun taas toiset näyttävät lähestyvän ihmisiä tai hakevan kosketusta ihmisiin. Useiden lajien suhde
vierailijoihin ei ole kuitenkaan vielä täysin selvä. Näissä tapauksissa suositellaan erityisesti ratkaisuja, joilla
vähennetään vierailijoiden mahdollista haitallista vaikutusta eläimiin (ks. liite 3.8.2). Vierailijoiden vaikutusta
tarkasteltaessa on tärkeää tunnistaa vaikutus tiettyihin eläinryhmiin ja suunnitella strategioita, joilla tuetaan parasta
mahdollista tasapainoa.
2.4.4.1.6

Pyydystäminen, käsittely ja kuljetus

Pyydystäminen, käsittely ja kuljetus saattavat olla monimutkaisimpia ja pisimpiä menettelyjä, joita eläimet kokevat.
Parhaita ohjeita on yleensä lajikohtaisissa eläintenhoito-oppaissa ja useissa kansainvälisissä sopimuksissa.
On tärkeää, että kokenut ja valtuutettu henkilöstö pyydystää eläimet ja käsittelee niitä turvallisesti ja eläimiä
mahdollisimman vähän häiriten. Valittaessa parasta rajoitusmenetelmää mitä tahansa lääketieteellistä tai
eläintenhoitoon liittyvää menettelyä varten on otettava huomioon yksittäisen eläimen ja sen ryhmän sekä
henkilöstön hyvinvointi.
Useille lajeille kemiallinen rajoittaminen voi olla fyysistä rajoittamista vähemmän stressaavaa ja turvallisempaa sekä
eläimille että ihmisille. Joillekin lajeille (esim. kavioeläimille) fyysinen rajoittaminen, kuten käsittelyhäkki, voi olla
sopivampi. Jotkin lajit saattavat rauhoittua nopeammin pimeässä ympäristössä. Menettelyjen aikana on
huolehdittava siitä, että työympäristö on hiljainen ja hyvin organisoitu.
Ennen siirtoa tapahtuvalla koulutuksella sekä liikennevälineisiin ja laitteisiin tutustumisella voidaan vähentää riskejä
ja ahdistusta, ja siitä hyötyvät sekä eläimet että ihmiset. Stressiä vähentäviä toimenpiteitä ovat muun muassa
lajikohtaisten tarpeiden ja fysiologisten vaatimusten huomioon ottaminen (lämmön säätely, veden ja ruoan
tarjoaminen jne.). Tarkan suunnittelun avulla kuljetusajat pystytään pitämään mahdollisimman lyhyinä ja stressi
mahdollisimman vähäisenä.
Käyttäytymisen hallinta käsittelyn ja kuljetuksen aikana
Käsittelyyn, pyydystämiseen ja kuljetukseen liittyvän käyttäytymisen ymmärtäminen ja hallinta helpottavat
menettelyjä:
-

Onko hyökkääminen tai pakeneminen lajille ominaista?
Millaisia lajin piiloutumistavat ovat?
Mikä on lajille tyypillinen pakenemismatka?
Miten pimeään tilaan siirtäminen vaikuttaa lajiin?
Onko eläintä mahdollista siirtää ylös ja alas luiskia pitkin lastaamisen/purkamisen aikana?
Miten yhteys vieraisiin yksilöihin vaikuttaa lajiin?

2.4.4.1.7

Psykologiset tarpeet

Eläimillä on erilaisia positiivisia tai negatiivisia tunnetiloja, jotka saattavat vaikuttaa niiden kykyyn selviytyä
ympäristössä. Esimerkkejä tunnetiloista ovat kyllästyminen, pelko, kipu, turhautuminen, ahdistuminen, tyytyväisyys
ja leikkisyys.
2.4.4.1.7.1
Tunnetilojen hallinta
Kyllästyminen voi johtua karuista, alistimuloivista ja erittäin ennalta arvattavista ympäristöistä. Kyllästymistä
pidetään ensimmäisenä vaiheena kohti apatiaa ja masennusta. Turhautumista aiheuttaa usein luonnonmukaisen
käyttäytymisen rajoittaminen. Levottomuus, pelko ja ahdistus voivat johtua vankeusympäristön tietyistä tekijöistä tai
tapahtumista, esim. kroonisista sosiaalisista jännitteistä, arvaamattomien tilanteiden liian suuresta määrästä ja
ylistimulaatiosta.
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Aitauksen parantaminen, sopiva ympäristön virikkeellistäminen sekä sosiaalinen stimulointi ja muut eläintenhoidon
käytännöt voivat kaikki vähentää tällaisia negatiivisia tunnetiloja ja edistää positiivisia henkisiä tiloja.
Negatiivisten tunnetilojen minimointi
Negatiivisia tunnetiloja, kuten kyllästymistä, pelkoa ja turhautumista, voidaan minimoida sopivilla ympäristön
haasteilla, joiden avulla eläimet voivat toteuttaa luonnonmukaisia tapojaan eli vartioida, tutkia, etsiä ravintoa ja
tarkkailla ympäristön muutoksia.
Positiivisten tunnetilojen maksimointi
Sopivaan henkiseen stimulaatioon sekä monimuotoiseen ja eläinten luonnonmukaiseen käyttäytymiseen
rohkaiseminen johtaa positiivisiin tunnetiloihin, kuten tyytyväisyyteen, hyvinvointiin, elinvoimaisuuteen ja
leikkisyyteen. Positiivisia tunnetiloja voidaan vahvistaa edelleen, kun ympäristö on vaihtelevaa, riittävän
monimutkaista ja kun sitä valvotaan ja siinä on valinnanmahdollisuuksia.
2.4.4.1.7.2
Eläinten havaintokyvyn hallinta
Eläinten havaintokyvyn hallinta voi vähentää negatiivisia ja lisätä positiivisia tunnetiloja. Ärsykkeiden vaiheittainen
esittäminen äkillisten ärsykkeiden sijaan tai ennalta arvattavat negatiiviset tapahtumat arvaamattomien sijaan
voivat vähentää stressiä.
Samalla tavoin eläinten reaktioita tapahtumiin voidaan ohjailla hyvinvoinnin edistämiseksi. Tärkeimpiä seikkoja on
se, miten eläin hallitsee ympäristöään. Muita ovat mahdollisuudet ilmaista tärkeitä käyttäytymismalleja tai hälventää
turhautumista.
Esimerkki – miten eläinten havaintokykyä voidaan ohjailla?
-

Ympäristön lämpötilan nopea nousu saa reesusmakakit kiihtymään enemmän kuin lämpötilan vaiheittainen
nouseminen.
Ennalta arvattava liikkumisen rajoittaminen aiheuttaa kirjoahvenille vähemmän ahdistusta kuin ennalta
arvaamaton.
Kuljetus on metsäpeuroille vähemmän stressaavaa, jos niillä on toisten metsäpeurojen sosiaalinen tuki, kun
tutut lajikumppanit matkustavat niiden kanssa.
Alistuvat eläimet voivat olla purkautumiskohteena turhautumiselle samoin kuin ympäristötekijät tai
stereotyyppinen käyttäytyminen. Toistuvalla käyttäytymisellä voi olla vahingollisia seurauksia. Karhut saattavat
esimerkiksi purra tankoja, kunnes niiden suu vahingoittuu. Joissakin tapauksissa toistuva käyttäytyminen voi
kuitenkin auttaa vähentämään muita ahdistumisen merkkejä.

Asiaa koskeva määritelmä
Stereotyyppinen käyttäytyminen – Epänormaali toistuva käytös, joka voi johtua turhautumisesta, toistuvista
yrityksistä selviytyä ympäristössä tai keskushermostojärjestelmän häiriöistä.
Joissakin tapauksissa epänormaali käytös voi liittyä aiempiin olosuhteisiin eikä niinkään nykyisiin. Näiden mallien
esiintymistä useilla lajeilla voidaan joka tapauksessa vähentää onnistuneesti tarjoamalla mahdollisuuksia
asianmukaiseen käyttäytymiseen. Stereotyyppinen käyttäytyminen voi liittyä suuhun (esim. nuoleminen kirahveilla),
liikuntaelimiin (esim. kiertely papukaijoilla) tai muihin liikkeisiin, kuten norsujen huojumiseen.
2.4.4.2 Eläinlääkinnällinen hoito
Eläinlääkinnällistä hoitoa eläintarhoissa tukevat kolme pilaria ovat hyvä tietämys, hyvät tilat ja hyvät laitteet. Ilman
näitä kolmea osaa eläinlääkinnällinen hoito ei ole laadultaan riittävän hyvää. Eläinlääkinnälliseen hoitoon
eläintarhoissa kuuluvat sairauksien hoito, ennalta ehkäisevä lääketieteellinen hoito, asianmukainen kirjanpito ja
bioturvallisuustoimet, joiden avulla estetään sekä eläinten että eläinten kanssa kosketuksissa olevien ihmisten
vahingoittuminen ja sairastuminen.
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Neuvoston direktiivissä 92/65/EY (kokoomadirektiivi) määritellään hyväksyttyjen laitosten vuotuiset
taudinvalvontasuunnitelmat (13t artiklassa) sekä eläinten siirto- ja karanteenimenettelyt siirrettäessä eläimiä
hyväksyttyjen ja ei-hyväksyttyjen laitosten välillä.12 Ohjeet ovat hyödyllisiä kaikille eläintarhoille, ja jäljempänä
annettuja vaatimuksia on pidettävä täydentävinä. Ks. myös tapaustutkimus 13 (ks. liite 3.3.4).
2.4.4.2.1

Ennalta ehkäisevät terveysohjelmat

Eläintarhan eläinlääkäri on vastuussa ennalta ehkäisevien terveysohjelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta.
Ohjelmaan sisältyy terveyden seurantaa, loisten torjuntaa ja rokotuksia.
Terveyden seurantaan kuuluvat tavallisesti säännölliset eläinlääkärin neuvoa-antavat käynnit, eläintarhan eläinten
hoitajien tekemät päivittäiset havainnot, rutiininomainen painon seuranta, kokonaisvaltaiset fyysiset tutkimukset,
hammastutkimukset, rutiininomaiset ulostetutkimukset, ruokavalioiden säännölliset tarkistukset ja kirjanpito.
Rutiininomaiset sairauksien ja rokotusten seulontamenettelyt riippuvat lajeista ja asianomaisesta yksilöstä,
sairauden luonteesta ja leviämisestä eläintarhassa, alueen ja populaation epidemiologisesta asemasta ja
kansallisista määräyksistä.
Zoonoositartunnan riskin tunnistamisella ja arvioinnilla autetaan lisäksi määrittämään asianmukaisia ehkäiseviä
toimenpiteitä ja valvontatoimia, joilla vierailijoihin ja eläintarhan henkilökuntaan kohdistuva riski voidaan minimoida.
(Ks. bioturvallisuutta koskeva 2.4.4.2.5 kohta.) Tutkimuksia ja hoitoja voidaan tarvita eläinten terveyttä,
kansanterveyttä tai molempia koskevista syistä.
2.4.4.2.2

Eläinlääkintätilat

Eläintarhoissa on oltava tilat eläinten pyydystämistä, kiinnipitämistä, kuljettamista, tutkimista, hoitoa ja eristämistä
varten. Eläintarhassa on oltava asiaankuuluvat tilat post mortem -tutkimuksia varten, tai sillä on oltava tätä koskeva
järjestely ulkoisen laboratorion kanssa. Kaikkien tilojen on oltava helposti puhdistettavia ja desinfioitavia.
Akvaarioissa on oltava lisäksi tiloja ja resursseja veden laadun testaamiseen ja analysointiin sekä altaiden ja
vesijärjestelmien huoltoon.
Eläinlääkkeitä ja pyydystysvälineitä on säilytettävä lukittavalla alueella tai lukittavassa tilassa, jonne on rajoitettu
pääsy. Eläinlääkkeitä on käytettävä asiaan sovellettavien määräysten mukaisesti.
2.4.4.2.3

Karanteeni

Eläinten terveyttä koskevat näkökohdat voivat edellyttää, että eläintarhaan tulevat eläimet pidetään
bioturvallisuuskaranteenissa, jotta estetään taudinaiheuttajien pääsy eläintarhan vakinaisiin populaatioihin.
Eläintarhan eläinlääkäri on ammattilainen, joka määrää tarkan karanteeniajan voimassa olevien säännösten (kuten
neuvoston direktiivin 92/65/ETY) mukaisesti sekä lajit, eläimen alkuperä ja ennen siirtämistä mahdollisesti tehdyt
testit ja annetut hoidot huomioiden.
Eläinten saapuessa tarkastetaan tavallisesti niiden vammat, sairaudet ja yleinen kunto (esim. paino). Karanteenin
aikana toteutettavia toimia voivat olla fyysiset tutkimukset, laboratoriotestit, eläinten terveydenhoito (esim.
vammojen, sairauksien ja loisten hoito), rokotukset, iän ja sukupuolen määritys, hampaiden tutkiminen ja
tunnistemerkintöjen tekeminen.
Tärkeää on myös sairaiden tai vahingoittuneiden eläinten eristäminen eläintarhasta erilliselle alueelle. Eristys voi
olla tarpeen, jos vaarana on tartunnan leviäminen tai eläimet tarvitsevat tehohoitoa tai valvontaa. Jos tartunnan
leviämisvaaraa ei ole, eristys voi olla vain fyysinen tai näköeristys ilman, että se liittyy bioturvallisuuteen.
2.4.4.2.4

Eläinlääkinnällinen luettelo

Kattava eläinlääkinnällinen luettelo on tärkeä osa eläinlääkinnällistä hoitoa. Eläinlääkinnällinen luettelo on
toimitettava eläinten mukana, kun ne siirretään uuteen paikkaan.

12

Ks. myös European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians -järjestön julkaiseman käsikirjan Transmissible
Diseases Handbook VI luku.
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Luettelon pitämistä käsitellään jäljempänä 2.6 kohdassa.
2.4.4.2.5

Bioturvallisuus

Asianmukaisella bioturvallisuuskäytännöllä minimoidaan tartuntatautien ja zoonoosien leviäminen ja
kulkeutuminen. Eläintarhan bioturvallisuusmenettelyn laatimista varten tarvitaan tietoa taudin ja taudinaiheuttajien
kulkeutumis- ja leviämisreiteistä eläintarhaan (lisätietoja karkaamisen estämisestä on 2.5 kohdassa).
Asiaa koskevat määritelmät
Vaara – eläimessä tai eläintuotteessa esiintyvä biologinen, kemiallinen tai fyysinen tekijä tai eläimen tai
eläintuotteen tila, jolla saattaa olla terveydelle haitallisia vaikutuksia (maaeläinten terveyttä koskeva säännöstö –
OIE).
Riski – pieni tai suuri mahdollisuus sille, että vaara voi vahingoittaa jotakuta, sekä tieto siitä, miten vakava vaara
voisi olla. (Health and Safety Executive, Yhdistynyt kuningaskunta)
Riskinarviointimenetelmää voidaan käyttää, kun tunnistetaan bioturvallisuusriskejä ja -vaaroja sekä kehitetään
bioturvallisuusmenettelyä. Eläintarhan bioturvallisuuteen sisältyvät esimerkiksi puhdistus ja desinfiointi,
tuholaistorjunta, hyvä puhtaanapito, vastatulleiden ja sairaiden eläinten karanteenit ja jätehuolto. Vakiintuneen
käytännön mukaan eläintarhat käyttävät riskienarviointimenetelmää bioturvallisuusmenettelyjen ja
valmiussuunnitelmien laatimiseen.
Miten eläintarhat voivat käyttää riskinarviointimenetelmää bioturvallisuusriskien arvioinnissa?
Asianmukainen riskinarviointi voi koostua seuraavista vaiheista13:
1 Asiaankuuluvien toimien kuvaus
2 Vaarojen tunnistaminen
3 Riskien arviointi
4 Riskien hallinta
5 Säännölliset tarkistukset, arvioinnit ja päivitykset
On järkevää kiinnittää erityistä huomiota toimiin, joissa yleisö on suorassa kontaktissa eläimiin, ja ottaa huomioon
eläinten hyvinvointi ja vaikutus muihin kuin kohteena oleviin kasvi- ja eläinlajeihin.
Jotta varmistetaan riskinarvioinnin tulosten asianmukainen täytäntöönpano, on suositeltavaa, että
bioturvallisuusseikkojen merkitys on tiedossa. On myös tärkeää, että eläintarhan johto ja eläinten kanssa
työskentelevä henkilöstö ymmärtävät tautien ja taudinaiheuttajien tärkeimmät leviämisreitit ja että he toteuttavat
käytäntöjä, joilla minimoidaan tautien ja taudinaiheuttajien leviämisriski. Hyvä käytäntö on kertoa yleisölle
mahdollisista riskeistä ja varotoimista.
2.4.4.2.6

Sairauksien hoito

Kaikki hoidot suositellaan toteutettavan pätevän eläinlääkärin valvonnassa. Eläintarhan henkilöstöä on kuitenkin
mahdollista kouluttaa suorittamaan tiettyjä käsittelyjä tai hoitotoimenpiteitä. Vastuussa olevan eläinlääkärin on
oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja tämän valvonnassa ja hänen oletetaan olevan pätevä
lääketieteessä, kirurgiassa ja sellaisten eläinlajien hoidossa, joiden kanssa hän työskentelee.
Eläintarhan eläinlääkärin on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille mahdollisista epäillyistä kuolemista tai muista
oireista, jotka antavat ymmärtää, että eläimiin on tarttunut ilmoitettava tauti.

13

Risk Assessment Annex, Zoo Animal Health Network ja Zoos Expert Committee Handbook, Department for
Environment, Food and Rural Affairs, Yhdistynyt kuningaskunta (2012), 7 luku.
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Lopettaminen

Suositellaan, että kaikki eläintarhat määrittävät lopettamista koskevan käytännön ja menettelyt, joissa käsitellään
lääketieteeseen, eettisyyteen ja eläinten hyvinvointiin liittyviä päätöksentekomenettelyn näkökohtia.
2.4.4.2.8

Post mortem -menettelyt

Eläintarhoja kehotetaan harkitsemaan post mortem -tutkimuksia aina eläimen kuoleman jälkeen. Päätöksen tekee
tavallisesti eläintarhan eläinlääkäri. Laadukkaiden post mortem -tutkimusten helpottamista koskevia hyviä
käytäntöjä ovat nopea jäljitys, varastointi, yhteydenotto erikoistuneeseen patologiin, hävittäminen ja kirjanpito.
Kuolleiden eläinten kanssa kosketuksissa olevan henkilöstön turvallisuus on tärkeä osa post mortem -menettelyjä.
2.4.4.3 Ravitsemusohjelma
Asianmukainen ja tasapainoinen ruokinta ja juottaminen onnistuvat vain, kun lajikohtaisesta ruokintaekologiasta ja
ravitsemuksellisista vaatimuksista missä tahansa eläinten elinkaaren vaiheessa tiedetään tarpeeksi. Joidenkin
lajien erityisistä ravitsemuksellisista tarpeista on kuitenkin edelleen tietoa vain vähän tai ei ollenkaan.
Luonnonmukaiseen ravintoon perustuvan ruokavalion tarjoaminen voi olla vaikeaa myös logistisista syistä
(hankkiminen ja kuljetus). Ks. myös tapaustutkimus 13 (liite 3.3.4).
2.4.4.3.1

Ravitsemusohjelma

Asianmukaisella ravitsemusohjelmalla tarjotaan määrällisesti ja laadullisesti tasapainoinen ruokavalio, joka on
mukautettu vastaamaan eläimen lajia, kokoa ja ikää sekä vuodenaikaa ja erityisesti ulkoisia olosuhteita tai
yksilöiden fysiologista tilaa (esim. kantavat tai imettävät naaraat, sairaat tai vanhat eläimet).
Lisäravinteiden antaminen voi olla suositeltavaa tietyille lajeille tai tietyissä tapauksissa. Lisäravinteiden käytössä
on oltava varovainen, ja se on toteutettava pätevän henkilön ohjauksessa.
On tärkeää, että ravitsemusohjelmaa valvoo ravitsemuksen asiantuntija, eläinlääkäri tai muu asiantuntija.
Asiantuntija-apua voidaan pyytää, jos eläintarha on niin pieni, että pätevän asiantuntijan palkkaaminen ei olisi
perusteltua. Suunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia ja niistä keskustella valvovan asiantuntijan kanssa.
Esimerkki – ravitsemus
Ravitsemukseen liittyvät sairaudet, kuten luunmurtumiin ja kohtauksiin johtavat kalsiumpuutokset suurilla
kissaeläimillä, matelijoilla tai linnuilla, ovat ongelmia, jotka liittyvät puutteelliseen eläintenhoitoon ja jotka voidaan
välttää. Lisäravinteiden tarve on yleistä kalansyöjälajeilla ei pelkästään tiaminaasin korvaamiseksi mutta myös
silloin, kun sulatetulla jäädytetyllä kalalla ruokkiminen ei yksistään turvaa tarvittavan ravinnon saantia.
2.4.4.3.2

Vesi

Kaikille sisä- ja ulkoaitauksissa oleville eläimille on oltava tarjolla koko ajan puhdasta juomavettä. Joidenkin lajien
juomavedestä on poistettava kloori tai veden jakelussa on käytettävä erityisjärjestelyjä. Vedessä oleskeleville
eläinlajeille tai matelijoille suositellaan erillistä juomavesilähdettä.
Esimerkki – vesi
Kameleontit juovat ainoastaan kasveista tippuvaa vettä. Kaniinit juovat mieluummin kupeista kuin juomapulloista tai
-nipoista.
2.4.4.3.3

Yleisön harjoittama eläinten ruokinta

Yleisöä yleensä kielletään ruokkimasta eläimiä. Jos ruokinta on sallittua, se voidaan tehdä vastuussa olevan
henkilöstön valvonnassa ja niin, että ruokavalio pysyy tasapainoisena ja päiväkohtaisen määrän rajoissa, jotta
eläimet eivät niele sopimattomia esineitä ja jotta niitä ei ruokita liikaa. Yleisön harjoittama eläinten ruokinta voi olla
myös satunnaista ja tarkasti hallittua, jotta eläimet eivät ala kerjätä ruokaa epänormaalilla tavalla.
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Toimitilat ja laitteet

Ruoan säilyttämistä ja valmistusta varten on hyvä olla erillisiä tiloja, myös jäähdytettävä tila pilaantuvan ruoan
säilyttämistä varten. Hyvä käytäntö on, että ruoka säilytetään ja valmistetaan tiukkojen hygieniastandardien
mukaisesti, ilman että se saastuu tai pilaantuu ja käyttämällä pestyjä ja desinfioituja astioita, laitteita, välineitä ja
pintoja.
Lihan ja kasvisten valmistamiseen on käytettävä erillisiä välineitä. Sulatettaessa jäädytettyjä tuotteita, erityisesti
kalaa, ravintoarvon häviämistä voidaan rajoittaa sulattamalla ne kylmätiloissa tai jääkaapissa ja antamalla tuotteen
lämmetä sopivaan lämpötilaan, minkä jälkeen eläimet ruokitaan mahdollisimman nopeasti. Tuholaistorjuntaa
saatetaan tarvita.
On tärkeää, että ruokinta-astiat on suunniteltu niin, että ne kannustavat luonnolliseen ruokintaan, ne on helppo
puhdistaa, ne ovat turvallisia eivätkä ne likaannu helposti eikä ruoasta synny kilpailua. Sama koskee itseruokintaan
ja -juottamiseen käytettäviä automaatteja.
Esimerkki – ruokintalaitteet
Nektarilla ruokittavat linnut hyötyvät ruoasta ruokintalaitteilla, jotka edistävät niiden luontaisia paikannus- ja
ravinnonetsintätaitoja.
Petoeläimille voidaan tarjota lihaa ja kokonaisia ruhoja, jotka on kiinnitetty maahan tai ripustettu roikkumaan puista
tai tolpista, jotta ne voivat harjoittaa luonnollisia henkisiä ja fyysisiä kykyjään.
2.4.4.3.5

Syömiskäyttäytyminen

Luonnossa suurin osa lajeista käyttää paljon aikaa ruoan etsimiseen, saalistamiseen tai käsittelyyn. Eläintarhoissa
on tärkeää, että ruokintamenetelmillä lisätään ruokintaan käytettävää aikaa ja että niillä edistetään mahdollisimman
paljon lajille ominaisia luonnollisia syömiskäyttäytymisen malleja.
Ruoan jakamisen on oltava turvallista sekä eläimille että hoitajille. Luonnollisen syömiskäyttäytymisen edistäminen
lisää eläimen fyysistä aktiivisuutta ja antaa älyllistä virikettä, ja sillä voi esitellä yleisölle eläinten luonnollista
käyttäytymistä. Se on sellaisenaan myös ympäristön virikkeellistämistä.
Esimerkki – syömiskäyttäytyminen
Luonnolliseen syömiskäyttäytymiseen rohkaisemiseksi ruoka voidaan jakaa kokonaisena paloitellun sijaan,
aitauksen eri alueilla, jotka vaihtuvat päivittäin, osana erityisiä ympäristön virikkeellistämisohjelmia.
2.4.4.3.6

Vuodenaikojen vaihtelu

Vuodenaikojen vaihtelulla on merkittäviä vaikutuksia useiden lajien – erityisesti talviunta nukkuvien lajien –
syömiskäyttäytymiseen.
Eläinten on valmistauduttava talviuneen aikana, jolloin ruokaa on saatavilla runsaasti ja erityisesti proteiinin ja
rasvan määrä on tavallista suurempi. Tästä syystä ruoan määrää on hyvä vähentää vasta, kun eläin alkaa
vapaaehtoisesti syödä vähemmän. Vettä on oltava saatavilla kaikkina aikoina.
Talviunen tai horroksen aikana eläimet on hyvä tarkistaa päivittäin ilman, että niitä häiritään. Jotkin lajit saattavat
herätä talviuniltaan väliaikaisesti, erityisesti jos talvella on lämpimiä jaksoja. Tällöin saatavilla on oltava tuoretta
ruokaa ja vettä, jotta eläimet voivat syödä ja juoda ennen kuin ne palaavat talviunilleen.
2.4.4.4 Kokoelman hallinnointi
Euroopan eläintarha- ja akvaarioliitto (EAZA) on suositellut, että eläintarhat hankkivat, kasvattavat ja pitävät
näytteillä lajeja vain suunnitellulla ja eettisellä tavalla ja vain, jos niillä on tarvittavat tilat, resurssit ja ammattitaitoinen
henkilöstö, jotta ne voivat varmasti vastata lajien biologisiin ja suojeluun liittyviin vaatimuksiin (esim. EAZA's Code
of Ethics (2015) ja liite 3.9). Tästä syystä suositellaan kustannus-hyötyanalyysin tekemistä tietoihin perustuvia
päätöksiä varten (ks. UK Zoos Expert Committee Handbook (2012)).
Tärkeitä huomioon otettavia seikkoja ovat muun muassa seuraavat:
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Eläinten siirtäminen muihin kokoelmiin: varmistetaan, että vastaanottava eläintarha pystyy vastaamaan
ilmoitettuihin vaatimuksiin.
Vankeudessa tapahtuva kasvatus ja kannan säänteleminen: suunnitellaan ja toteutetaan parhaimpien
kyseisessä tapauksessa käytettävissä olevien menetelmien mukaisesti (esim. ehkäisy, väliaikainen erillään
pitäminen, risteyttämisen sääntely, kannan vähentäminen) ja eläinten sosiaaliset tarpeet mahdollisimman hyvin
huomioiden.
Eläinten tunnistaminen: vältetään kipua, sosiaalisen käyttäytymisen häirintää ja/tai käyttäytymisen rajoittamista.
Ylijäämäeläimet: vältetään niitä mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa hävitetään ne inhimillisellä ja eettisellä
tavalla.
Luonnossa syntyneiden yksilöiden hankkiminen kokoelmaan: otetaan huomioon hankinnan vaikutus suojeluun
ja hyvinvointiin (esim. pyydystysmenetelmät).
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TIIVISTELMÄ 5 – ELÄINTEN PITÄMINEN
 On tärkeää pitää eläimiä tavalla, jolla tyydytetään niiden biologiset tarpeet, koska sillä edistetään
eläintarhojen suojelutavoitteen saavuttamista.
 Hyviä käytäntöjä koskevia standardeja ja lajikohtaisia eläintenhoito-oppaita on saatavilla, ja ne ovat
tärkeitä tietolähteitä, kun eläintarhan eläimet halutaan pitää hyvissä olosuhteissa.
 Ympäristötekijöiden, fysiologisen tilan ja käyttäytymisen arvioinnin avulla voidaan määrittää, onko
eläinten biologiset tarpeet täytetty.
 Pitopaikkojen suunnittelu, varusteet, pinnat, alusta ja ympäristö (esim. lämpötila, kosteus ja
valaistus) ovat keskeisiä tekijöitä pitovaatimusten täyttämisessä eläintarhoissa.
 Ympäristön virikkeellistäminen edistää eläinten luonnonmukaista ja haluttua käyttäytymistä,
kuluttaa eläinten aikaa ja kannustaa fyysiseen, sosiaaliseen ja älylliseen toimintaan.
 Ihmisten – sekä hoitajien että vierailijoiden – ja eläinten välinen vuorovaikutus voi olla merkittävä
tekijä eläinten hyvinvoinnille.
 Eläinten hyvä terveys varmistetaan soveltuvien terveysohjelmien avulla.
 Tasapainoisissa ravitsemusohjelmissa otetaan huomioon yksilön vaatimukset ja vuodenaikojen
vaihtelu. Yhteistyö ympäristön virikkeellistämisohjelmien kanssa auttaa täyttämään lajikohtaista
käyttäytymistä koskevia vaatimuksia. Laadukasta juomavettä on oltava aina saatavilla.
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2.5 3 artikla – neljäs luetelmakohta – karkaamisen sekä tuholaisten ja
syöpäläisten eläintarhaan pääsyn estäminen

2.5.1

Soveltamisala

Eläintarhadirektiivin 3 artiklan neljännen luetelmakohdan vaatimus vastaa biologista monimuotoisuutta koskevaa
yleissopimusta (biodiversiteettisopimus), jossa todetaan, että ”kunkin sopimuspuolen tulee mahdollisuuksien
mukaan ja soveltuvin osin – – estää sellaisten vieraiden lajien luontoon päästäminen tai valvoa tai hävittää sellaisia
vieraita lajeja, jotka uhkaavat ekosysteemejä, elinympäristöjä tai lajeja”.
Euroopan tasolla luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY 11 artiklassa
säädetään, että ”jäsenvaltioiden on varmistettava, että sellaisen lintulajin istuttaminen jäsenvaltioiden Eurooppaan
kuuluvalle alueelle, joka ei elä siellä luonnonvaraisena, ei vahingoita paikallista kasvistoa ja eläimistöä”.
Asetus (ETY) N:o 338/97, sellaisena kuin se on muutettuna, pitää sisällään kaikki luonnonvaraisen eläimistön ja
kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES-sopimus) säännökset ja
antaa mahdollisuuden sisällyttää sen liitteisiin lajit, joiden tuonti Euroopan unioniin voisi merkitä ekologista uhkaa
kotoperäisille lajeille. Sen soveltamista valvotaan säännöllisesti ajan tasalle saatettavilla asetuksilla, joilla
säädetään keskeytyksistä tiettyjen lajien tuonnille Euroopan unioniin.
Asiaa koskevat määritelmät

Vieraslajilla tarkoitetaan eläimen, kasvin, sienen tai mikro-organismin lajin, alalajin tai sitä alemman taksonin
elävää yksilöä, joka tuodaan sen luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle, myös sen mikä tahansa osa,
sukusolut, siemenet, munat tai lisääntymisyksiköt sekä mitkä tahansa hybridit, lajikkeet tai rodut, jotka saattavat
selviytyä ja myöhemmin lisääntyä.
Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan vieraslajia, jonka tuonnin tai leviämisen on todettu uhkaavan luonnon
monimuotoisuutta ja siihen liittyviä ekosysteemipalveluja tai vaikuttavan niihin haitallisesti.
Lähde: Haitallisia vieraslajeja koskeva asetus (EY) N:o 1143/2014
Euroopan unioni antoi marraskuussa 2014 haitallisia vieraslajeja koskevan asetuksen (EY) N:o 1143/2014.
Asetuksella luodaan koordinoitu EU:n laajuinen toimintakehys, jolla ehkäistään ennalta, vähennetään
mahdollisimman paljon ja lievennetään haitallisten vieraslajien luonnon monimuotoisuudelle ja siihen
liittyville ekosysteemipalveluille sekä ihmisten terveydelle ja taloudelle aiheuttamia haittavaikutuksia.
Asetus sisältää kolme erityyppistä toimenpidettä, jotka vastaavat kansainvälisesti sovittua, haitallisten
vieraslajien torjuntaa koskevaa hierarkkista lähestymistapaa:
• Ennaltaehkäisy: ensinnäkin useilla voimakkailla toimenpiteillä estetään uusien haitallisten vieraslajien
pääsy EU:hun tahallisesti tai tahattomasti.
• Varhainen havaitseminen ja nopeat vastatoimet: jäsenvaltioiden on otettava käyttöön
varhaisvaroitusjärjestelmä, jolla havaitaan haitallisen vieraslajin esiintyminen mahdollisimman varhain, ja
ryhdyttävä nopeisiin toimiin sen vakiintumisen estämiseksi.
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• Jo vakiintuneiden haitallisten vieraslajien hallinta: jotkin haitalliset vieraslajit ovat jo vakiintuneet EU:n
alueelle, ja niiden hallintaan tarvitaan yhteisiä toimia, jotta estetään niiden leviäminen laajemmalle ja
minimoidaan niiden aiheuttama haitta.
Asetuksen täytäntöönpanoa tukee kaikkien jäsenvaltioiden edustajista koostuva komitea. Asetuksen
täytäntöönpanoon liittyviä tieteellisiä kysymyksiä koskevia neuvoja antaa lisäksi tiedefoorumi, joka koostuu
jäsenvaltioiden nimeämistä tiedeyhteisön edustajista.
Vaikka kaikki vieraslajit eivät ole haitallisia, niiden hävittäminen on usein mahdotonta, kun vieraslaji vakiintuu, ja
lieventämis- ja torjuntatoimet ovat hankalia ja kalliita. Vieraslajien tuonnin estäminen on ensisijainen ja
kustannustehokkain toimenpide, jolla vältetään vahinkoja tulevaisuudessa.
Sen vuoksi eläintarhojen on estettävä eläinten karkaaminen eläintarhasta, jotta vältytään mahdollisilta
kotoperäisille eläinlajeille aiheutuvilta ekologisilta uhkilta ja ulkopuolisten ongelmallisten lajien eläintarhaan
pääsyltä. Direktiivin tekstissä käytetyllä ilmaisulla ”estävät” korostetaan toteutettavien toimenpiteiden ennakoivaa
luonnetta. Ei ole hyväksyttävää, että toimenpiteisiin ryhtymistä lykätään siihen asti, että eläin on karannut tai
eläintarhassa on tuholaisia.
Direktiivin 3 artiklan neljännen luetelmakohdan toimenpiteillä [eläinten karkaamisen sekä tuholaisten ja
syöpäläisten eläintarhaan pääsyn estämisellä] täydennetään 3 artiklan muita suojelutoimia, sillä niillä pyritään
pitämään yllä tervettä eläinkokoelmaa minimoimalla tartunnat tarhan ulkopuolisilta lajeilta ja välttämään eläintarhan
rajojen ulkopuolella olevien kotoperäisten lajien altistumista eläintarhan eläimistä johtuville uhkille.
Tämän suojelutoimen laajuutta on selvennettävä kahdesta näkökulmasta:
-

-

Eläintarhan eläinten karkaamisen ja ongelmallisten lajien eläintarhaan pääsyn estämisellä on väistämättä
myönteinen vaikutus ihmisiin (sekä eläintarhan vierailijoihin että henkilöstöön), koska se suojelee heitä
karanneiden eläinten tai ulkopuolisten lajien kantamien tautien mahdollisesti aiheuttamilta fyysisiltä haitoilta.
Direktiivin tavoite on kuitenkin – kuten 1 artiklassa määritetään – yleisesti biologisen monimuotoisuuden ja
erityisesti luonnonvaraisen eläimistön suojelu, ei sinänsä ihmisten suojelu. Vaikka ihmiset hyötyvät edellä
mainittujen toimenpiteiden soveltamisesta, ihmisten turvallisuutta/turvaamista ei erityisesti käsitellä säädöksen
tässä tai missään muussa kohdassa. Sen vuoksi eläintarhan on käsiteltävä tällaisia
turvallisuuteen/turvaamiseen liittyviä toimenpiteitä (esim. esteet, joilla estetään vierailijoiden putoaminen
vallihautaan, tai toimet, joilla lievennetään tapaturmien vaaraa osallistuttaessa vapaasti lentävien lintujen
näytökseen) tätä asiaa koskevan paikallisen, kansallisen ja alueellisen lainsäädännön mukaisesti.
Useat eläintarhoissa koristeena käytetyt kasvit ja levät eivät ole kotoperäisiä sille alueelle, jossa eläintarha
sijaitsee, ja ovat mahdollinen uhka ympäristölle. Koska EU:n eläintarhadirektiivin tekstissä määritellään
kuitenkin vain ”eläimet”, muut vieraslajit, kuten kasvit tai levät, jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
Tältä osin on tehty useita vieraslajeja koskevia kansainvälisiä sopimuksia, joihin sisältyy säännöksiä, joilla
estetään niiden luontoon päästäminen sekä torjutaan tai hävitetään haitallisia vieraslajeja. Esimerkiksi
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetussa neuvoston direktiivissä
92/43/ETY edellytetään jäsenvaltioita varmistamaan, että epäluontaisten lajien tahallista istuttamista niiden
alueella säännellään siten, että se ei aiheuta haittaa luontotyypeille niiden luontaisella levinneisyysalueella eikä
luontaiselle luonnonvaraiselle eläimistölle tai kasvistolle, ja jos se katsotaan tarpeelliseksi, kieltämään tällainen
istuttaminen (22 artiklan b kohta). Vastaavasti Bernin sopimuksen 11 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
vaaditaan, että sopimuspuolet rajoittavat tarkasti muiden kuin kotoperäisten lajien istuttamista.

2.5.2

Eläinten karkaamisen estäminen

Eläintarhoissa on useita eläinlajeja, joista useimmat ovat vieraslajeja (tosin jotkin eläintarhat ovat erikoistuneet
kotoperäisiin eläimiin). Eläintarhoista karanneista eläimistä on raportoitu maailmanlaajuisesti, ja eläintarhat ovat
mahdollisia vieraslajien lähteitä, jos eläimet karkaavat. Vaikka eläintarhojen merkitys haitallisten vieraslajien
luontoon päästämisessä on pieni muihin toimiin kuten puutarhanviljelyyn ja lemmikkieläinkauppaan verrattuna,
eläintarhojen on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin estääkseen eläinten karkaamisen.
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2.5.2.1 Aiheuttavatko kaikki karanneet eläimet ekologisen uhkan?
Kaikki eläintarhan lajit eivät karatessaan aiheuta tosiasiallista uhkaa ekosysteemille. Vaikka eläin karkaisi
aitauksestaan, se voidaan silti ottaa kiinni eläintarhan alueella ennen kuin se karkaa eläintarhan ulkopuolelle. Se
voidaan myös pyydystää ja palauttaa sen jälkeen, kun se on karannut eläintarhan ulkopuolelle mutta ennen kuin se
aiheuttaa vahinkoa kotoperäisille lajeille. Vaikka eläin pääsisi kokonaan vapauteen, sen täytyisi vakiintua ja levitä
uudessa ekosysteemissä, jotta se olisi haitallinen.
2.5.2.2 Uuteen ekosysteemiin pääseminen
-

Tieteellisistä tiedoista käy ilmi, että yleensä kun laji siirretään ja vapautetaan (tarkoituksellisesti tai tahattomasti)
eri elinympäristöön, useimmat organismit kuolevat siirron aikana tai pian vapauttamisen jälkeen.

-

Karkaamistapauksissa minkä tahansa eläimen tai lajin onnistuminen täyden vapauden saavuttamisessa
riippuu sen tietyistä fyysisistä ominaisuuksista ja käyttäytymisestä. Voidaan esimerkiksi olettaa, että fyysisesti
suuret lajit onnistuvat karkaamaan harvemmin kuin pienet eläimet, sillä ne herättävät helposti ihmisten
huomion ja ne on siten helpompi havaita.

-

Vaaralliset lajit onnistuvat pääsemään luontoon todennäköisesti huonommin, sillä niiden yleisölle aiheuttaman
vaaran vuoksi niiden uudelleen pyydystämiseen panostetaan muita lajeja enemmän.

-

Lajien liikkumistavalla on niin ikään tärkeä tehtävä karkaamisessa sekä nopeuden että tyylin kannalta.
Lentävät eläimet onnistuvat karkaamaan todennäköisesti paremmin, sillä niitä on vaikeampi saada kiinni ja
palauttaa eläintarhaan.

2.5.2.3 Lajien kyky vakiintua ja levitä uudessa ekosysteemissä: biologisen invaasion riskin
arvioiminen
Biologisen invaasion riskin arvioiminen edellyttää seuraavien tekijöiden tarkkaa arviointia:
-

-

lajien mahdollisuus vakiintua, lisääntyä määrällisesti ja levitä sekä niiden ei-toivotut ekologiset roolit alueilla,
joille ne ovat päässeet
mahdollisuus aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia biologiselle monimuotoisuudelle tai ekosysteemille
alue, johon mahdollisella karkaamisella on välittömiä vaikutuksia, ja lisäksi mahdollinen leviämisalue
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Haitallisen vieraslajin monimutkaiset ja toisiinsa liittyvät kielteiset vaikutukset
saattavat tulla esiin vasta vuosikymmeniä luontoon pääsyn jälkeen
lajien kyky levitä maantieteellisesti (liikkuvuus, leviäminen tuulen mukana, leviäminen makeassa vedessä tai
meriympäristöissä jne.)
alue, johon karkaamisella on mahdollisesti vaikutuksia.

2.5.2.4 Vaaralliset lajit: ekologiset ja ihmisiin kohdistuvat uhkatekijät
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden eläintarhoilla on riittävät turvatoimet karkaamisten estämiseksi. Tämä
ei koske pelkästään ihmisille vaarallisia lajeja vaan myös lajeja, jotka aiheuttavat mahdollisen uhkan (eli vieraslajeja
ja/tai haitallisia vieraslajeja) kotoperäisille lajeille eläintarhan ulkopuolella.
Esimerkiksi Euroopan eläintarha- ja akvaarioliitolla (EAZA) sekä muilla kansallisilla/alueellisilla eläintarha-alan
ammattijärjestöillä on eläinten pito- ja hoitostandardeissa usein luettelo lajeista, jotka ovat vaarallisia ihmisille. Näin
varmistetaan, että jokainen eläintarha tietää, miten vaarallinen sen eläinkokoelma on, ja ryhtyy tarvittaviin
turvallisuustoimenpiteisiin.
Vastaavanlainen luettelo ympäristölle vaarallisista lajeista lisäisi vieraslajien ja haitallisten vieraslajien turvallisuutta
ja eläintarhan henkilöstön tietoisuutta. Henkilöstön on oltava tietoinen ympäristölle mahdollisesti vaarallisia lajeja
sekä ihmisille vaarallisina pidettäviä lajeja koskevien turvallisuustoimenpiteiden tärkeydestä.
Esimerkki
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Useat vieraslajit, jotka ovat onnistuneet tunkeutumaan uusiin ekosysteemeihin Euroopassa, olivat aiemmin
lemmikkieläimiä, jotka päästettiin tai jotka pakenivat luontoon (esim. iguaanit (Iguana iguana) tai
punakorvakilpikonnat (Trachemys scripta)).
On tärkeää korostaa, että useimmat haitalliset vieraslajit eivät ole suoraan vaarallisia ihmisille. Esimerkiksi mikään
DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) -hankkeen julkaisemassa Euroopan 100
pahimman vieraslajin luettelossa olevista lajeista – muutamaa meduusaa lukuun ottamatta – ei ole suoraan
vaarallinen ihmisille.
Tämän vuoksi turvallisuus on tärkeää joidenkin lajien osalta, sillä ne ovat uhka ihmisille ja toisille lajeille sekä myös
ympäristölle.
Miten tiedetään, mitkä lajit ovat vieraslajeja tai haitallisia vieraslajeja tietyssä maassa?
DAISIE on Euroopan komission kuudennesta puiteohjelmasta rahoitettu hanke, joka tuo käyttöön keskitetyn
yhteyspisteen Euroopassa tapahtuvia biologisia invaasioita koskeville tiedoille.
Koska sillä on suora pääsy kansallisiin tietokantoihin kaikkialla Euroopassa, sen on helppoa saada tietoa siitä,
mitkä lajit ovat vieraslajeja tai mahdollisia vieraslajeja tietyissä elinympäristöissä.
Tietoja on kerätty selkärangallisista, selkärangattomista, meriympäristöissä ja sisämaassa elävistä vesieliöistä sekä
kasveista jopa 97 maasta/alueelta (myös saarilta) Euroopan laajuisesti. Asiantuntijat ovat koonneet ja vahvistaneet
yli 248 tiedostoa, mikä tekee siitä maailman suurimman vieraslajitietokannan. Tietoja voi tarkastella kolmen
päähakutoiminnon avulla:
-

haetaan tietoa yhdestä Euroopassa esiintyvästä 12 122 vieraslajista,
haetaan yhtä biologisten invaasioiden 839 asiantuntijasta Euroopassa,
haetaan alueita ja tarkastellaan vieraslajien uhkia Euroopassa 81 maasta/alueesta (myös saarista) ja 57
rannikko- ja merialueesta.

2.5.2.5 Eläintarhoja, akvaarioita ja haitallisia vieraslajeja koskevat eurooppalaiset käytännesäännöt
European Code of Conduct on zoological gardens and aquaria and invasive alien species on asiakirja, jonka
Euroopan neuvosto on laatinut yhdessä IUCN:n Invasive Species Specialist Group -asiantuntijaryhmän ja EAZAn
kanssa. Siinä esitetään viisi suositusta, joilla varmistetaan, että eurooppalaisten eläintarhojen eläimet eivät ole
haitallisten vieraslajien lähde ja että nämä laitokset ovat kaiken kaikkiaan entistä sitoutuneempia niiden suojelu-,
tutkimus- ja valistustehtävään, kun on kyse vieraslajeista.
Käytännesääntöjen viisi suositusta ovat seuraavat:
-

Ryhdytään tehokkaisiin ehkäiseviin toimenpiteisiin, jotta vältetään haitallisten vieraslajien tahaton luontoon
pääsy ja leviäminen.
Otetaan huomioon haitallisten vieraslajien luontoon päästämisen riskit kaikissa luonnonvaraisen kasviston ja
eläimistön sekä elinympäristön hoitoa koskevissa hankkeissa.
Osallistutaan oma-aloitteisesti tietoisuuden lisäämis- ja tiedotustoimiin, jotka koskevat haitallisia vieraslajeja ja
niiden vaikutuksia.
Otetaan käyttöön parhaita käytäntöjä, joilla tuetaan haitallisia vieraslajeja koskevaa varhaisen havaitsemisen ja
nopeiden vastatoimien järjestelmää.
Ollaan tietoisia kaikista asiaankuuluvista eläintarhoja, akvaarioita ja haitallisia vieraslajeja koskevista
säädöksistä.

Edellä esitettyjä suosituksia voidaan pitää ensimmäisenä tarpeellisena vaiheena eläintarhojen vapaaehtoisten
aloitteiden edistämisessä European Strategy on IAS -strategian periaatteiden mukaisesti. Niiden kehittämisen
tavoitteena on ollut varmistaa, että eläintarhassa pidetyistä eläimistä ei tule haitallisien vieraslajien lähdettä eivätkä
ne siten aiheuta uhkaa ympäristölle.
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2.5.2.6 Miten eläinten karkaaminen eläintarhasta estetään?
2.5.2.6.1

Ensimmäinen toimintalinja: karkaamisen estävät varmat aitaukset

Eläintarhan eläinten karkaamisen estäminen aitauksista (jos niitä pidetään sellaisessa) tai eläintarhan alueelta
perustuu kahteen perusasiaan:
-

Eläimet eivät voi ylittää aitauksen aitoja – koska ne on rakennettu oikeista materiaaleista, ne ovat oikean
mallisia, niitä huolletaan hyvin ja ne tarkastetaan säännöllisesti.
Vierailijat eivät voi päästää eläimiä vapaaksi suoraan – poistamalla eläimen sen aitauksesta ja ottamalla sen
mukaan – tai välillisesti auttamalla sitä karkaamaan.

Kun otetaan huomioon kasvikokoelmien kasvava rooli useissa eläintarhoissa (myös ruoaksi käytettävät kasvit,
kuten lintujen siemenet, sekä ympäristön virikkeellistämisessä, näyttelyn/akvaarion suunnittelussa ja
ympäristökasvatuksessa käytettävät kasvit), on tärkeää myöntää, että haitallisten vieraskasvilajien käyttö voi johtaa
niiden leviämiseen viereisille luonnonalueille. Vaihtoehtoisesti tunnettujen tai mahdollisten haitallisten vieraslajien
sijaan voidaan määrittää ja käyttää muita kuin haitallisia, mahdollisesti alkuperäiseen lajistoon kuuluvia kasveja,
jotka sopivat alueelle esteettisesti ja puutarhanhoidollisesti.
Aitaukset on suunniteltava siten, että estetään eläintarhassa pidettyjen eläinten ja kasvien, niiden
lisääntymisyksiköiden, loisten ja taudinaiheuttajien tai minkä tahansa muiden ympäristöön mahdollisesti haitallisesti
vaikuttavien organismien karkaaminen. Suunnitelma vaihtelee lajien mukaan. Yleisenä sääntönä voidaan kuitenkin
pitää, että aitaustyypissä, sen rakentamiseen käytettävissä materiaaleissa ja fyysisen esteen suunnittelussa on
otettava huomioon aitauksessa pidettävien eläinten fyysinen voima, käyttäytyminen ja kognitiiviset kyvyt.
Eläinten aitauksessa ja turvassa pitämiselle erittäin tärkeitä ovat seuraavat kolme aitausta koskevaa tekijää:
-

fyysinen este
portit ja ovet
viemärijärjestelmä.
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Fyysinen este
Esteet on suunniteltava ja rakennettava ja niitä on ylläpidettävä siten, että eläimet pysyvät aitauksissa. Lisäksi on
varmistettava, että kasvillisuutta, kiipeilyrakenteita ja muita esineitä pidetään yllä siten, että ne eivät auta
karkaamisessa. Esteiden on oltava myös tarpeeksi vahvoja, jotta ne kestävät odottamattomia sääoloja (kuten
lumisadetta ja kovaa tuulta). Paras tapa varmistaa kaikkien eläinten pitämiseen käytettävien infrastruktuurien, kuten
häkkien, lintuhuoneiden, aitojen ja esteiden, säännöllinen ylläpitäminen on ottaa käyttöön arviointimenettely, johon
kuuluu tilojen vastuullista ja säännöllistä valvontaa ja tarkastuksia (esim. aitojen vaurioiden havaitsemiseksi).
Erityisesti jos eläinten pitämisessä käytetään sähköaitoja, järjestelmä on tarkistettava päivittäin ja käytössä on
oltava varavirtalähde sähkökatkojen varalta.
Esimerkki
Lintunäyttelyissä luotettavana esteenä on käytetty kalaverkkoa, joka on värjätty mustaksi ultraviolettisäteilystä
johtuvan hajoamisen vähentämiseksi. Näin saadaan käyttöön suuria aidattuja alueita ilman välituista johtuvia
häiritseviä esteitä.
Eläintarhoissa on monenlaisia taksoneja, joten tarvitaan myös yhtä monenlaisia aitaustyyppejä. Esimerkiksi
maahan kaivautuville eläimille tarvitaan keinotekoinen ”lattia”, joka ulottuu tiettyyn syvyyteen maan alle (syvyys
riippuu lajin kaivamistavoista). Lattia toimii esteenä, joka estää karkaamisen mutta eläin voi kuitenkin kaivautua
maahan.
Kiipeilevien tai hyppivien lajien osalta on otettava huomioon pienimmät suositellut estekorkeudet, jotka annetaan
kansallisissa tai kansainvälisissä eläintarhayhteisön standardeissa (esim. EAZA, ASZK:n eläintenhoito-ohjeet). Jos
laji on niin ketterä, että vaihtoehtoiset esteet eivät ole tarkoituksenmukaisia, koko aitaus voidaan tarvittaessa tehdä
verkosta.
Aitausten suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava täysin huomioon eläimen voimaan, käyttäytymiseen ja
kognitiivisiin kykyihin liittyvät riskit. Eläimille, jotka kykenevät hyppäämään, kiipeämään tai kaivamaan, on tehtävä
erityisjärjestelyjä, esimerkiksi:
-

riittävän vahva katto koko aitauksen yläpuolelle
sopivan korkuinen aita, jossa voi olla sisäpuolella ulkonemia tuomaan lisäturvaa
maan sisään ulottuvat jatkeet sekä riittävän leveät, aitaukseen sisäänpäin kohdistetut vaakasuorat
paluukappaleet.

Aitauksen esteitä suunniteltaessa on tarpeen harkita, annetaanko yleisön olla fyysisessä kontaktissa eläimiin joko
suojaavan esteen läpi tai aitauksen sisällä. Ihmisten ja eläinten välinen kontakti voi aiheuttaa fyysisiä vahinkoja
sekä ihmisille että eläimille ja voi edistää zoonoosien siirtymistä. (Ks. bioturvallisuutta koskeva 2.4.4.2.5 kohta)
Esimerkki
Aitauksissa käytettyjen katseluikkunoiden on kestettävä eläinten hyökkäykset. Kun lasi altistuu äärimmäiselle tai
toistuvalle voimalle, kuten gorillojen tapauksessa, voidaan tarvita kestävää (esim. vähintään 25 millimetrin
paksuista) ballistista lasia. Lasia tukevan kehyksen on oltava riittävän luja ja kestävä. Jos lasia käytetään, se on
merkittävä tai siinä on oltava ominaisuuksia, joiden ansiosta lasi on selvästi havaittavissa.
Pitäisikö jäsenvaltioiden sallia eläintarhojen joidenkin eläinlajien vapaa liikkuminen eläintarhan alueella?
Ennen kuin tehdään päätös lajien vapaasta liikkumisesta eläintarhan tiloissa (esim. vapaasti lentävät
papukaijalinnut tai petolintujen lentonäytökset), eläintarhan on tehtävä erityisarvioita siitä, aiheuttavatko kyseiset
lajit karkaamistapauksessa uhkan luonnonvaraisille lajeille, elinympäristöille ja ekosysteemeille (myös tautien
leviämisen osalta).
Lajit, jotka todistetusti ovat mahdollisesti haitallisia maassa, jossa eläintarha sijaitsee (sekä naapurimaissa kyseisen
lajin leviämiskyvyn mukaan), aiheuttavat suuren riskin, jos niiden annetaan liikkua vapaasti eläintarhan alueella.
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Lajien mahdollista haitallisuutta voidaan vähentää avoimissa näyttelyissä tehokkailla menetelmillä esimerkiksi
vapauttamalla vain uroksia, asentamalla eläimiin jäljityslaitteita tai rajoittamalla lintujen lentokykyä pysyvästi tai
väliaikaisesti (kun se on mahdollista toteuttaa ja se on eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien säädösten ja
parhaiden käytäntöjen mukaista).
Jos vapaasti lentävät linnut sallitaan, käytetäänpä niitä sitten esityksissä tai koristeina (esim. riikinkukot), eläintarhat
voivat tukea niiden pysymistä tarhan alueella tarjoamalla pesintäalueita, pesäpönttöjä ja ruokintapaikkoja.
Turvallisempi vaihtoehto on kuitenkin vapaana pitämisen välttäminen, olivatpa kyseessä näytökset tai puistoissa
liikkuvat koristeelliset linnut.
Portit ja ovet
Porttien ja ovien on oltava lujia ja pidettävä eläimet tehokkaasti aitauksissa. Eläimet eivät myöskään saa pystyä
nostamaan portteja tai ovia saranoiltaan tai avaamaan lukituslaitetta. Aitausten porttien ja ovien on oltava varmasti
lukittuja luvattoman avaamisen estämiseksi.
Aitauksissa, joihin yleisöllä (jalankulkijoilla tai suljetuilla ajoneuvoilla) on pääsy, olisi hyvä olla yksi sisäänkäynti ja
yksi uloskäynti, joiden valvonnan tason on oltava näyttelylle sopivalla tasolla. Lentävien (esim. hyönteisten, lintujen
tai lepakoiden) tai kiipeilevien (esim. kädellisten) lajien aitauksissa on oltava kaksoisportti tahattoman karkaamisen
estämiseksi. Porttien välisen tilan on oltava riittävä, jotta portit – ulompi ja sisempi – voidaan sulkea kokonaan
henkilöiden tai ajoneuvojen mennessä sisään.
Ovien ja porttien malleissa on otettava huomioon muun muassa se, että eläintarhan henkilöstö voi helposti käyttää
lukkoa, salpaa tai säppiä mutta se ei onnistu eläimiltä aitauksen sisältä käsin. Sisemmät ovet ja portit on pidettävä
suljettuina, kun työntekijät ovat aitauksessa, jotta estetään eläinten pääsy läpikulkualueelle. Portin tai oven
asentamisella siten, että se aukenee sisäänpäin (aitaukseen), vältetään sen sulkeminen eläimen painoa vasten.
Viemärijärjestelmä
Yleisesti ottaen mikä tahansa jätevesiviemäri- ja suodatusjärjestelmän rakenteen osa voi johtaa eläinten
tahattomaan vapauttamiseen. Tästä syystä on suositeltavaa, että akvaarioita sisältävät ja erityisesti rannikkoalueilla
sijaitsevat eläintarhat noudattavat tarkkoja varotoimia.
Aitauksista ja akvaarioista (tai mistä tahansa eläintarhan vesistöstä) peräisin olevan veden seulonnalla
vähennetään eläinten mahdollisuutta päästä luonnonympäristöön.
Esimerkki
Caulerpa taxifolia on haitallinen levälaji, joka aiheuttaa vakavia ympäristöongelmia Välimeressä. Akvaarioiden
johtajat alkoivat käyttää tämän levän kylmän veden alalajia vuonna 1980. Vuonna 1984 eurooppalainen akvaario
päästi kyseisen Caulerpa-alalajin vahingossa Välimereen, johon se vakiintui. Nyt Caulerpa-levä on levinnyt
tuhansien hehtaarien alueelle Välimeren pohjassa, ja sitä havaitaan Ranskasta Kroatiaan ulottuvalla alueella. Sen
esiintymisalue Välimeressä todennäköisesti vain laajenee. Välimeressä oleva Caulerpa-levän haitallinen alalaji
tukahduttaa muut levälajit, meriruohot ja sessiilit selkärangattomat. Suuret Caulerpa-niityt ovat vähentäneet
alkuperäiseen lajistoon kuuluvien lajien monimuotoisuutta ja kalojen elinympäristöjä huomattavasti. Kotoperäiset
kalat, jotka voivat syödä Caulerpa-levää, kuten kultaotsa-ahvenet, keräävät lihaansa caulerpenyne-myrkkyjä, mikä
tekee kaloista ihmisten ravinnoksi sopimattomia.
2.5.2.6.2

Toinen toimintalinja: alueen raja

Eläintarha-alueen rajaa ympäröivällä esteellä voi selkeimmin estää eläinten karkaamisen eläintarhasta. Esteet (ja
sisäänkäynnit) on suunniteltava ja rakennettava ja niitä on ylläpidettävä siten, että estetään luvaton pääsy ja
kohtuullisessa määrin eläinten karkaaminen (myös viemäriputkien ja muiden vesiputkien kautta).
Esimerkki
Vartioimattomat eläintarhan sisäänkäynnit (esim. huoltoportit) voidaan varustaa automaattisilla sulkumekanismeilla,
videovalvonnalla ja/tai hälytysjärjestelmällä.
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Kolmas toimintalinja: turvallisuustoimet eläimen tahattoman karkaamisen yhteydessä

Eläintarhoille suositellaan vahvasti eläimen karkaamista koskevan hätäsuunnitelman laatimista
turvallisuusongelmia tai muita odottamattomia tapahtumia (esim. luonnonkatastrofeja tai tulipaloja) varten. Eläinten
karkaaminen voi aiheuttaa vaaran sekä ihmisille että ympäristölle.
Haitallisten vieraslajien huomioon ottaminen eläintarhan hätäsuunnitelmassa auttaisi minimoimaan vieraslajien
pääsyn ympäristöön, mikäli kaikki muut turvatoimet (esteet, ovet/portit ja viemärijärjestelmä) ovat käytössä ja
tehokkaita.
Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä ja mahdollisuuksien mukaan suositellaan, että kaikki karanneet eläimet
noudetaan takaisin (elävinä tai kuolleina). Tätä tarkoitusta varten on oltava asianmukaiset varusteet (esim. verkot,
aseet ja vastamyrkyt) sekä koulutus ja asiaankuuluvat luvat kyseiden varusteiden käyttöön.
Alueen haitallisten vieraslajien ja mahdollisten haitallisten vieraslajien luetteloa voidaan käyttää apuna, kun
asetetaan tärkeysjärjestykseen lajeja, jotka aiheuttavat karatessaan suurimman biologisen riskin.
Eläintarhoja kehotetaan voimakkaasti laatimaan hätäsuunnitelma, johon kirjataan toimintaperiaatteet ja toimet
(eläinten pyydystäminen, yleisön suojelu, ulkorajan sulkeminen, ilmoittaminen poliisille jne.), joihin
karkaamistilanteessa ryhdytään, sekä näitä toimia koskevat vastuuketjut. Jos karkaaminen voisi aiheuttaa uhkan
naapurimaalle, käytettävissä on oltava viestintämekanismi, jolla asiasta voidaan tiedottaa toimivaltaisille
viranomaisille.
Seuraavassa on seikkoja, joiden sisällyttämistä hätäsuunnitelmaan eläimen karkaamisen yhteydessä olisi
harkittava (riippumatta siitä, onko eläimet luokiteltu vaarallisiksi tai ei-vaarallisiksi):
-

-

sellaisen henkilön ja varahenkilön nimeäminen, jotka ottavat tilanteen haltuun ja tekevät tärkeitä päätöksiä
hälytyksen tekeminen ja tapauksista raportoiminen asianomaiselle henkilöstölle mahdollisimman nopeasti
viestintä sisään- ja uloskäyntien kanssa sulkemisvastuiden jakaminen tarpeen mukaan
järjestelyt ihmisten evakuoimiseksi tai turvalliseksi eristämiseksi eläintarhassa sekä sen varmistaminen, että
kaukana rakennuksista olevat ihmiset saavat asianmukaista apua mahdollisimman nopeasti
ihmisjoukkojen turvallinen hallinta hätätilanteessa ja ohjeiden antaminen
pidettyjen eläintyyppien mukaiset pyydystämisstrategiat
yhteysjärjestelyt eläintarhan johdon, eläinlääkäreiden jne. kanssa pyydystämissuunnitelmasta ja radioiden,
laitteiden, ajoneuvojen ja ampuma-aseiden käytöstä sekä olennaisten työntekijöiden määrittäminen
henkilöstölle kertominen heidän tehtävistään ja vastuistaan pyydystämisoperaation aikana, myös
pyydystettäessä eläintarhan ulkopuolelle karanneita eläimiä
järjestelyt karanneen eläimen paikantamiseksi
järjestelyt eläimen tarkkailemiseksi sen aikaa, kun pyydystämissuunnitelmat laaditaan, ja avainhenkilöstön
siirtäminen alueelle, kun karannut eläin on paikannettu
tarpeellisten pyydystysvälineiden (esim. verkkojen, ampuma-aseiden ja nuolten ampumislaitteiden) tarjoaminen
ja sijainti taskulamput ovat korvaamattomia yöllä tapahtuvissa karkaamisissa, ja ne on sijoitettava niille varatulle
alueelle
ulkoisten pelastuspalveluiden ja poliisin hälyttäminen tarpeen mukaan
poistumisjärjestelyt pyydystysoperaation päättyessä sekä asiasta ilmoittaminen asiaankuuluvalle henkilöstölle ja
ulkoisille organisaatioille.
Eläintarhan henkilöstöä on koulutettava asianmukaisesti hätäsuunnitelmista, ja suunnitelmia on harjoiteltava
säännöllisesti, jotta ne toimivat tehokkaasti.

2.5.3

Ulkoisten tuholaisten ja syöpäläisten eläintarhaan pääsyn estäminen

Eläintarhadirektiivissä vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan, että eläintarhat ryhtyvät toimenpiteisiin estääkseen
sellaisten ulkopuolisten ongelmallisten lajien pääsyn eläintarhaan, jotka voisivat aiheuttaa riskin ihmisten tai
eläinten terveydelle.
Tällaisten lajien torjunta on ennalta ehkäisevän lääketieteellisen hoidon olennainen tekijä eläintarhoissa.
Tuholaisten ja taudinaiheuttajien pääsyn estäminen perustuu tiukkiin bioturvallisuutta koskeviin
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toimintaperiaatteisiin (esim. karanteeniin ja jätehuoltoon), joilla vähennetään riskejä, sekä asianmukaisiin
valmiussuunnitelmiin, joilla ennaltaehkäistään kyseisiä riskejä. (Ks. 2.4.4.2 kohta: eläinlääkinnällinen hoito)
Tuholaiset ovat tautien vektoreita tai reservoaareja, joilla voi olla haitallinen vaikutus eläintarhan eläimiin.
Eläintarhojen olisi harkittava tuholaisten ja syöpäläisten sekä tarvittaessa petoeläinten torjuntaa tai pelottamista
koskevan turvallisen ja tehokkaan ohjelman käyttöön ottamista ja ylläpitämistä. Vaikka ehkäisytoimenpiteet ovat
rajallisia, voidaan kuitenkin harkita ilmeisiä toimenpiteitä, kuten kettuturvallisia aitauksia sekä jyrsijöiden
hävittämistä ja tuholaistorjuntaa eläintarhassa. Mahdollisuuksien mukaan paikkakunnalla voidaan kannustaa myös
eläintarhan ulkopuolisiin torjunta- ja ehkäisytoimiin. (Ks. 2.4.4.2.5 kohta: bioturvallisuus.)
2.5.3.1 Tuholaistorjuntaohjelmat
Toimivassa tuholaistorjuntaohjelmassa yhdistyvät sekä tietämys kyseessä olevien tuholaisten biologiasta että
ehdotettujen torjuntamenetelmien vaikutuksista tuholaisiin, eläintarhassa oleviin eläimiin, työntekijöihin, vierailijoihin
sekä muihin eläimiin, jotka eivät ole torjunnan kohteena tai kuulu eläintarhan kokoelmaan mutta jotka ovat
eläintarhan alueella.
Toimivimmissa eläintarhojen torjuntaohjelmissa käytetään tuholaistorjuntastrategiana integroitua torjuntaa. Siinä
luonnollisia prosesseja (tuholaisten luonnollisia kuolevuustekijöitä, tuholaisten ja saalistajien suhteita ja geneettistä
vastustuskykyä) voidaan manipuloida niiden tehokkuuden maksimoimiseksi. Kemiallista torjuntaa käytetään
tavallisesti vain silloin, kun luonnolliset torjuntaprosessit sekä muut menetelmät eivät toimi, ja tavalla, jolla
taloudelliset, terveydelliset ja ympäristöön kohdistuvat riskit pysyvät mahdollisimman pieninä. Integroidun torjunnan
tavoitteena on vähentää tuholaisten määrä siedettävälle tasolle menetelmillä, jotka ovat vähiten haitallisia
ympäristölle. Käytetystä menetelmästä riippumatta eläinten – myös muiden kuin torjunnan kohteena olevien
eläinten – hyvinvointi on otettava tarkasti huomioon.
Määritelmä
Integroitu torjunta on kaikkien käytettävissä olevien tuholaistorjuntatekniikoiden huolellista harkintaa ja sellaisten
soveltuvien toimenpiteiden käyttöönottoa, joilla ehkäistään tuholaispopulaatioiden kehittymistä ja pidetään
tuholaismyrkkyjen ja muiden käsittelymuotojen käyttö tasoilla, jotka ovat taloudellisesti perusteltuja ja minimoivat
ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit. Integroidussa torjunnassa kannustetaan luonnollisiin
tuholaistorjuntamenetelmiin (muokattu FAOn antamasta määritelmästä).
Keskeisiä tuholaistorjuntatoimia eläintarhoissa ovat rottien ja hiirien torjunta, kulkukissojen torjunta, hyönteisten
(erityisesti torakoiden) torjunta, vaikutukset muihin kuin torjunnan kohteena oleviin eläimiin sekä muiden kuin
kemiallisten vaihtoehtojen määrittäminen. Eläintarhassa on erityisiä ongelmia, sillä tuholaiset on torjuttava ilman,
että eläintarhan eläimiä vahingoitetaan. Huomioon on otettava käytettyjen aineiden ensisijainen ja toissijainen
toksisuus (esim. eläintarhan eläimet syövät tuholaismyrkystä saastuneita hyönteisiä ja kuolleita jyrsijöitä).
Näiden riskien vuoksi selkärankaisten tuholaisten poistamiseen suositellaan pyyntiä syöttien sijaan, ellei
jyrsijäpopulaatio ole kasvanut aivan liian suureksi. Sumutusta ja kaasutusta on valvottava tarkasti, ja niissä on
käytettävä vain sertifioituja ja kokeneita työntekijöitä. Tuholaistorjuntaohjelman on oltava sellaisen johtohenkilöstön
vastuulla (ja rajoitettu vain muutamaan henkilöön), jolla on tietämystä tuholaistorjunnan periaatteista.
Tuholaistorjuntaohjelman osia, jotka on arvioitava ja joista on keskusteltava ennen ohjelman täytäntöönpanoa, ovat
muun muassa kemikaalien varastointi, varastot, turvallisuusmenettelyt, käyttötekniikat ja oikeudelliset näkökohdat
(esim. tuholaismyrkkyjä koskevien ympäristönsuojeluviraston sääntöjen sekä sertifioituja torjunta-aineiden käyttäjiä,
tuholaismyrkkyjen rajoitettua käyttöä ja käytettäviä pitoisuuksia koskevien valtion tai alueen sääntöjen tai
vaatimusten noudattaminen).
Tuholaistorjuntaohjelmasta suoraan vastaavalla henkilöstöllä on oltava tietämystä kaikista tuholaistorjunnan
alueista, ja sen on säännöllisesti vahvistettava ammattimaisen tuholaistorjunnan asiantuntemustaan. Useat
eläintarhat käyttävät nykyisin kuitenkin ammattimaisia ulkoisia palveluja eli luvan saanutta tuholaistorjuntayritystä,
joka suunnittelee tuholaistorjuntaohjelman sekä ylläpitää ja soveltaa sitä.
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Eläintarhan toimivassa integroidun torjunnan ohjelmassa on useita vaiheita tuholaisten torjumista, vähentämistä tai
poistamista varten. Näitä ovat muun muassa tarkastukset, eristäminen ja elinympäristön hoito, puhtaanapito,
pyynti, syötit, karkotteet ja muut menetelmät. Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä eläinten tilat tarkastetaan
säännöllisesti, jolloin tuholaisongelma on mahdollista havaita ennen kuin se kehittyy tuholaisvahingoksi. Fyysiset
esteet (esim. aidat, verkot ja katteet) ovat ensimmäinen puolustuslinja tuholaisvahinkoa vastaan. Elinympäristön
hoidon tarkoituksena on vähentää eläinaitauksen houkuttelevuutta tuholaisille.
Puhtaanapito ja kiinteän jätteen (kuivikkeiden, rehun, virikkeiden, lian ja jätteen) asianmukainen säilytys ja
poistaminen ovat tärkeitä vaiheita tuholaistorjunnassa. Asianmukaisilla ja hyvin suljettavilla ruoansäilytysastioilla
vähennetään mahdollisia tuholaisongelmia. Ruoka- ja juoma-astioiden puhdistamisen ja desinfioinnin on oltava
rutiininomaista. Yleiset alueet (esim. kulkutiet ja ruokailualueet) on puhdistettava säännöllisesti ja vierailijoita on
kiellettävä ruokkimasta eläimiä. Kansallisissa tai alueellisissa määräyksissä voi olla erityisiä
puhtaanapitovaatimuksia tietyille vankeudessa pidettäville eläimille (esim. kädellisten ensisijaisista sisäaitauksista).
Fyysisiä (pyynti), kemiallisia (syötit, karkotteet ja kaasutus) ja biologisia (saalistajat, ehkäisyrokotteet ja lajikohtaiset
taudit) torjuntatoimia voidaan tarvita, jos tuholaisongelma on vakava. Tuholaisten pyynti vähentää eläintarhassa
mahdollisesti esiintyvien toissijaisen ja kohdentamattoman myrkyllisyyden riskiä, ja sitä suositellaan muihin kuin
vakaviin jyrsijäongelmiin.
Esimerkki
Biologista torjuntaa voidaan käyttää hyvin erityisissä olosuhteissa tarkassa valvonnassa. Esimerkkinä tästä on
oraalin ehkäisyaineen (virusvektoria hyödyntävän immunologisen ehkäisyn) käyttö villikanien ja kettujen
torjunnassa.
Kemiallisia keinoja on pidettävä tuholaistorjunnan viimeisenä keinona niiden myrkyllisyyden vuoksi. Eläintarhoissa
käytetyistä kemikaaleista johtuvista myrkytystapauksista on ilmoitettu useasti. Tuholaismyrkkyjen käyttö
eläintarhassa herättää huolta sen eläinten terveyteen kohdistuvien mahdollisten vaikutusten vuoksi. Suositellaan,
että eläintarhan johtajat tekevät muita kuin torjunnan kohteena olevia lajeja koskevan riskinarvioinnin ennen
tuholais- tai jyrsijämyrkkyjen käyttöä. Tuotteiden soveltuvuuden arvioinnissa olisi myös otettava huomioon
tuholaislajien hyvinvointi sekä eettiset näkökohdat.
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Toisen sukupolven antikoagulanttijyrsijämyrkyt on yhdistetty toksisuuteen ja joissakin tapauksissa useiden
lintulajien, esimerkiksi sumatransorsien, kalkkunakondorien, isonaurajien, akasiatokojen ja harjapyiden, kuolemiin.

TIIVISTELMÄ 6 – ELÄINTEN KARKAAMISEN SEKÄ TUHOLAISTEN JA
SYÖPÄLÄISTEN ELÄINTARHAAN PÄÄSYN ESTÄMINEN










Haitallisia vieraslajeja pidetään toiseksi tuhoisampana ihmisen toimintana biologiselle
monimuotoisuudelle luontotyypin häviämisen ja maiseman pirstoutumisen jälkeen.
Eläinten eläintarhoista karkaamisista on raportoitu maailmanlaajuisesti, mikä tekee
eläintarhoista mahdollisia vieraslajien lähteitä.
Eläinten karkaamisen estäminen on eläintarhojen ensisijainen ja kustannustehokkain
toimenpide, jolla voidaan välttää ekologisia uhkia.
Useimmat haitalliset vieraslajit eivät ole suoraan vaarallisia ihmisille. Useat vieraslajit,
jotka ovat onnistuneet tunkeutumaan uusiin ekosysteemeihin Euroopassa, olivat
aiemmin lemmikkieläimiä, jotka päästettiin tai jotka pakenivat luontoon.
DAISIE-hanke tarjoaa kattavan vieraslajien luettelon jokaiselle Euroopan maalle.
Eläinten karkaamisen välttämisen kolme toimintalinjaa ovat seuraavat:
 alueen raja, jolla autetaan pitämään kaikki eläimet eläintarhan alueella
 eläinaitaukset, jotka on suunniteltu ja rakennettu ja joita pidetään yllä ottaen
huomioon niissä olevien eläinten fyysinen voima, käyttäytyminen ja kognitiiviset
kyvyt
 haitalliset vieraslajit huomioon ottava hätäsuunnitelma.
Tuholaiset ovat tautien vektoreita tai reservoaareja, joilla voi olla haitallinen vaikutus
eläintarhan eläimiin. Eläintarhassa on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet
tuholaisten ja syöpäläisten välttämiseksi.
Keskeisiä tuholaistorjuntatoimia eläintarhoissa ovat rottien ja hiirien torjunta,
hyönteisten (erityisesti torakoiden) torjunta, muihin kuin torjunnan kohteena oleviin
eläimiin kohdistuvien vaikutusten huomioiminen sekä muiden kuin kemiallisten
vaihtoehtojen määrittäminen.
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2.6

3 artikla – viides luetelmakohta – luettelon pitäminen

2.6.1

Soveltamisala

Eläintarhadirektiivin mukaan eläimiä koskevien tietojen kirjanpidolla on kaksi tarkoin määriteltyä tehtävää: i)
toimivaltaiset viranomaiset saavat siitä tietoja tarkastuksen ja luvanannon aikana, ja ii) se on eläintarhalle
keskeisen tärkeä väline suojelu-, valistus- ja eläinlääkintäohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Suojelutoimet perustuvat hyviin eläinluetteloihin.
Sisäisesti eläimiä koskevien tietojen tietokannoilla avustetaan eläintenhoitohenkilöstöä eläinten hoidossa sekä
myös lajin hoidossa populaation tasolla. Ajan tasalla oleva eläinrekisteri on tärkeä eläintarhassa pidettävien
eläinten hoidon, seurannan ja valvonnan sekä eläinten hyvinvoinnin kannalta.
Ulkoisesti tarkat tiedot helpottavat tietojenvaihtoa muiden eläintarhojen kanssa ja ovat arvokas tietolähde
suojelualan tiedemiehille ja tutkijoille (esim. demografiset tiedot ja eloonjäämisasteet).
Direktiivin 3 artiklan viidennessä luetelmakohdassa on neljä termiä, jotka määrittävät tekstin soveltamisalan:
-

-

-

Ajan tasalla viittaa uusimpaan kyseisestä yksilöstä saatavilla olevaan tietoon. Tietojen ajan tasalle saattaminen
on jatkuva rutiininomainen tehtävä kaikissa eläintarhoissa.
Luettelo sisältää tietoja yksittäisestä eläimestä tai eläinryhmistä. Yksittäistä eläintä koskevassa luettelossa voi
olla tietoja sen alkuperästä, historiasta, päivittäisestä hoidosta ja terveydentilasta. Esimerkkejä tällaisista
luetteloista ovat kauppa-asiakirjat (myös todistus laillisesta omistajuudesta, ostosopimukset, viranomaisten
kuten CITESin myöntämät luvat tai todistukset jne.), tunnistustiedot, kokoelman muutoksia (myös siirtoja
eläintarhan sisällä) koskevat raportit, sukutaulut/esivanhemmat, eläinlääketieteelliset tiedot, esimerkiksi kuvat,
testitulokset jne., ravitsemusta ja eläimen kuntoa koskevat tiedot, näytteenottoa sekä osien/tuotteiden jakamista
koskevat tiedot jne.
Eläintarhadirektiivissä edellytetään luettelon pitämistä eläintarhassa olevista eläinlajeista. Siinä ovat kaikki
eläinlajit, joita eläintarhassa pidetään ja jotka ovat eläintarhan vastuulla. Ulkopuolelle jäävät eläintarhan
alueella olevat eläimet, jotka eivät kuulu eläintarhan eläinkokoelmaan, esim. kulkukissat.
Eläinluettelojen on oltava kunkin lajin kannalta asianmukaisia. Eri lajien osalta voidaan kirjata eri tietoja,
kunhan luettelot ovat täydellisiä, tarkkoja ja loogisesti järjestettyjä, jotta niitä voidaan käyttää muita suojelutoimia
toteutettaessa ja eläintarhadirektiivin yleisiä tavoitteita noudatettaessa.

Aiemmissa tutkimuksissa osoitettiin, että täydellisten ja asianmukaisten luetteloiden puuttuminen rikkoi useimmin
eläintarhadirektiivin viittä suojeluun liittyvää vaatimusta.
2.6.2

Mitä luetteloita eläintarhalla on oltava eläimistään?

Yksittäisiä eläimiä koskevien luettelojen lisäksi eläintarhalla voi olla kokoelmaa koskevia luetteloja: kaikkia
eläintarhassa pidettäviä eläinlajeja koskevia tietoja, todisteita ja selityksiä, joilla voidaan täydentää tai selittää
eläinluettelon tietoja.
Eläintarhan kokoelmaa koskevat luettelot voivat olla muun muassa asiakirjat kokoelmaa koskevista päätöksistä ja
muutoksista; laitoksen rakenteellisia muutoksia koskevat todisteet, rakennusten nimien muutoksia koskevat
todisteet ja eläintenhoidon menettelytapoja ja muutoksia laitoksen tai sen yksikön tasolla koskevat asiakirjat.
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Esimerkkejä asiakirjoista, jotka voivat sisältyä kokoelmaa koskeviin luetteloihin ja joilla täydennetään tai selitetään
yksittäistä eläintä koskevaa luetteloa, ovat kokoelmaa koskevat suunnitelmat, luvat, vuosi-inventaariot (joihin
sisältyy edellisen vuoden täsmäytys), alan lehdet / muistikirjat (sekä eläintenhoitohenkilöstölle annetut, siltä saadut
tai henkilöstön väliset tiedot) ja eläintenhoitajien raportit.
Hyödyllinen väline on myös vuosi-inventaario tai eläintarhan eläinrekisteri. Inventaariolla vastataan kysymykseen
”kuinka monta?” kokoelman kunkin eläinlajin osalta tiettynä päivänä. Inventaariossa ”täsmäytetään tilit” edellisestä
inventaariosta eli eläinten määrä nykyisen inventaarion alussa on sama kuin edellisen inventaarion lopussa, ja erot
kirjataan ylös selityksineen. Jos kyseessä on yksittäistä eläintä koskevan luettelon sijaan ryhmäluettelo (lisätietoa
on 2.6.4.1 kohdassa), eläintarhan eläinrekisteri voi olla vain likimääräinen.
Esimerkki – eläintarhan eläinrekisteri
Yleiskielinen
nimi1

Tieteellinen nimi1

Kiinantiikeri

Panthera tigris
amoyensis

…

…

Ryhmä 1.1.20132

Saapuneet3

Syntyneet4

Kuolleet5

Lähteneet6

Ryhmä
31.12.20137

2.1.1

0.2.1

0.0.2

1.0.0

0.1.0

1.2.4

…

…

…

…

…

…

1lajin

yleiskielinen nimi ja tieteellinen nimi; 2yhteismäärä eläintarhassa 1. tammikuuta (1.2.3 merkitsee yhtä urosta,
kahta naarasta ja kolmea kastroitua); 3kokoelmaan kaikista ulkopuolisista lähteistä vuoden aikana saapuneiden
eläinten määrä; 4kokoelmaan vuoden aikana syntyneiden tai kuoriutuneiden eläinten määrä; 5kuolleiden ja
teurastettujen eläinten määrä; 6kokoelmasta lähteneiden eläinten määrä, mukaan luettuina myynnit, jalostuslainat
jne.; 7kokoelmassa olevien eläinten kokonaismäärä 31. joulukuuta.
Eläintarhan eläinrekistereitä voivat olla esimerkiksi
-

kunkin lajin yksilöiden määrä aloituspäivänä
syntyneiden/kuoriutuneiden yksilöiden määrä kunkin lajin osalta raportointijakson aikana
määrän lisääntyminen muulla tavoin (ei syntymällä) kunkin lajin osalta raportointijakson aikana
kuolleiden määrä kunkin lajin osalta raportointijakson aikana
muulla tavalla poistettujen (luovutettujen) määrä kunkin lajin osalta raportointijakson aikana
kunkin lajin yksilöiden määrä lopetuspäivänä.

Eläinluettelot ovat erittäin tärkeitä vankeudessa kasvattamista koskeville ohjelmille. Ne ovat korvaamaton tietokanta
tieteelliselle tutkimukselle (sekä perustutkimukselle että suojelulle) ja kunnollisen eläinten hoidon perusta.
2.6.3

Täydellisten, tarkkojen ja ajan tasalla olevien luetteloiden pitämisen tärkeys

Jos eläinluettelot ovat puutteelliset, on mahdollista, että eläintarha ei pysty (suoraan tai epäsuorasti) täyttämään
muita eläintarhadirektiivissä edellytettyjä suojelutoimia. Esimerkiksi:
-

Epävarmasta (tai väärästä) syntyperästä johtuvan tahattoman sisäsiittoisuuden geneettisiä riskejä voivat olla
lisääntyneet syntymäviat, poikasten alentunut selviämisaste ja syntyvyyden lasku.
Tarpeettomat siirrot (ja siten niistä johtuvat kuljetuskustannukset ja -riskit) tai kasvatusta vastustavat väärät
suositukset (mikäli yhteishoito-ohjelmissa luotetaan eläintarhan luetteloista saatuihin tietoihin).
Eläinten kasvatus voi vaikeutua, jos eläinten hoidon historiaa ja erityisesti lääketieteellisiä tai käyttäytymistä
koskevia tietoja ei kirjata tarkasti.
Oikeudellisesti sitovat viittaukset puutteellisiin tai vääriin luetteloihin voivat johtaa suuriin sakkoihin ja kiusallisiin
lupien peruuttamisiin.
Huono luettelon pitäminen vaikeuttaa eläinten kasvatuksen ja hoidon parantamista.
Eläinten hyvinvointi voi kärsiä.
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Yhteishoitosuunnitelmat (sekä vankeudessa kasvattamista koskevat ohjelmat) ovat riippuvaisia tarkoista ja
luotettavista tiedoista, jotta suosituksia voidaan antaa.
2.6.4

Eläinluetteloon mahdollisesti sisältyvät tiedot

Eläinluetteloon voi sisältyä niin paljon tietoa kuin eläintarhan johto vaatii. Joillakin jäsenvaltioilla (esim. Espanjalla14)
on eläinluetteloja koskevia erityisiä vaatimuksia. Muissa jäsenvaltiossa, joissa ei ole asiaa koskevaa erillistä
lainsäädäntöä, vaatimuksia saattavat asettaa eläintarhan tarkastajat.
Yhtä eläintä koskevassa luettelossa olevat tiedot, joita eläintarhadirektiivissä suojelua varten edellytetään, voivat
olla seuraavia:
-

laji (tieteellinen nimi ja yleiskielinen nimi)
(eläintarhan antama) yksilön/ryhmän tunnistenumero
yksilön sukupuoli
syntymäaika tai arvioitu ikä
syntymätapa (eli luonnossa, vankeudessa, ei tiedossa)
syntymäpaikka (ellei pyydystetty luonnosta)
syntyperä (jos kasvatettu vankeudessa)
lajin haitallisuus (se, aiheuttaako laji uhkan ympäristölle)
mahdolliset aiemmat pitopaikat ja tunnistenumerot
kaikki yksilöä koskevat tapahtumat (sekä päivämäärät ja muiden osapuolten nimet) sekä aiemmissa
pitopaikoissa kirjatut tiedot, jos tiedossa
tunnistetiedot, kuten merkki, polttomerkki, tatuointi ja/tai mikrosirun numerot, niiden sijainnit ja kiinnittämisen
päivämäärät sekä tunnistamisessa käytettävät merkit tai fyysiset ominaisuudet
yksilöön liittyvät luvat
kantakirjanumero(t), jos rekisteröity
eläimen terveystiedot, kuten kokeita, lääkkeitä, rokotuksia ja muita hoitoja koskevat tiedot ja päivämäärät, sekä
eläimen terveyttä koskevat tiedot
(mahdollinen) kuolinpäivä ja mahdollisen post mortem -tarkastuksen tulos
kohtuudella edellytetyt ja tarkoituksenmukaiset muut tiedot.

Yksittäisen eläimen luetteloa voidaan muuttaa niin, että se on kunkin lajin kannalta asianmukainen.
2.6.4.1 Yksilö- tai ryhmäluettelot
Yksittäisiä eläimiä koskevat luettelot eivät sovellu kaikille lajeille. Yksilöluettelot edellyttävät eläinten yksittäistä
tunnistamista ja luetteloimista yksilöllisten numeroiden avulla. Tämä ei ole mahdollista hyvin pienille eläimille,
esimerkiksi joillekin selkärangattomille, joiden elinkaari kestää vain viikkoja ja joiden keskuudesta yksittäisten
eläinten tunnistaminen ei ole mahdollista. Yksilöluetteloiden pitäminen lisää myös työtaakkaa, mikä ei ole
välttämättä perusteltua joiden lajien osalta.
Vaihtoehtoisesti voidaan pitää ryhmäluetteloa, jossa luettelo laaditaan lajille tai sellaisen lajin ryhmille, joilla on
yhteisiä ominaisuuksia. Esimerkiksi suvuttomasti lisääntyvillä selkärangattomilla kukin munarykelmä (yhteen
massaksi sitoutuneet munat erityisesti suorasiipisillä) voitaisiin katsoa yhdeksi yksilöksi. Eläintarhan
toimintaperiaatteiden niin salliessa yksi numero voidaan antaa koko poikueelle tai yhdyskunnalle, kun yksilöitä ei
voida varmasti ja jatkuvasti erottaa toisistaan tai erottamisesta ei ole konkreettista etua.
Tarkkuus on tärkeämpää yksilöluetteloissa kuin ryhmäluetteloissa. Ryhmäluettelot ovat kuitenkin parempia kuin
yksilöluettelon vajavaiset tai väärät tiedot.

14

Laki 31/2003, annettu 27. lokakuuta 2003, luonnonvaraisen eläimistön suojelusta eläintarhoissa. 6 §: Laji- ja
yksilöluettelo: ”– – luettelossa on oltava vähintään eläinten saapumis- ja poistumispäivät, kuolemat ja kuolinsyyt,
syntymät, eläinten alkuperä ja määränpää sekä eläinten tunnistamista ja paikantamista varten tarvittavat tiedot.”
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Ryhmätietojen kirjaaminen on tarkoituksenmukaista vain tietyissä olosuhteissa, sillä se on hankalaa ja saa aikaan
epätarkkoja luetteloja. Ryhmäluetteloja suositellaan seuraavissa tapauksissa:
-

saman lajin yksilöitä siirretään ja hoidetaan kokonaisuutena
yksilöiden tunnistaminen ei ole mahdollista
ryhmän koko saattaa olla karkea arvio
hedelmällisyys ja kuolleisuus ovat tyypillisesti korkeita.

Nämä ominaisuudet koskevat tavallisesti akvaarioissa ja terraarioissa pidettäviä eläimiä, kuten kaloja tai
sammakkoja, tai eläimiä, joilla on suuria poikasjoukkoja, kunnes nämä ovat tarpeeksi vanhoja yksinään
hoidettaviksi. Ryhmän yksittäisiä eläimiä voidaan kuitenkin lisätä kokoelmaan yksilöinä ja niille voidaan antaa uudet
(korvaavat) tunnistenumerot, kun ne erotetaan ryhmästä. Ryhmän historiatietoihin tehtävällä huomautuksella
voidaan ilmoittaa uusi annettu tunnistenumero, ja yksilön uudessa luettelossa voi olla – muiden vaadittujen tietojen
lisäksi – huomautus siitä, että yksilö on siirretty tietystä ryhmästä (esim. ”ryhmästä nro 123”). Lisäksi suositellaan,
että viitettä koskevan muutoksen syy lisätään huomautuksena (esim. ”paritetaan numeron 456 kanssa”).
Tämä prosessi on mahdollista toteuttaa myös päinvastoin: useat (saman lajin) yksilöluettelot voidaan yhdistää
ryhmäluetteloksi, jos yksilöiden yksittäiset tunnisteet ovat kadonneet. Tässä tapauksessa yksilöluetteloissa on
oltava huomautuksia siitä, miksi yksilöt yhdistetään ja mikä uusi (ryhmän) tunnistenumero on. Ihanteellisessa
tapauksessa uudessa ryhmäluettelossa olisi aiemmat yksilölliset tunnistenumerot ja huomautuksia näiden
yksilöiden alkuperästä.
Ryhmille on myös tehtävä väestönlaskenta säännöllisin väliajoin, ihanteellisesti enintään yhden synnytysvälin
välein. Väestönlaskennasta voidaan saada mahdollisimman paljon tietoa kirjaamalla määrät elinkaaren eri
vaiheissa tai luokissa, kuten vastasyntyneet, keskenkasvuiset, urokset/koiraat tai naaraat. Jos ryhmän jäsenen
yksittäinen tunnistaminen tulee mahdolliseksi, luettelon kannalta on parempi, että kyseiselle yksilölle luodaan oma
viite.
Esimerkki
Valkotöyhtötamariini, kansainvälisen kantakirjan nro 3565, on sama eläin kuin eurooppalaisen alueellisen
kantakirjan nro 474, Lontoon eläintarhan tunnistenumero 1287 ja Barcelonan eläintarhan nro 1098. Kunkin
numeron yhteydessä on viitattava luettelossa oleviin muihin numeroihin. Huomautus kantakirjanumeroista ja
Lontoon tunnistenumero ovat kaikki osa Barcelonan luetteloa yksilöstä nro 1098.
2.6.4.2 Viitenumerot
Yksilöllä on elinaikanaan todennäköisesti useita tunnistenumeroita, mutta kullakin numerolla viitataan eri tekijöihin
eläimen historiassa. Yksilöllä on myös erillinen viitenumero kussakin eläintarhassa, jossa sitä pidetään. Yksilöllä voi
olla kansainvälisen kantakirjan numero ja alueellisen kantakirjan numero, jotka kyseisen kantakirjan pitäjä on
antanut.
Numerot on jäljennettävä tarkkaan, kun se on mahdollista. Koska nolla on numero, sillä on arvo missä tahansa
viitenumeron kohdassa. Suositellaan, että alussa olevia nollia ei jätetä huomiotta tai poisteta, sillä 00011 ei ole
sama kuin 11. O-kirjain on myös erotettava nollasta (0), jota käytetään paljon yleisemmin. Väliviivat, vinoviivat ynnä
muut on jäljennettävä, jos niitä on, mutta niitä voidaan joutua myös poistamaan. Näin ollen koodista 1234/AB voi
tulla 1234AB, jos käytössä on vain kuusi merkkiä. Tällaisissa tapauksissa on hyvä ottaa laitokseen yhteyttä
tärkeiden merkkien määrittämisestä. On erittäin suositeltavaa, että yhdessä eläintarhassa ei anneta kahta
samanlaista viitenumeroa.
Esimerkkejä viitenumeroiden luomisesta on liitteessä 5.3.
Esimerkki
Viitenumerossa voi olla tietoja siitä itsestään:
-

Jotkin eläintarhat käyttävät juoksevaa numerointia (esim. 123456).
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Jotkin käyttävät kirjaimia tai määrättyjä numeroita jossakin tunnistenumeron kohdassa viittaamaan
eläinluokkaan (esim. 112345 tai M12345, jossa ensimmäinen merkki viittaa nisäkkäisiin).
Tietyt numeron osat voidaan varata myös hankintavuodelle (esim. 910123 tai 91M123, jossa kaksi ensimmäistä
merkkiä ilmaisevat vuoden).
Viitenumeroissa käytettävät kirjaimet lisäävät mahdollisuuksien määrää, tosin jotkin kirjaimet voidaan sekoittaa
numeroihin (esim. 0 ja O, 1 ja I sekä 2 ja Z).

2.6.5

Tietojen tallentamisjärjestelmät

On suositeltavaa, että luetteloa pidetään kokoelman koon ja tavoitteen suhteen sopivilla resursseilla, ja on erittäin
suositeltavaa perustaa yksi eläinluettelotietokanta, joka toimii virallisena luettelona.
On erittäin suositeltavaa kehittää standardeja, joilla neuvotaan eläintarhan luettelonpitäjiä pysyvien, yksiselitteisten
ja muiden henkilöiden helposti tulkittavissa olevien luettelotietokantojen luomisessa ja ylläpidossa. Tulkitsemisen
helpottamiseksi olisi hyvä, jos tietojen kirjaamistapa olisi samanlainen koko eläintarhassa – ihannetapauksessa
kaikissa eläintarhoissa. Tällaisella standardoinnilla helpotetaan toisen eläintarhan luetteloiden ymmärtämistä.
Standardointi auttaisi myös välttämään epäjohdonmukaisuuksia ja parantamaan luotettavuutta eläintarhoissa ja
niiden välillä.
On tärkeää, että jokainen luettelo on itsenäinen ja että kaikki tiedot pidetään yhdessä paikassa. Kun lukijan on
tarkasteltava toista tiedostoa, muiden tietojen sijainti on annettava tiiviissä viitteessä.
On tärkeää, että kirjeenvaihdon, sopimusten ja lupahakemusten jäljennökset arkistoidaan, sillä eläintarhan on
viitattava usein aiempaan kirjeenvaihtoon ja joskus toimitettava hakemuksia uudelleen tai dokumentoitava niitä.
Yksilön tunnistenumero (tai ryhmäluettelon tapauksessa ryhmän tunnistenumero) on merkittävä kaikkiin
asiakirjoihin.
2.6.5.1 Luettelo- ja tietokantamuodot
Suositellaan, että yksilö- ja ryhmäluettelotiedostot tallennetaan fyysisessä ja/tai sähköisessä muodossa, jonka
ansiosta tietoihin pääsee nopeasti. Species 360 (Global Information Serving Conservation) on voittoa
tavoittelematon jäsenyyteen perustuva järjestö, joka ylläpitää tietokonepohjaisia eläintietoja – jotka on saatu
jäsenlaitoksilta – kansainvälisesti vankeudessa pidetyistä eläimistä. Se yhdistää laitosten tietokantoja yhdeksi
maailmanlaajuiseksi eläinluetteloiden tietokannaksi. Species 360 on kehittänyt useita standardoituja
ohjelmistopaketteja, jotka on yhdistetty ZIMS (Zoological Information Management System) -järjestelmäksi. Muut
yritykset tai järjestöt (esim. ASPE) tarjoavat vastaavanlaisia paketteja.
Vaikka standardoitujen ohjelmistopakettien käyttö ei ole pakollista, sitä suositellaan. Se tukee standardoitujen
luettelojen käyttöä eläintarhassa ja tietojen vaihtoa eläintarhojen välillä. Käytetystä järjestelmästä riippumatta
eläintarhalla pitäisi olla täydellinen ja ajan tasalla oleva luettelo kaikista yksilöistä tai ryhmistä, olosuhteiden
mukaan.
Esimerkki
Saksassa ASPE-yritys on kehittänyt ohjelmistopaketin, joka perustuu valtion viranomaisten käyttämään
ohjelmistoon. Ohjelmistolla käyttäjä saa käyttöönsä kaikki välineet luettelon pitämiseen, aivan kuten AKS- tai ZIMSjärjestelmässä. Lisäetuna on kaikkien oikeudellisten kysymysten ilmoittaminen vuosittaisessa päivityksessä, mikä
tekee eläintarhan tietokannasta yhteensopivan tarkastusviranomaisen kanssa.

2.6.6 Turvallisuus
Vaarat, kuten syöpäläiset, tulipalo, tulva, valo, tietojen häviäminen ja vandalismi, on otettava huomioon. Tietojen
eheys on myös varmistettava. Näiltä vaaroilta suojaamiseksi suositellaan seuraavia toimenpiteitä:
-

Paperiasiakirjoja pidettäessä on hyvä käyttää arkistolaatua olevia materiaaleja. Suositellaan palonkestäviä
tiedostoja ja säilytystä kuivassa/viileässä suojattuna suoralta auringonvalolta.
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Tietokonepohjaisten luetteloiden osalta on tärkeää pitää yllä säännöllisesti ajan tasalle saatettavia
varmuuskopioita CD-levyillä tai ulkoisilla kiintolevyillä vähintään kahdessa fyysisesti erillään olevassa paikassa.
Lämpöä, kosteutta, magnetismia ja fyysisiä vaurioita on syytä välttää. Pilvipalvelua voidaan käyttää
lisävarmuuskopiona, mutta sitä ei suositella ainoaksi tiedostojen säilytysjärjestelmäksi, sillä sen turvallisuus
aiheuttaa edelleen suurta huolta. Yksi murtuma materiaalin keskellä voi myös aiheuttaa peruuttamatonta
vahinkoa.
CD-/kiintolevykopioiden lisäksi yksilöitä koskevista raporteista on tehtävä säännöllisesti myös paperikopioita
(tulosteita) ja niitä on pidettävä turvallisesti yllä muiden paperiasiakirjojen kanssa. Jos kokoelmat ovat suuria,
tämä voi osoittautua mahdottomaksi. Silloin sähköiset varmuuskopiot ovat parempi vaihtoehto.
Sähköiset arkistot saattavat tarvita huoltoa useiden vuosien jälkeen, minkä vuoksi tiedostojen säännöllinen
ylläpitomenettely olisi hyödyllinen.
Vain valtuutetut henkilöstön jäsenet voivat luoda, muuttaa tai poistaa tietoja.
Muita varotoimia, joita voidaan ottaa käyttöön, ovat muun muassa lähtemättömän musteen käyttö käsin
kirjoitetuissa asiakirjoissa ja tietokoneelle pääsyn rajoittaminen salasanalla.

2.6.7

Eläinten tunnistaminen

Eläintarhassa pidettävien eläinten tunnistaminen on luettelon pitämisen kannalta tarpeellista. Käytettyjen
tunnistusjärjestelmien on oltava asianmukaisia tunnistettaville lajeille, ja niissä on otettava huomioon eläinten
hyvinvointi sekä kansalliset/alueelliset määräykset.
Jos asiaa koskevaa lainsäädäntöä on, järjestelmän on oltava laissa kuvatun mukainen. Missään tapauksessa ei
saa käyttää paikallisessa/kansallisessa lainsäädännössä kiellettyä tunnistusmenetelmää, vaikka se olisi yleisesti
hyväksytty muissa maissa tai eläintarhayhteisössä. Tarkastajan on varmistettava, että eläintarha on ottanut tällaiset
määräykset huomioon ja noudattaa niitä. (Katso tarkka kuvaus eri taksonien tunnistusmenetelmistä liitteestä 5.4.)
Tietyt neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 lueteltujen lajien yksilöt on merkittävä yksilöllisesti EU:n sisäisen
kaupan valvontaa varten (esim. liitteessä A luetellut elävät eläimet). Nämä merkintävaatimukset on kehitetty
ehkäisemään petoksia ja vähentämään luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevien EU:n säännösten
avulla säänneltyjen eläinten ja tuotteiden laitonta kauppaa. Esimerkiksi merkin tiedot, kuten yksilöllinen
numerokoodi, on ilmoitettava luvassa tai todistuksessa. Tällä autetaan varmistamaan, että kaupatut eläimet ovat
niitä, jotka mukana tulevissa asiakirjoissa mainitaan. Yhteenveto tunnisteita ja merkitsemistä koskevasta
lainsäädännöstä EU:ssa on täällä.
Kaikki liitteessä A luetellut selkärankaiset (nisäkkäät, linnut, matelijat, sammakkoeläimet ja kalat), joiden osalta
poiketaan kaupallisen käytön kiellosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohta], esimerkiksi
vankeudessa kasvatetut yksilöt, on merkittävä yksilöllisesti komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 66 artiklan
mukaisesti ennen kuin niiden kaupalliselle käytölle voidaan myöntää kauppaa koskeva todistus. Merkin kaikki tiedot
on esitettävä yksilöä koskevassa luvassa tai todistuksessa (komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 68 artiklan
2 kohta).

EU:n eläintarhadirektiivin hyvien käytäntöjen opas

Sivu | 68

E L Ä I N T A R H O I H I N

S O V E L L E T T A V A T

V A A T I M U K S E T

TIIVISTELMÄ 7 – LUETTELON PITÄMINEN
Hyvällä luettelolla ylläpidetään ja siirretään tarkkoja tietoja eläinkokoelmasta ja


siinä dokumentoidaan eläintarhan omistaman tai siellä pidettävän eläimen tai eläinryhmän
täydelliset historiatiedot. Aiemmissa ja myöhemmissä laitoksissa annettujen
tunnistenumeroiden esittäminen luettelossa yhdistää kunkin yksilön luettelon muiden
laitosten luetteloihin, millä laajennetaan yksilön tunnettua historiaa ja varmistetaan sen
jäljitettävyys



sillä tuotetaan merkityksellistä arkistomateriaalia tulevaisuutta ajatellen. Useita yksilöitä
koskevat kertyneet tiedot ovat hyödyllisempiä kuin lajin yksittäisiä yksilöitä koskevat tiedot.
Kun pidetään yllä kattavia tietoja kaikista eläintarhassa pidetyistä yksilöistä, on mahdollista
tehdä merkityksellisiä analyyseja



sillä saadaan käyttöön oikeudellisia asiakirjoja sekä omistusoikeusselvityksiä ja
luparaportteja. Kirjeenvaihtoa, lupia ja sopimuksia koskevilla täydellisillä asiakirjoilla ja
tiedostoilla tuetaan toiminnan oikeutusta tai autetaan puolustusta oikeudellisissa
menettelyissä



sillä tarjotaan geneettinen historia (sukutaulu) ja demografiset perustiedot, joita käytetään
paikallisessa ja maailmanlaajuisessa lajien hallinnoinnissa. Kun lajeja häviää päivittäin,
eläintarha-alan järjestöillä ja akvaarioilla on oltava ajan tasalla olevia luetteloja, jotta ne
voivat ylläpitää vakaita vankeudessa olevia populaatioita, joilla on tarvittava geneettinen
materiaali, jotta eläimiä voidaan tulevaisuudessa vapauttaa niiden luonnonmukaisiin
elinympäristöihin



sillä tuotetaan tietoa tutkimukselle ja eläinten hoidolle. Tutkimus on riippuvainen tiedoista ja
asiakirjoista, joista saadaan tietoa eläintenhoidon menettelyjen kehittämiseksi ja
parantamiseksi.



Species 360 (Global Information Serving Conservation) ja muut yritykset tai järjestöt
tarjoavat erittäin tarpeellisia ohjelmistopaketteja luetteloiden pitämistä varten.
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Luku

3
3

Täytäntöönpano ja sen valvonta

3.1

Johdanto – jäsenvaltioiden toimivalta

Eläintarhadirektiivin täsmällistä soveltamista varten 4–8 artikloissa kuvataan eläintarhojen lupa- ja
tarkastusjärjestelmä. Ottamalla tämän menettelyn käyttöön jäsenvaltiot pystyvät varmistamaan, että kaikki
eläintarhat panevat täytäntöön 3 artiklan suojelutoimet ja saavuttavat eläintarhadirektiivin tavoitteet.
Direktiivin 7 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on nimitettävä direktiivissä tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset.
Jäsenvaltiot voivat perustaa julkishallinnon osastoja ja toimintoja, jotka jäsenvaltiot katsovat toimivaltaisiksi
direktiivin täytäntöönpanemista varten. Kun otetaan huomioon, että eläintarhadirektiivin tavoitteet liittyvät
pääasiassa ympäristökysymyksiin, parhaassa tapauksessa lupamenettelyyn osallistuisivat viranomaiset, joiden
erityistehtävät liittyvät biologisen monimuotoisuuden ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojeluun.
Seuraavissa kohdissa annetaan jäsenvaltioille tietoa ja esimerkkejä toimivaltaisten viranomaisten lupa- ja
tarkastustehtävistä sekä eläintarhojen sulkemiseen liittyvistä olosuhteista.
Jäsenvaltioiden tehtäväksi annetun lupa- ja tarkastusjärjestelmän periaatteellisena tarkoituksena on vahvistaa 3
artiklassa asetettuja vaatimuksia, jotka eläintarhojen on täytettävä, ja siten vahvistaa näiden biologisen
monimuotoisuuden suojelutehtävää.
Eläintarhadirektiivin täytäntöönpanon osalta sen 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”jäsenvaltioiden on
saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
viimeistään 9 päivänä huhtikuuta 2002”. EU:hun tämän päivän jälkeen liittyvien maiden on sovellettava direktiiviä
liittymispäivästään alkaen.
Eläintarhadirektiivissä säädettiin neljän vuoden sopeutumisajasta (4 artiklan 2 kohta), jonka aikana olemassa
olevien eläintarhojen on saatettava tilansa ja käytäntönsä vastaamaan uusia suojelutoimia ja hankittava uusi lupa.
Tältä osin toimivaltaisia viranomaisia kannustetaan sääntelyyn ja tekemään tarkastusmenettely (4 artiklan 3 ja 4
kohta), jonka tarkoituksena on valvoa, noudattavatko eläintarhat näitä suojelutoimia, ja varmistaa lupaehtojen
täyttyminen.
Jos lupaehdot eivät täyty, toimivaltaiset viranomaiset voivat jatkaa eläintarhan lupaehtojen täyttymisaikaa enintään
kahdella vuodella (4 artiklan 5 kohta) tai sulkea eläintarhan yleisöltä ja varmistaa, että eläimistä huolehditaan
asianmukaisesti (6 artikla).
Lupajärjestelmän noudattamiseksi jokaisen jäsenvaltion on myös määrättävä rangaistuksia, joita sovelletaan
eläintarhadirektiivin mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia säännöksiä rikottaessa (8 artikla).
Eläintarhadirektiivin 9 artiklan mukaan ”jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan”, jotta voidaan varmistaa direktiivin tavoitteen ja 3 artiklan
suojelutoimien täyttyminen seuraavien avulla:
-

riittävä lupa- ja tarkastusjärjestelmä (4 ja 5 artikla)
eläintarhojen sulkemismenettely tapauksissa, joissa lupaehdot eivät täyty (4 artiklan 5 kohta ja 6 artikla)
tehokkaiden, oikeasuhteisten ja vakuuttavien rangaistusten järjestelmä säännösten rikkomuksia varten
(8 artikla).
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Lupa- ja tarkastusjärjestelmä

Eläintarhadirektiivin 4 ja 5 artiklassa esitetyillä erityisillä lupa- ja tarkastusmenettelyillä (myös sulkemismenettelyillä)
jäsenvaltiot voivat varmistaa, että eläintarhat toimeenpanevat suojelutoimet ja pitävät niitä voimassa.
Eläintarhadirektiivin (4 artiklan) mukaan jokaisella eläintarhalla on oltava lupa seuraavasti:
-

uusilla eläintarhoilla ennen kuin ne avataan yleisölle
olemassa olevilla eläintarhoilla on joka tapauksessa oltava lupa, jonka myöntämistä edeltää tarkastus.

Jotta voidaan määrittää, noudattaako eläintarha 3 artiklan mukaisia suojeluvaatimuksia, on harkittava
kahdentyyppisiä tarkastuksia seuraavissa olosuhteissa:
-

Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan mukaan tarkastus on suoritettava ennen
 luvan myöntämistä eläintarhalle
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 luvan hylkäämistä
 voimassa olevan luvan voimassaoloajan pidentämistä
 voimassa olevan luvan sisällön merkittävää muuttamista.
-

Direktiivin 4 artiklan 3 kohdan mukaan säännöllisiä tarkastuksia on suoritettava 3 artiklan vaatimusten
täytäntöönpanemiseksi ja tarvittavia toimenpiteitä on toteutettava ehtojen noudattamisen varmistamiseksi.

Eläintarhadirektiivissä ei säädetä siitä, kuinka usein säännöllisiä tarkastuksia on tehtävä. Jäsenvaltiot voivat
määrittää sen omassa kansallisessa lainsäädännössään. Toimivaltaiset viranomaiset varmistavat tarkastusten
avulla, että eläintarhat toteuttavat suojelutoimia.
Eläintarhadirektiivissä ei säädetä lupien voimassaoloaikaa. Direktiivin 4 artiklan 4 kohdassa kuitenkin vaaditaan,
että tarkastus suoritetaan ennen luvan voimassaoloajan pidentämistä. Jäsenvaltioiden vastuulla on säätää luvan
voimassaoloajasta kansallisessa lainsäädännössään, jotta säännöllisten tarkastusten toistuvuus voidaan määrittää.
4 artiklan 3 ja 4 kohta: Luvan myöntäminen eläintarhalle vaatii aina ennakkotarkastuksen sen toteamiseksi,
täytetäänkö lupaehdot tai ehdotetut lupaehdot. Säännöllisillä tarkastuksilla valvotaan, että eläintarha jatkaa
lupaehtojen noudattamista.
Eläintarhadirektiivin 5 artikla sallii jäsenvaltioiden panna artiklan vaatimukset täytäntöön vastaavalla eläintarhojen
sääntely- ja luettelointijärjestelmällä. Kaksi vaatimusta, joiden on täytyttävä, jotta jäsenvaltiot voivat käyttää tätä
vaihtoehtoa, ovat seuraavat:
-

Jäsenvaltiot osoittavat komissiolle, että eläintarhadirektiivin tavoite (1 artikla) ja eläintarhoihin sovellettavat
vaatimukset (3 artikla) täyttyvät ja niitä noudatetaan jatkuvasti.
Jäsenvaltiot ottavat käyttöön sääntely- ja luettelointijärjestelmän, joka sisältää (muun muassa) 4 artiklan 4 ja 5
kohtaa vastaavat eläintarhojen tarkastusta ja sulkemista koskevat säännökset.

Jos jäsenvaltiot pystyvät varmistamaan, että eläintarhadirektiivin tavoite täyttyy, vastaavassa järjestelmässä ei
edellytetä uuden luvan myöntämistä eläintarhoille. Siihen on kuitenkin sisällyttävä ennakkotarkastuksia, joilla
määritetään vaatimusten täyttyminen ja mahdollistetaan eläintarhojen sulkeminen, jos vaatimukset eivät täyty.
5 artikla: Tämän vaihtoehtoisen sääntely- ja luettelointijärjestelmän valitsevien jäsenvaltioiden on osoitettava
komissiolle, että niissä sijaitsevat eläintarhat täyttävät direktiivin tavoitteet eli suojelevat luonnonvaraista eläimistöä
ja biologista monimuotoisuutta.
3.2.1

Eläintarhan tarkastusjärjestelmät

Seuraavat kohdat perustuvat hyvistä käytännöistä saatuihin kokemuksiin ja niiden tarkoituksena on avustaa
jäsenvaltioita sääntelemään, suunnittelemaan ja laatimaan eläintarhan tarkastusjärjestelmiä, jotka soveltuvat niiden
erityisiin tarpeisiin. Lisätietoja on liitteessä 6.2, jossa kuvataan kahden eläintarhan tarkastusjärjestelmän eri
ominaisuuksia ja annetaan linkkejä verkossa saatavilla oleviin kyseisten eläintarhojen ohjeisiin ja resursseihin.
3.2.1.1 Eläintarhan tarkastusmenettely
Lupa- ja tarkastusmenettelyssä saattaa olla kolme vaihetta, joissa ehdotetaan useiden sellaisten välineiden ja
menetelmien käyttöä, jotka luetellaan alla ja esitetään kaaviossa 5:
-

-

Ennen tarkastusta:
 ennen tarkastusta täytettävä kyselylomake
 eläintarhan asiakirjat
 aiempi tarkastuskertomus
 lisätiedot (esim. valitukset).
Tarkastus:
 vierailu / silmämääräinen tarkastus
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 kokoukset eläintarhan henkilöstön kanssa.
Tarkastuksen jälkeen:
 tarkastuskertomus
 lupaehdot/seuraamukset
 suositukset.
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Kaavio 5. Kirjoittajan kokoama. Eläintarhan tarkastuksen vaiheet. Välineet ja menetelmät, joita voidaan käyttää kussakin vaiheessa.
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Eläintarhan tarkastuksilla voidaan auttaa vastaamaan kahteen tärkeään kysymykseen:
1. Täyttyykö eläintarhadirektiivin tavoite?
Eläintarhan tarkastajia suositellaan ottamaan huomioon, että eläintarhadirektiivin tavoitteena on suojella
luonnonvaraista eläimistöä ja biologista monimuotoisuutta suojelutoimia toteuttamalla sekä lupa- ja
tarkastusjärjestelmien avulla.
Kun
halutaan
vastata
eläintarhadirektiivin
tavoitteen
täyttymistä
koskevaan
kysymykseen,
ennakkotarkastusvaiheessa voidaan tehdä yleiskatsaus kokoelmaan ja eläintarhan toimiin. Asiakirjoja voidaan
käyttää sen määrittämiseen, miten eläintarhan jokapäiväiset toimet liittyvät sen suojelutavoitteisiin ja
eläintarhadirektiivin tavoitteeseen.
Tärkeitä kysymyksiä, joita olisi pohdittava, ovat muun muassa seuraavat:
-

-

Onko eläintarhalla erityisiä suojelutavoitteita?
Onko sillä pitkäaikaista suojelusuunnitelmaa/-strategiaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?
Otetaanko suojelusuunnitelmassa/-strategiassa tarpeen mukaan huomioon EU:n ja jäsenvaltion
luonnonsuojelutavoitteet ja -välineet?
Heijastavatko ICP-suunnitelmaan kirjatut eläinten siirrot askelia kohti suojelutavoitteiden saavuttamista?
Heijastavatko muut rekisteröidyt muutokset (esim. infrastruktuurissa tai henkilöstössä) askelia kohti
suojelutavoitteiden saavuttamista?
Onko tavoitteissa edistytty edellisen tarkastuksen jälkeen?

2. Täyttyvätkö 3 artiklan vaatimukset asianmukaisesti?
Jäljempänä käsitellään joitakin eläintarhadirektiivin vaatimusten arviointia koskevia perusseikkoja. Kutakin
vaatimusta koskevien ”tarkastuslaatikoiden” tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia
määrittämään, miten ne kohdistavat tarkastusvälineensä, -menettelynsä ja -toimenpiteensä.
Lisätietoja on liitteessä 6.5, jossa on yksityiskohtaista tietoa kuhunkin vaatimukseen liittyvistä henkilöresursseista.
3 artiklan ensimmäinen luetelmakohta:
Eläintarhadirektiivin 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetyt suojelutoimet ovat aktiivisia toimia, joilla
eläintarha suojelee biologista monimuotoisuutta. Nämä ovat monimutkaisia toimia, joita voidaan aluksi arvioida
parhaiten tarkastusta edeltävässä vaiheessa arvioimalla eläintarhan asiakirjoja ja/tai kyselylomakkeita.
Siksi on suositeltavaa, että toteutetaan seuraavista alustavista toimenpiteistä jompikumpi tai molemmat:
-

-

jäsenvaltiot voisivat pyytää eläintarhoja esittämään suojelusuunnitelman/-strategian ja kertomuksia edellisen
kauden suojelutoimista
kyselylomaketta voidaan käyttää 3 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen toimien täytäntöönpanon
tärkeimpien seikkojen, esim. suunnittelun, oikeutuksen, resurssien, suorituskyvyn, tuotosten,
arvioinnin/itsearvioinnin ja edistymisen, arvioimiseen.

Tarkastusvaiheessa:
-

-

eläintarhan tilojen silmämääräisen tarkastuksen aikana tarkastajien tehtävänä on varmistaa viranomaisille
aiemmin ilmoitetut, 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvät tiedot sekä
havainnoida eläintarhassa käytössä olevaa menettelyä
järjestettyjen tapaamisten aikana keskustellaan 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista
toimista vastuuhenkilön kanssa.
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Tarkastuslaatikko 1 – suojelua, tutkimusta ja koulutusta koskevat huomioon otettavat seikat (3 artiklan
ensimmäinen luetelmakohta)
Eläintarhadirektiivin 3 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan suojelutoimia on arvioitava sekä määrällisesti että
laadullisesti. Eri jäsenvaltiot voivat vaatia tietyn määrän tai tietyn tyyppisiä hankkeita, jotka on toteutettava
vaatimuksen noudattamiseksi. Vahvistaakseen, ovatko sekä määrä että laatu riittäviä, eläintarhan tarkastajien on
otettava huomioon joitakin seuraavista tärkeimmistä seikoista:
Suojelu
-

-

-

-

Eläintarhan institutionaaliset tavoitteet (esim. ovatko ne yhteneväiset EU:n eläintarhadirektiivin
suojelutarkoitusten kanssa? Heijastavatko ne strategioita, joita eläintarha aikoo noudattaa suojelutavoitteiden
saavuttamiseksi?)
Suojelustrategia (esim. vaikuttaako se asianmukaiselta eläintarhan luonteeseen, kokoon ja resursseihin
nähden? Onko siinä selkeitä suojelutavoitteita, aikatauluja ja arviointijärjestelmiä? Otetaanko siinä tarpeen
mukaan huomioon EU:n ja jäsenvaltion luonnonsuojelutavoitteet ja -välineet?)
Suojeluraportti (esim. määritelläänkö siinä selkeästi eläintarhan suojelutuotokset? Kuvataanko siinä kaikki
suojelutoimet, joihin eläintarha osallistuu, ja osallistumisen laajuus? Arvioidaanko siinä toteutettuja toimia ja
tehdäänkö niistä johtopäätöksiä?)
ICP-suunnitelma (esim. kuvastavatko eläinten aiemmat ja suunnitellut siirrot suojelutavoitteiden ja -strategian
saavuttamista?)
Onko edellisen tarkastuksen jälkeen raportoitu suojelutoimien määrän, laadun tai tuotosten edistymisestä?
Ovatko suojelutoimiin tarkoitetut henkilö- ja aineelliset resurssit riittäviä eläintarhan valmiuksiin nähden?

Tutkimus
-

Ovatko eläintarhan tutkimustoimet asiaankuuluvien standardien ja asiaan sovellettavan lainsäädännön
mukaisia?
Ovatko tutkimukseen tarkoitetut henkilö- ja aineelliset resurssit riittäviä kullekin hankkeelle?
Onko lajeja (tai korvikelajeja) koskevat suojeluedut selvitetty?
Onko tutkimustuloksia julkaistu tai levitetty?

Koulutus
-

Ovatko työntekijät osallistuneet suojeluun liittyvään koulutukseen?
Onko henkilöstön koulutus eläintarhassa pidettävien eläinten ominaisuuksien ja raportoitujen suojelutoimien
kannalta riittävää?
Järjestääkö eläintarha muuntyyppistä koulutusta? Onko se riittävästi valvottua?

Tietojenvaihto
-

Onko eläintarha julkaissut tai asettanut saataville lajien suojeluun liittyviä erityisiä tietoja?
Heijastaako eläintarhan suojelustrategia nykyisten ja asiaankuuluvien suojelutietojen käyttöä päätöksenteossa
sekä toimien aloittamisen ja suunnittelun tukemisessa?
Onko eläintarhalla aktiivisia suhteita suojeluviranomaisiin tai -laitoksiin tai aktiivista yhteistyötä näiden kanssa?

Vankeudessa kasvattaminen, kannan uudelleen istuttaminen ja lajien luontoon palauttaminen
-

Osallistuuko eläintarha vankeudessa kasvattamista koskeviin yhteistyöohjelmiin?
Vastaavatko valitut ohjelmat eläintarhan ominaisuuksia ja taitoja?
Noudatetaanko asiaankuuluvia säädöksiä, ohjeita ja ohjelmia koskevia menettelytapoja asianmukaisesti?
Onko ohjelmat sidottu joihinkin in situ -toimiin?
Onko ohjelmat sidottu joihinkin koulutustoimiin?

In situ -suojelu
-

Osallistuuko eläintarha yksityisiin tai yhteistyössä toteutettaviin in situ -suojelutoimiin?
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Raportoidaanko in situ -suojelutoimiin osallistumisesta asiaankuuluvasti suhteessa eläintarhan valmiuksiin?
Onko in situ -suojelutoimet sidottu joihinkin koulutustoimiin?

3 artiklan toinen luetelmakohta:
Arviointi voidaan aloittaa arvioimalla eläintarhan asiakirjoja, valistusraportteja tai kyselylomakkeita (jäsenvaltion
lakisääteisten vaatimusten mukaan) samalla tavalla kuin 3 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan arvioinnissa.
Tarkastusvaiheessa tarkastetaan kaikki koulutusmateriaalit ja tilat. Tarkastajat voivat osallistua joihinkin eläintarhan
järjestämiin eläinten esittelyihin arvioidakseen niiden valistuksellista sisältöä. Täydet tiedot esittelyillä välitetyistä
viesteistä ja niissä käytetyistä koulutustekniikoista – joita on arvioitava 3 artiklan kolmannen luetelmakohdan
toimenpiteiden osalta – voidaan esittää joko eläintarhan koulutusasiakirjoissa tai ne voidaan varmistaa
kyselylomakkeen avulla.
Tarkastuslaatikko 2 – yleisön valistamista ja koulutusta koskevat huomioon otettavat seikat (3 artiklan
toinen luetelmakohta)
Eläintarhadirektiivin 3 artiklan toisen luetelmakohdan noudattaminen edellyttää valistustoimien toteuttamista,
vaadittujen tietojen antamista ja molempien riittävyyden ja laadun varmistamista. Tärkeimpiä tietoja, joita
eläintarhan tarkastajat saattavat saada arvioitavaksi tämän vaatimuksen osalta, ovat esimerkiksi seuraavat:
-

-

-

-

Eläintarhan institutionaaliset tavoitteet (esim. ovatko ne yhteneväiset EU:n eläintarhadirektiivin
valistustarkoitusten kanssa? Heijastavatko ne strategioita, joita eläintarha aikoo noudattaa suojelutavoitteista
valistamiseksi?)
Valistusstrategia (esim. vaikuttaako se asianmukaiselta eläintarhan luonteeseen, kokoon ja resursseihin
nähden? Onko siinä selkeitä valistustavoitteita, aikatauluja ja arviointijärjestelmiä? Ovatko välitetyt viestit
eläintarhan ominaisuuksien ja EU:n eläintarhadirektiivin tarkoitusten kannalta asiaankuuluvia? Otetaanko siinä
tarpeen mukaan huomioon EU:n ja jäsenvaltion luonnonsuojeluvalistuksen tavoitteet ja välineet?)
Valistusraportti (esim. määritelläänkö siinä selkeästi eläintarhan valistustuotokset? Kuvataanko siinä kaikki
valistustoimet, joita eläintarha toteuttaa, ja annetaanko siinä riittävästi tietoa tiedoista, joita toimilla tarjotaan?
Arvioidaanko siinä toteutettuja toimia ja tehdäänkö niistä johtopäätöksiä?)
Onko edellisen tarkastuksen jälkeen raportoitu valistustoimien määrän, laadun tai tuotosten edistymisestä?
Vastaavatko välitetyt valistusviestit eläintarhan ominaisuuksia ja kohdeyleisöjä? Ovatko viestit EU:n ja
jäsenvaltion luonnonsuojeluvalistuksen tavoitteiden ja välineiden mukaisia?
Onko näyttelyt merkitty oikein? Onko kylttejä ja muuta valistusmateriaalia pidetty yllä asianmukaisesti?
Ovatko valistustoimet, joihin eläimet osallistuvat suoraan, perusteltu ja toteutettu valistuksen ja koulutuksen
näkökulmasta asianmukaisesti? Toteutetaanko ne tasokkaiden eläinten hoitotekniikoiden mukaisesti?
Edistetäänkö eläintarhan valistus- ja viestintätoimilla oikeaa kuvaa eläimistä?

3 artiklan kolmas luetelmakohta:
Tarkastusta edeltävässä vaiheessa:
-

arvioidaan asiaankuuluvaksi katsotut asiakirjat ja/tai eläinten hoitoa ja kasvatusta koskeva kyselylomakkeen
osa
- arvioidaan, ovatko kohdennetut henkilö- ja aineelliset resurssit kokoelman rakenteen kannalta riittäviä.
Tarkastusvaiheessa:
-

tarkastetaan näkyvillä ja näkymättömissä olevat eläintilat silmämääräisesti (myös ruoan valmistamiseen
käytettävät tilat ja muut eläintenhoitajien tilat)
tarkastetaan kaikki eläimet silmämääräisesti, jos mahdollista (esim. imettävät tai lepäävät eläimet saattavat olla
piilossa, ja niiden häiritseminen saattaisi olla haitallista)
eläinten silmämääräisen tarkastuksen aikana esiin tulleisiin kysymyksiin vastaavat parhaiten eläinten
ensisijaiset hoitajat sekä eläinten pitämisestä ja hoidosta vastaava henkilö.
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Tarkastuslaatikko 3 – eläinten pitämistä, kasvatusta ja hoitoa koskevat huomioon otettavat seikat
(3 artiklan kolmas luetelmakohta)
Kun arvioidaan eläinten pitämistä olosuhteissa, jotka täyttävät niiden biologiset ja suojeluun liittyvät tarpeet,
huolenpitoa on tarkasteltava kaikenikäisten ja biologiselta tilaltaan kaikenlaisten yksilöiden osalta. Olosuhteilla
pitäisi tarjota mahdollisuuksia ilmaista luonnonmukaista, hyvin sopeutunutta käyttäytymistä. Nämä seikat voidaan
havainnoida suoraan ja/tai eläintarhan henkilöstölle voidaan esittää kysymyksiä. Näin ollen tarkastusmenettelyyn
voi sisältyä seuraavia seikkoja:
Valmisteluvaihe:
-

-

aiempi mahdollisuus tutustua eläintarhan aitausten ja asiaankuuluvien tilojen karttaan
mahdollisuus tutustua kokoelman lajien ja yksilöiden tarkkaan luetteloon
arvioidaan muita asiakirjoja ja tietoja, joilla voidaan auttaa arvioimaan valittujen eläinten otokseen liittyviä
erityisiä aiheita (esim. terveyttä, satunnaisia käyttäytymisongelmia ja lisääntymistietoja).

Vierailun aikana:
a) Tarkkaillaan eläinten yleistä huolenpitoa:
-

Pitopaikat ja ympäristö: Täyttyvätkö yksilöiden ja lajien fysiologiset ja ekologiset tarpeet? Onko lajeille tarjottu
niille ominaisia käyttäytymismahdollisuuksia (esim. kaivaminen, lentäminen, lepääminen ja pesiminen)?
- Ympäristön virikkeellistäminen: Onko tätä koskeva suunnitelma käytössä? Kulutetaanko sillä eläinten aikaa
ja edistetäänkö sillä luonnonmukaista ja haluttua käyttäytymistä? Onko havaittavissa merkkejä kielteisistä
vaikutuksista (aggressiivisuudesta, kyllästymisestä tai vammoista)? Miten koulutusmenettelyt on toteutettu, jos
niitä on?
- Ihmisten ja eläinten väliset suhteet: Ovatko suhteet hoitajiin myönteisiä ja lajeille sopivia? Toteutetaanko
rutiininomaista seurantaa? Onko käytössä järjestelyjä, joilla vierailijoiden vaikutuksia eläimiin voidaan valvoa
(katselualueet, melu, vuorovaikutus ja ruokinta)?
- Eläinlääkinnällistä hoitoa koskeva ohjelma: Onko käytössä eläinlääkinnällistä hoitoa koskeva ohjelma (esim.
ehkäisevä suunnitelma ja bioturvallisuustoimia), tilat ja eläinlääkinnällinen kirjanpito? Onko käytössä kokoelman
hallinnointia koskevia toimintaperiaatteita (esim. eläinten hävittäminen ja lopettaminen)?
- Ravitsemusohjelma: Onko ravitsemusohjelma mukautettu vastaamaan yksilöiden tarpeita (ja vuodenaikoihin
liittyviä näkökohtia)? Annetaanko juomavettä riittävästi? Otetaanko ruokintastrategioissa huomioon eläinten
käyttäytymistarpeet?
b) Tarkkaillaan eläinten reaktioita ympäristöön. On tärkeää korostaa, että tarkastuksessa käyttäytymisestä
voidaan saada vain tilannekuva ja että sitä on täydennettävä henkilöstön antamilla tiedoilla:
-

-

-

Yleinen käyttäytyminen: Onko eläimillä luonnollisia käyttäytymismalleja (esim. turkin hoitoa, ruokkimista,
lepäämistä ja ruoan etsintää / tutkimista)? Käyttävätkö eläimet niiden käyttöön annettua tilaa?
Sosiaalinen käyttäytyminen: Onko eläimillä tyypillisiä sosiaalisia suhteita (esim. turkin hoitoa, vähäistä avointa
aggressiivisuutta)? Kertovatko eläintenhoitajat pitkittyneestä tai liiallisesta aggressiivisuudesta ryhmässä?
Karkaavatko eläimet tai suojelevatko ne itseään muilta eläimiltä?
Eläinten ja ihmisten välinen vuorovaikutus: Keskeyttävätkö eläimet toimintansa vierailijoiden vuoksi?
Käyttäytyvätkö ne lähestyvästi vai välttelevästi katselualueisiin nähden tai vuorovaikutustilanteissa? Pystyvätkö
ne piiloutumaan? Millainen eläinten ja niiden hoitajien välinen suhde on?
Epätavallinen käyttäytyminen: Vaikuttavatko eläimet kyllästyneiltä ja/tai rajatuilta tietylle aitauksen alueelle?
Käyttäytyvätkö eläimet jotenkin epätavallisesti?
Kunto ja terveys: Näyttävätkö eläimet voivan hyvin? Millaisessa kunnossa eläinten turkki tai höyhenet ovat?
Onko eläimillä vammoja? Onko niiden liikkuminen normaalia? Käyttäytyvätkö eläimet jotenkin itseohjautuvan
suojautuvasti (merkkejä kivusta)?

-

c) Eläinten pitoa ja hoitoa koskevat kysymykset voivat tapauskohtaisesti auttaa täydentämään havaintojen
perusteella saatuja tietoja.
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d) Huoltotiloja, kuten karanteenia, hoitotiloja tai ruoan valmistusalueita, tarkkaillaan ja arvioidaan
suositeltujen säännösten mukaisesti.
3 artiklan neljäs luetelmakohta
Tarkastusta edeltävässä vaiheessa:
-

arvioidaan pelastussuunnitelmien ja haitallisia vieraslajeja koskevia erityissäännöksiä ja tehdään
riskinarviointeja
varmistetaan, onko henkilöstö saanut koulutusta tai tietoja haitallisista vieraslajeista / vieraslajeista
tarkistetaan, onko ympäröivältä alueelta tullut ilmoituksia tai valituksia haitallisten vieraslajien / vieraslajien
esiintymisestä.

Tarkastusvaiheessa:
-

eläinten aitausten silmämääräisen tarkastuksen aikana todetaan, onko ne rakennettu niin, että eläinten
karkaaminen voidaan estää
tarkistetaan, että mahdolliset lisäturvajärjestelmät (esim. sähköaidat) toimivat ja niitä huolletaan
asianmukaisesti.

Tarkastuslaatikko 4 – karkaamisen estämistä ekologisten uhkien sekä tuholaisten ja syöpäläisten
eläintarhaan pääsyn välttämiseksi huomioon otettavat seikat (3 artiklan neljäs luetelmakohta)
Eläintarhan kokoelman pitämiseen käytettävien aitausten rakennusvaatimukset saattavat vaihdella suuresti.
Valitusta rakenteesta ja rakennusmateriaaleista huolimatta seuraavien kysymysten kysyminen voi olla erittäin
hyödyllistä, kun arvioidaan aitauksen turvallisuutta:
-

-

-

-

-

-

-

Onko aitauksessa täydellinen fyysinen este, jolla pystytään estämään aitauksessa pidettävien eläinten
karkaaminen (myös jäteveden poistojärjestelmien, veden suodatusjärjestelmien ja yleisesti minkä tahansa koko
rakenteen osana olevan aukon, reiän tai venttiilin kautta)? Aitauksen turvallisuutta arvioitaessa on otettava
huomioon aitauksessa pidettävien eläinten fyysinen voima, käyttäytyminen ja kognitiiviset kyvyt.
Onko aitauksessa lajeja, jotka ovat lentokykyisiä (tai jotka voivat kulkeutua tuulen mukana), vaarattomia
yleisölle (erityisesti, jos ne ovat ilmeisen naiiveja, kuten aiemmat lemmikkieläinlajit), pienikokoisia tai kaikkia
edellä mainittuja? Jos näin on, aitauksen turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä tällaiset lajit on
vaikeampi saada kiinni, jos ne pääsevät karkuun.
Ovatko karkaamisen estävät turvatoimet asianmukaisia mahdollisesti ihmisille vaarallisten lajien lisäksi myös
mahdollisesti ympäristölle vaarallisille lajeille (vieraslajeille ja/tai haitallisille vieraslajeille)? On tärkeää muistaa,
että useimmat haitalliset vieraslajit ovat ihmisille vaarattomia.
Onko aitauksissa, joissa pidetään lentäviä lajeja (esim. hyönteisiä, lintuja tai lepakoita) tai kiipeileviä lajeja (esim.
kädellisiä) ja joihin yleisöllä (joko jalankulkijoilla tai suljetuilla ajoneuvoilla) on pääsy, kaksoisportit tahattoman
karkaamisen estämiseksi?
Voiko yleisö päästä suoraan fyysiseen kontaktiin eläinten kanssa joko suojaavan esteen kautta tai aitauksen
sisällä?
Seulotaanko ja/tai käsitelläänkö (esim. steriloidaanko) aitauksista ja akvaarioista (tai mistä tahansa eläintarhan
vesistöstä) peräisin olevaa vettä tarpeen mukaan? Tarkastajien on viitattava veden käsittelyä ja/tai
puhdistamista koskevaan voimassa olevaan paikalliseen ja kansalliseen lainsäädäntöön.
Tarkistetaanko eläinten pitämisessä käytetty sähköaitajärjestelmä päivittäin? Onko tiloissa varavirtalähde
sähkökatkojen varalta?
Voisiko yleisö päästää aitauksessa olevat eläimet vapaaksi? Eläimet voidaan vapauttaa joko tarkoituksellisesti
(esim. otetaan kiinni ja poistetaan aitauksesta) tai tahattomasti (esim. avataan lukitsemattomat ovet tai ikkunat,
jotka eivät ole henkilöstön valvonnassa, puretaan verkkoa, aitausta tai muita rajoitusjärjestelmiä jne.).
Valvooko ja tarkastaako eläintarha tilat säännöllisesti (esim. havaitakseen aitojen vauriot)? Tarkastajat voivat
pyytää arviointimenettelyä, joka koskee kaikkien eläinten pitämiseen käytettävien infrastruktuurien, kuten
häkkien, lintuhuoneiden, aitojen ja esteiden, vastuullista ja säännöllistä ylläpitoa.
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-

Onko eläintarhan henkilöstö pääjohtajasta (tai muista päätöksentekoon osallistuvista henkilöistä) eläintarhan
hoitajiin tietoinen ympäristöön vahingossa päästettyjen (eli karanneiden) vieraslajien mahdollisesta uhkasta
biologiselle monimuotoisuudelle?
- Onko eläintarhalla hätäsuunnitelma eläinten karkaamisen varalta? Tuntevatko kaikki työntekijät kyseisen
suunnitelman? Tarkastaja voi suositella eläintarhalle, että hätäsuunnitelmissa käsitellään erityisesti haitallisia
vieraslajeja. Luettelo kyseisen alueen haitallisista vieraslajeista sekä lajeista, joilla on suuri mahdollisuus
onnistua vakiintumaan luontoon päästessään, auttaa asettamaan tärkeysjärjestykseen ne lajit, joita eläintarhan
ei pitäisi missään tapauksessa päästää luontoon, jos ne karkaavat.
Ongelmallisten lajien valvonta eläintarhan alueella:
-

Tarkastetaanko eläinten tiloja säännöllisesti, jotta tuholaisongelma voidaan havaita ennen kuin se kehittyy
tuholaisvahingoksi?
Puhdistetaanko eläinten aitaukset kunnolla (esim. puhtaanapito ja kiinteän jätteen, kuten kuivikkeiden, rehun,
virikkeiden, lian ja jätteen, asianmukainen säilytys ja poistaminen)?
Säilytetäänkö ruokaa oikein keittiössä ja varastotiloissa? Hyvin suljetut astiat vähentävät mahdollisia
tuholaisongelmia.
Puhdistetaanko ja desinfioidaanko ruoka- ja juoma-astiat säännöllisesti?
Puhdistetaanko yleiset alueet (esim. kulkutiet ja ruokailualueet) säännöllisesti?
Noudattaako eläintarha kansallisia tai alueellisia määräyksiä, jotka koskevat erityisiä puhtaanapitovaatimuksia
tietyille vankeudessa pidetyille eläimille (esim. kädellisten ensisijaiset sisäaitaukset)?

3 artiklan viides luetelmakohta
Eläintarhan luetteloista voidaan tarkistaa edustava näyte, jotta voidaan arvioida seuraavia seikkoja:
-

niistä saadaan asianmukaisia tietoja
ne ovat ajan tasalla
niitä pidetään oikein ja täydellisesti.

Tarkastuslaatikko 5 – luettelon pitämistä koskevat huomioon otettavat seikat (3 artiklan viides
luetelmakohta)
Hyvä tapa määrittää, onko eläintarhalla täydelliset, tarkat ja ajan tasalla olevat luettelot kaikista eläintarhassa
olevista eläimistä, on valita sattumanvaraisesti tietty määrä lajeja (esim. 10 tai 20), joka kattaa kaikki eläintarhassa
pidettyjen eläinten tärkeimmät ryhmät (esim. kädelliset, linnut, matelijat, sammakkoeläimet, kalat ja
selkärangattomat), ja esittää seuraavat kysymykset:
-

Ovatko kyseiset lajit todella eläintarhassa?
Onko eläimellä (tai lajin mukaan eläinryhmällä) täydellinen ajan tasalla oleva luettelo? Jos on, ovatko luettelossa
olevat tiedot täsmällisiä?
Onko kullakin eläimellä (tai lajin mukaan eläinryhmällä) yksilöllinen viitenumero?
Onko viitenumero mainittu kaikissa kyseiseen luetteloon liittyvissä asiakirjoissa?
Ovatko tieteellinen nimi ja yleiskielinen nimi kirjoitettu oikein, vastaavatko ne toisiaan ja luettelon kohteena
olevaa eläintä?
Onko eläin (tai eläinryhmä) tunnistettu oikein paikallisen/alueellisen lainsäädännön mukaisesti?

Tarkastuksen jälkeinen vaihe:
-

Havainnoista voidaan keskustella eläintarhan kanssa lisätietojen saamiseksi.
Suosituksia voidaan antaa, jotta korjataan havaittuja pieniä puutteita tai edistetään eläintarhadirektiivin yleistä
täytäntöönpanoa.
Jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti:
 Vakavat puutteet voivat johtaa eläintarhan sulkemiseen (6 artikla) tai seuraamusten määräämiseen.
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 Seuraamusten on 8 artiklan mukaan oltava ”tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia”. Välittömiä ratkaisuja
voidaan ehdottaa, kun halutaan korjata vakavia puutteita.
 Muut puutteet voivat johtaa lupaehtojen ehdottamiseen. Ehdot voivat olla tehokkaimpia, jos ne laaditaan
selvästi ja tarkasti ja jos niiden täytäntöönpanolle asetetaan aikataulu. Asiantuntemus ja tietolähteet sekä
neuvot, joita eläintarhan tarkastajat voivat antaa, saattavat olla erittäin hyödyllisiä lupaehtojen
täytäntöönpanossa.
3.2.1.2 Eläintarhan tarkastusryhmät
Jotta eläintarhan tarkastusryhmät toimisivat tehokkaasti, ryhmän olisi hyvä koostua koulutetuista ammattilaisista
eläintarha-alalta (esim. tuntemusta eläintarhojen toimintaa koskevista käytännön näkökohdista) ja muilta
asiaankuuluvilta aloilta (esim. tietämyksen tarjoamista jäsenvaltiolle/EU:lle luonnonsuojelun, biologisen
monimuotoisuuden suojelun, tieteen ja koulutuksen alalta tai muilta asiaankuuluvilta aloilta). Monitieteellisillä
työryhmillä on täydentäviä taitoja, ja ne pystyvät arvioimaan kaikkia eläintarhadirektiivin täytäntöönpanoon liittyviä
näkökohtia.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat koota työryhmiä, jotka koostuvat esimerkiksi useilla
asiaankuuluvilla aloilla toimivista valtion virkamiehistä, paikallisten virkamiesten täydentäviä työryhmiä, joihin on
valittu asiantuntevaa ulkopuolista henkilöstöä, hallituksen asiantuntijoita tai akateemisia asiantuntijoita, tai
muunlaisia työryhmiä.
Toinen hyödyllinen väline, jonka jotkin jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön, ovat neuvoa-antavat elimet, jotka voivat
tarjota tukea eläintarhojen lupia ja tarkastuksia varten. Jäsenvaltiot voivat erityisten tarpeidensa mukaan koota
neuvoa-antavia elimiä, jotka koostuvat hallituksen asiantuntijoista, akateemisista asiantuntijoista, eläintarha-alan
ammattilaisista sekä riippumattomista tai muista asiantuntijoista. Liitteessä 6.6 on lisätietoa neuvoa-antavien elinten
mahdollisista tehtävistä eläintarhadirektiivin soveltamisalalla.
3.2.2

Eläintarhan tarkastajien koulutus

Eläintarhan tarkastusryhmät tarvitsevat ajantasaista käytännön tietämystä useista eläintarhadirektiivin vaatimuksiin
liittyvistä aiheista, esimerkiksi seuraavista:
-

eläintiede ja ekologia
biologisen monimuotoisuuden suojelu (tekniikat ja ajankohtaiset kysymykset sekä haitalliset vieraslajit /
vieraslajit)
jäsenvaltion/EU:n luontolainsäädäntö ja -strategiat sekä muu asiaankuuluva lainsäädäntö ja strategiat
tieteellinen tutkimus (ajankohtaiset tekniikat ja jäsenvaltioiden asiaankuuluva lainsäädäntö)
valistus ja viestintä
eläinlääketiede (erityisesti luonnonvaraisten eläinten lajit)
eläinten hoito ja kasvatus
eläinten hyvinvoinnin arviointimenetelmät
eläintarhan turvallisuus (sekä ekologinen turvallisuus ja haitallisiin vieraslajeihin / vieraslajeihin liittyvä
turvallisuus) ja turvatoimet
eläintarhan luettelon pitäminen
eläintarhan hallinto
erityiskokemus/-tietämys tarkastuksen kohteena olevasta eläintarhasta (esim. matelijat, akvaariot, kädelliset
jne.).

Hyvin koulutettu eläintarhan tarkastusryhmä on tärkeä tekijä eläintarhadirektiivin täytäntöönpanossa ja sen
valvonnassa. Hyvin koulutetut tarkastajat pystyvät tekemään tarpeellisia havaintoja tarkastusmenettelyn aikana,
soveltamaan lupien myöntämiseen liittyviä ehtoja ja tekemään sopivia suosituksia ehtojen ja myös
eläintarhadirektiivin tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi.
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Riippumatta siitä, miten jäsenvaltiot organisoivat eläintarhan tarkastus- ja lupajärjestelmänsä, olisi erittäin
hyödyllistä, että tarkastajilla olisi suoraan eläintarhoihin liittyvää koulutusta tai kokemusta. Kokeneiden eläintarhojen
ja toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö tarkastajien erityiskoulutuksen järjestämiseksi voisi olla erittäin
kannattavaa. Yhteistyötä voidaan toteuttaa kansallisten järjestöjen, niiden jäsenten ja EAZAn avulla. (Lisätietoja on
liitteessä 6.2.1. Tapaustutkimus 16, joka on esimerkki monitieteellisistä usean sidosryhmän eläintarhan
tarkastuskursseista.)
Eläintarhan tarkastajan tehtävä edellyttää jatkuvaa mukautumista ja kehittymistä, koulutusta ja kokemusta. On
suotavaa, että eläintarhan tarkastajat parantavat jatkuvasti taitojaan säännöllisillä erityiskoulutuksilla sekä
verkostoitumalla muiden tarkastajien kanssa kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.
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3.3

Eläintarhojen sulkeminen

3.3.1

Soveltamisala

Eläintarhadirektiivissä annetaan mahdollisuus sulkea eläintarhoja, jos 3 artiklassa olevia suojelutoimia ei
noudateta.
Kun eläintarha ei täytä näitä vaatimuksia, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset sulkevat sen yleisöltä, suljetun
eläintarhan eläimet sijoitetaan uudelleen asianmukaisesti ja eläinten pito ja hoito saatetaan vastaamaan EU:n
eläintarhadirektiivin tavoitteita. Jos uudelleen sijoittaminen ei onnistu, eläintarhan eläimet saatetaan joutua
lopettamaan, jos se on oikeudellisesti mahdollista.
Eläintarhadirektiivin 4 artiklan 5 kohdan mukaan toimivaltaiset viranomaiset sulkevat eläintarhan tai sen osan
yleisöltä, jos
-

eläintarhalla ei ole eläintarhadirektiivin mukaista lupaa
eläintarhan lupaehdot eivät täyty.
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Kun eläintarha ei täytä lupaehtoja, toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa asianmukaisia vaatimuksia, jotka
eläintarhan on täytettävä enintään kahden vuoden kuluessa. Jos vaatimuksia ei täytetä, eläintarha tai sen osa
suljetaan.
Jos eläintarha suljetaan yleisöltä, 6 artiklassa annetaan yleisiä säännöksiä, joilla varmistetaan, että eläimistä
huolehditaan tai ne otetaan haltuun asianmukaisesti. Tämän artiklan kolme tärkeää näkökohtaa ovat seuraavat:
-

-

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että eläimistä huolehditaan tai ne otetaan haltuun
asianmukaisesti.
Eläintarhat voidaan sulkea väliaikaisesti tai pysyvästi ja kokonaan tai osittain. Kaikissa näissä tapauksissa on
tärkeää ottaa käyttöön eläinten hoitoa ja pitämistä koskeva suunnitelma. Tällaisessa suunnitelmassa voidaan
ottaa huomioon seuraavia mahdollisuuksia:
 joidenkin eläinten hoitaminen eläintarhassa, kun asianmukaiset olosuhteet voidaan saavuttaa
 siirtäminen toisiin laitoksiin, kun asianmukaisia olosuhteita ei voida saavuttaa tai kun eläintarha suljetaan
pysyvästi
 lopettaminen, kun sopivaa laitosta uudelleen sijoittamista varten ei löydetä tai kun eläimet ovat siinä määrin
sairaita tai loukkaantuneita, että lopettamista suositellaan ja se on oikeudellisesti sallittua valtion
määräysten mukaisesti.15
Eläimistä huolehtiminen tai niiden haltuun ottaminen, kun eläintarha suljetaan. Kaikissa tapauksissa eläimiä on
pidettävä oloissa, joilla täytetään niiden erityiset biologiset ja suojeluun liittyvät vaatimukset. Eläintarhadirektiivin
6 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot soveltavat oloja, jotka ovat asianmukaisia ja eläintarhadirektiivin
tavoitteiden ja säännösten mukaisia. Tämä tarkoittaa, että ne ovat tarpeeksi hyviä ja terveellisiä, jotta ne ovat
osa eläintarhan suojelustrategioita.

Millekään eläintarhalle ei pitäisi antaa lupaa tai minkään eläintarhan ei pitäisi antaa olla auki, jos EU:n
eläintarhadirektiivin suojelutavoite ja 3 artiklan vaatimukset eivät täyty asianmukaisessa ajassa. Direktiivin 5 artiklan
mukaan tätä sovelletaan myös silloin, kun jäsenvaltio panee EU:n eläintarhadirektiivin täytäntöön vastaavan
eläintarhojen tarkastus- ja luettelointijärjestelmän avulla.
Asiaa koskeva määritelmä
Lopettaminen on kuoleman aiheuttava toimi, jossa käytetään menetelmää, joka aiheuttaa nopean ja
peruuttamattoman tajuttomuuden niin, että eläimelle aiheutuu mahdollisimman vähän kipua ja kärsimystä.16
3.3.2

Sulkemisen tyypit

3.3.2.1 Väliaikainen tai pysyvä sulkeminen:
Eläintarhat voidaan sulkea väliaikaisesti tai pysyvästi sen mukaan, miten todennäköisesti ne parantavat olojaan.
-

-

Väliaikainen sulkeminen: toimivaltainen viranomainen katsoo, että eläintarhan sulkeminen on tarpeen tietyksi
ajaksi sellaisten puutteiden vuoksi, jotka voidaan korjata lyhyessä ajassa, kunhan tämä ei vaaranna
eläintarhadirektiivin tavoitteita.
Pysyvä sulkeminen: toimivaltainen viranomainen katsoo, että eläintarhan on mahdotonta täyttää vaatimuksia ja
eläintarhan eläimiä ei pidetä ja hoideta vaatimusten mukaisesti, mikä aiheuttaa vakavan vaaran eläinten
hyvinvoinnille.

3.3.2.2 Osittain tai kokonaan sulkeminen:
Eläintarhat voidaan sulkea osittain tai kokonaan toimivaltaisen viranomaisen asettamien ehtojen mukaisesti. Ehdot
voivat riippua puutteiden vakavuudesta ja/tai eläintarhan osista, jotka eivät täytä vaatimusta.

15

UK Standards of Zoo Practice (2012)

16

OIE (2013). Maaeläinten terveyttä koskeva säännöstö (sanasto)
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Osittain sulkeminen: puutteet liittyvät eläintarhan tiettyihin osiin (esim. joihinkin aitauksiin tai joihinkin
näyttelyihin), mutta useimpia suojelutoimia toteutetaan tyydyttävästi.
Kokonaan sulkeminen: puutteet ovat niin merkittäviä, että luvan epääminen tai luvan peruuttaminen joko
väliaikaisesti tai pysyvästi on perusteltua.

Näiden erilaisten sulkemistapausten perusteella määritetään sopivin eläinten pitämistä ja hoitoa koskeva
suunnitelma. Pahimmassa tapauksessa eli suljettaessa eläintarha pysyvästi ja kokonaan kaikki eläintarhassa
pidetyt eläimet on sijoitettava uudelleen ja samalla on ylläpidettävä oloja, jotka ovat eläintarhadirektiivin tavoitteiden
ja säännösten mukaisia.
3.3.3 Eläintarhojen sulkeminen: eläinten uudelleen sijoittamisen estäminen ja
toteuttaminen
Eläinten uudelleen sijoittaminen eläintarhan sulkemisen jälkeen on ollut erittäin vaikeaa useille EU:n toimivaltaisille
viranomaisille, sillä on hankalaa varmistaa, että asianmukaiset olot pystytään tarjoamaan usein suurelle määrälle
eläimiä ja useille eri lajeille.
Yleisesti ottaen vaikeinta on sijoittaa uudelleen suuria, pitkään eläviä eläimiä. Useissa tapauksissa suljettavalla
eläintarhalla ei ole mahdollisuutta ryhtyä uudelleen sijoittamiseen, jolloin lopullinen vastuu sopivien ja eläinten
tarpeet täyttävien ratkaisujen löytämisestä jää viranomaisille.
Seuraavaksi käsitellään joitakin näkökohtia, joista voi olla apua toimivaltaisille viranomaisille, kun nämä käsittelevät
tätä ongelmaa ehkäisevien ja reaktiivisten lähestymistapojen avulla.
3.3.3.1 Eläinten uudelleen sijoittamisen tarpeen estäminen
Luvan myöntämisvaiheessa saattaa olla mahdollista havaita joitakin merkkejä eläintarhan mahdollisesta
vakaudesta. Esimerkiksi
-

todisteita siitä, että eläintarhalla on käytössään kasvatuksen sääntelystrategia ja tarvittaessa
lopettamiskäytäntö, jotta vältetään ylijäämäeläimet ja minimoidaan tarve niiden hävittämiselle
todisteita kestävistä taloudellisista resursseista – onko eläintarhalla ylimääräinen talousarvio hätätilanteita
varten?
todisteita siitä, että henkilöstöllä on tarvittavat taidot ja että se osallistuu koulutustoimiin, joilla varmistetaan
korkeatasoisen eläinten hoidon jatkuvuus
todisteita siitä, että eläintarhalla on laaja ammatillisten yhteyksien verkosto, jonka avulla se voi tehdä yhteistyötä
muiden organisaatioiden, kuten eläintarhojen, pelastus- tai suojelukeskusten, kanssa.

3.3.3.2 Uudelleen sijoittaminen
Eläintarha voidaan sulkea eri tilanteissa, jotka vaihtelevat eläintarhan
toimintakyvyttömyydestä tämän täyteen yhteistyöhön viranomaisten kanssa.

toimijan

täydellisestä

Eläintarhan sulkeminen edellyttää tehokasta yhteistyötä asianomaisten tahojen välillä (suljettava eläintarha,
toimivaltaiset
viranomaiset,
asiaankuuluvat
kansalaisjärjestöt,
muut
eläintarhat
ja
pelastuskeskukset/suojelukeskukset jne.).
Tästä syystä ja koska toimivaltaiset viranomaiset ovat lopullisessa vastuussa eläimistä sulkemisen jälkeen,
sulkemista ja eläinten uudelleen sijoittamista varten on hyvä kehittää kansallinen toimintasuunnitelma.
Toimintasuunnitelma voi sisältää muun muassa seuraavia näkökohtia:
-

-

arviointistrategia, jossa analysoidaan eläinten ja osapuolten kannalta mahdollisia ratkaisuja. Läheinen yhteistyö
kansalaisjärjestöjen kanssa on ollut hedelmällistä monissa tapauksissa, joissa ne toimivat välittäjinä
toimivaltaisten viranomaisten ja vastaanottavien elinten välillä. Välittäjät voivat nopeuttaa ratkaisun löytämistä
eläinten sijoittamista varten kansallisten (ja tarvittaessa kansainvälisten) yhteyksien organisoitu verkosto, joka
on tarvittaessa valmiina
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asianmukainen koordinointisuunnitelma ja koordinaattorin nimeäminen prosessiin osallistuvien eri kansallisten
viranomaisten välille. Suunnitelma on valmis otettavaksi käyttöön milloin tahansa
asiaankuuluvien eläinten omistajan ja niiden kuljetuksesta, hoidosta ja kaikista muista asiaankuuluvista
kustannuksista vastaavan henkilön tapauskohtainen määrittely
mahdollinen sulkemisstrategia (asteittainen tai äkillinen prosessi); uudelleen sijoittamisen tärkeysjärjestys;
parannukset, joita voidaan tehdä jääville eläimille, ja väliaikaisesti eläintarhaan jäävien eläinten hoito paikan
päällä.

3.3.3.3 Eläimiä koskevat mahdolliset ratkaisut
Kun eläintarha ei enää tarjoa hyväksyttäviä oloja eläimille ja se on suljettava pysyvästi, on laadittava eläimiä
koskeva ratkaisu. IUCN Guidelines for placement of confiscated animals -ohjeissa esitetään
päätöksentekokaavioanalyysin avulla kolme toimintavaihtoehtoa eli uudelleen sijoittaminen, luontoon
palauttaminen ja lopettaminen.
Toista vaihtoehtoa eli luontoon palauttamista voidaan harkita hyvin harvoissa tapauksissa ja erityisissä
olosuhteissa, sillä käytännössä on epätodennäköistä, että eläintarhan aitauksissa pidetyt eläimet täyttäisivät
tarvittavat vaatimukset, jotta tällainen siirto oli toteuttamiskelpoinen. Poikkeuksia tähän esitetään ohjeissa
IUCN/SSC (2013) Guidelines for reintroductions and other conservation translocations. On myös tärkeää korostaa,
että jos eläintarha tai sen osa suljetaan vain väliaikaisesti, eläimille on järjestettävä asianmukaiset olot, joita on
pidettävä yllä eläintarhassa.
CITES-päätöslauselmassa 10.7 todetaan, että laittoman kaupan vuoksi viranomaisten takavarikoimien elävien
lajien haltuun ottamista olisi käsiteltävä tavalla, joka edistää suojelua, ei ole vaarallinen eläinten terveydelle, estää
laitonta kauppaa ja johtaa sopivaan ratkaisuun – olipa se sitten vankeus, luontoon palauttaminen tai lopettaminen.
3.3.4 Eläinten uudelleen sijoittaminen: eläintarhojen, eläintarha-alan järjestöjen,
pelastuskeskusten ja suojelukeskusten tehtävät
Eläinten uudelleen sijoittaminen toisiin eläintarhoihin tai pelastus- ja suojelukeskuksiin on monimutkaista. Se olisi
toteutettava yhteistyössä sellaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joilla on olosuhteiden mukaan valvova tai
ennakoiva tehtävä.
On tärkeää, että laitos, johon eläimet siirretään, on saanut luvan ja/tai on akkreditoitu asianmukaisesti tunnustetun
(kansallisen tai kansainvälisen17) standardin mukaisesti, jos kyseessä on suojelu- tai pelastuskeskus, ja että sillä on
mahdollisimman paljon kokemusta asianomaisten lajien pitämisestä.
Jotkin pelastus- ja suojelukeskukset kuuluvat eläintarhadirektiivin soveltamisalaan, ja niille voidaan antaa lupa
kansallisen lainsäädännön tai muiden asiaankuuluvien hyvinvointi- tai terveyslakien mukaisesti. Pelastus- ja
suojelukeskukset, jotka eivät kuulu eläintarhadirektiivin soveltamisalaan ja joille ei ole erityisiä tai sovellettavia
lakeja, voidaan hyväksyä eläinten hyvinvointia ja hoitoa koskevien tunnustettujen standardien mukaisesti (ks.
laatikko jäljempänä). On tärkeää, että eläimet sijoitetaan oloihin, joilla täytetään niiden erityiset biologiset ja
suojeluun liittyvät vaatimukset.
3.3.4.1 Eläintarhojen ja eläintarha-alan järjestöjen tehtävä
Eläintarha-alan järjestöt, kuten EAZA, ja muut kansallisen tai alueellisen tason järjestöt voivat antaa arvokasta
tukea eläintarhan sulkemisen estämisessä ja auttaa sijoittamaan eläimiä uudelleen sulkemisen jälkeen. Tähän voi
sisältyä muun muassa seuraavia tehtäviä: jäsenenä olevien eläintarhojen valmiuksien kehittäminen;
kasvatusmenetelmien edistäminen ylijäämäeläinten välttämiseksi; toimivaltaisten viranomaisten ja muiden
toimijoiden avustaminen sellaisten yksilöiden tunnistamisessa, jotka saattavat kuulua kansainvälisiin
jalostusohjelmiin.
17

Esim. Standards of the Global Federation of Animal Sanctuaries.
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Tässä tilanteessa voi olla tarpeen kysyä neuvoa Taxon Advisory Group -ryhmiltä (TAG) eläinten geneettisen
merkityksen arvioimista varten. Mahdollisuuksien mukaan European Endangered Species Programme -ohjelmiin
(EEP), kantakirjoihin (STB) ja kansainvälisiin kantakirjoihin (ISB) kuuluvat yksilöt voidaan sitten sijoittaa uudelleen
asianomaisten tahojen valvonnassa ja ohjauksessa.
Eläintarhojen tehtäviä voidaan laajentaa yksilöihin, joilla on alhaisempi suojelullinen arvo, sillä jotkin eläintarhat
saattavat olla edelleen halukkaita ottamaan niitä vastaan. Joissakin tapauksissa eläinten vastaanottamiselle
saattaa olla hyvinvointisyitä (esim. sosiaalisen lajin yksilö siirretään yksinäisen lajikumppanin luo). Eläintarhojen,
eläintarha-alan järjestöjen ja pelastuskeskusten välille on tärkeää luoda yhteyksiä, jotta löydetään paras
tapauskohtainen ratkaisu. Eläimet olisi uudelleen sijoitettava sopiviin luvan saaneisiin eläintarhoihin, joissa
hyvinvointi voidaan taata. Ks. myös tapaustutkimus 17 (liite 6.2.2).
Esimerkki
Unkarin eläintarhalaissa on eläintarhoja koskeva velvoite toimia alkuperäiseen lajistoon kuuluvien lajien
pelastuskeskuksina:
”Eläintarhan on osallistuttava tieteelliseen tutkimukseen ja lajien suojeluun, erityisesti osallistumalla kansallisesti tai
kansainvälisesti tunnustettujen suojeltujen lajien suojeluun, sekä toimittava alkuperäiseen lajistoon kuuluvien
lajien pelastuskeskuksena. Eläintarhat eivät saa osallistua kaupallisiin toimiin (yhteisen asetuksen 3/2001 1 §:n
2 kohta).”18
3.3.4.2 Pelastus- ja suojelukeskusten tehtävä
Ammattimaisesti hoidetut ja laadukkaat pelastus- ja suojelukeskukset ovat luonnostaan tahoja, jotka voivat
järjestää sopivan ratkaisun eläinten sijoittamiselle suljetuista eläintarhoista. Joillakin niistä voi kuitenkin olla
vastaanottoa koskevia toimintaperiaatteita ja ensisijaisia tavoitteita, jotka rajoittavat eläinten ottamista käytössä
olevien tilojen ja resurssien mukaisesti.
Pelastuskeskuksissa on yleisesti vain lyhytaikaisia paikkoja, ja niiden tavoitteena on löytää pysyvä koti pelastetuille
eläimille. Usein koti löytyy eläintarhoista. Jommallakummalla on oltava asiaankuuluva lupa ja/tai akkreditointi.
Yhteenvetona voidaan todeta, että useiden eri lajeja olevien eläinten sijoittaminen vaatii viestintää ja
mahdollisuuksien analysointia ja voi edellyttää useiden ratkaisujen soveltamista.
Useat EU:ssa sijaitsevat pelastus- ja suojelukeskukset ovat erikoistuneet tiettyihin taksoniryhmiin, ja pelastus- ja
suojelukeskusten kansallisten verkostojen perustaminen voisi helpottaa koordinoitua toimintaa tarvittaessa.
Kansalliset pelastus- ja suojelukeskukset valitaan usein ulkomailla olevien vastapuolten sijaan, sillä niistä
todennäköisesti aiheutuu vähemmän matkustamista ja häiriöitä uudelleen sijoitettaville eläimille. Lopullisesti
etusijalla on kuitenkin oltava eläimelle sopivin paikka. EU:ssa ja naapurimaissa sijaitsevien pelastus- ja
suojelukeskusten verkosto olisi joka tapauksessa hyödyllinen. Ks. myös tapaustutkimus 18 (liite 6.2.3).
Asiaa koskeva määritelmä
Eläinten suojelukeskus – Laitos, joka pelastaa eläimiä ja tarjoaa suojaa ja hoitoa eläimille, joita on pahoinpidelty
tai jotka ovat loukkaantuneet, jotka on hylätty tai jotka muutoin tarvitsevat hoitoa, ja jonka kaikissa toimissa
etusijalla on kunkin eläimen hyvinvointi. Laitoksen olisi lisäksi pantava täytäntöön jalostuksen kieltävät
toimintaperiaatteet ja korvattava eläimiä vain pelastamalla, takavarikoimalla tai lahjoitusten perusteella.19
Esimerkki

18

Born Free Foundation (2011) EU Zoo Inquiry – Hungary.

19

Global Federation of Animal Sanctuaries

EU:n eläintarhadirektiivin parhaiden käytäntöjen opas

Sivu | 87

T Ä Y T Ä N T Ö Ö N P A N O

J A

S E N

V A L V O N T A

European Alliance of Rescue Centres and Sanctuaries (EARS) on verkosto, joka tukee ja edustaa pelastus- ja
suojelukeskuksia kaikkialla Euroopassa, jotta nämä voivat toimia yhdessä eläinten hyvinvointia ja suojelua
koskevien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
EARS pyrkii edistämään ja parantamaan jatkuvasti eläinten hyvinvointia ja selvittämään pelastus- ja
suojelukeskusten olemassaolon syitä. Jotta laitoksista voi tulla EARSin kumppaneita, niiden on käytävä läpi
sisäinen tarkastusmenettely, jolla varmistetaan, että ne täyttävät eläinten hyvinvointia ja kasvatusta koskevat
EARSin vaatimukset.
EARS pyrkii perustamaan Eurooppaan järjestelmän, jolla helpotetaan yksilön hyvinvoinnin ja lajikohtaisten
vaatimusten perusteella parasta eläinten sijoittamista ja jolla tarjotaan ammatillisia hoito- ja kasvatusnormeja, sekä
ylläpitämään tällaista järjestelmää.
Lisätietoja EARSista on osoitteessa http://www.ears.org/EARS.
Global Federation of Animal Sanctuaries (GFAS) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka on perustettu ympäri
maailmaa sijaitsevien eläinten suojelukeskusten työn vahvistamista ja tukemista varten.
GFAS tukee suojelukeskusten välistä yhteistyötä ja edistää suojelukeskusten johtamisen huippuosaamista.
GFAS avustaa suojelukeskuksia auttamaan eläimiä varmistamalla puolueettomasti, että suojelu-, pelastus- ja
kuntoutuskeskukset täyttävät eläintenhoidon ja toiminnan hallinnan vertaisarvioidut korkeat standardit, ja
tarjoamalla niille koulutusresursseja.
GFASilla on sertifioituja laitoksia Pohjois-Amerikassa, Keski-Amerikassa, Euroopassa ja Afrikassa, ja se toimii
yhteistyössä suojelukeskusten ja niihin liittyvien laitosten kanssa kaikkialla maailmassa.
Lisätietoja GFASista on osoitteessa https://www.sanctuaryfederation.org/.
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Viitenumero: Merkkijono – ISISiä varten enintään kuusi merkkiä – jonka luettelon laatinut laitos on antanut, joka on
yksilöllinen yhdelle yksilölle (tai ryhmälle) ja jota käytetään kyseisen yksilön (tai ryhmän) tunnistamiseen luettelon
laatineen laitoksen asiakirjoissa. Viitenumero on sidoksissa kyseisen yksilön (tai ryhmän) fyysisiin ominaisuuksiin
(merkkiin, tatuointiin, tunnistettaviin värikuvioihin) ja tapahtumatietoihin. Pohjimmiltaan se on yksilön ja sen historian
avain tai koodi (Buffalon eläintarha).
Vieraslaji: Eläimen, kasvin, sienen tai mikro-organismin lajin, alalajin tai sitä alemman taksonin elävä yksilö, joka
tuodaan sen luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle, mukaan lukien sen mikä tahansa osa, sukusolut,
siemenet, munat tai lisääntymisyksiköt sekä mitkä tahansa hybridit, lajikkeet tai rodut, jotka saattavat selviytyä ja
myöhemmin lisääntyä. (Lähde: haitallisia vieraslajeja koskeva asetus (EY) N:o 1143/2014)
Eläinluettelo: Fyysisestä muodosta tai välineestä riippumattomat tiedot, joilla tarjotaan tietoa yksittäisistä eläimistä
taikka niiden otoksista tai osista tai eläinryhmistä. (AZA, Animal Records Task Force)
Eläintä koskeva tapahtuma: Yksilön omistusoikeuden siirtäminen ja/tai yksilön kuljettaminen toisesta paikasta tai
toiseen paikkaan ja näitä seuraava tietojen ja asiakirjojen vaihto. Syntymä ja kuolema ovat erityisiä tapahtumia.
(Miller, J. & J. Block (2004).)
Eläinten suojelukeskus: Laitos, joka pelastaa eläimiä ja tarjoaa suojaa ja hoitoa eläimille, joita on pahoinpidelty tai
jotka ovat loukkaantuneet, jotka on hylätty tai jotka muutoin tarvitsevat hoitoa, ja jonka kaikissa toimissa etusijalla
on kunkin eläimen hyvinvointi. Laitoksen olisi lisäksi pantava täytäntöön jalostuksen kieltävät toimintaperiaatteet ja
korvattava eläimiä vain pelastamalla, takavarikoimalla tai lahjoitusten perusteella. (GAFS)
Asenne: Varsin kestävä uskomusten, tunteiden ja käytösmallien järjestelmä, joka kohdistuu yhteiskunnallisesti
merkittäviin kohteisiin, ryhmiin, tapahtumiin tai symboleihin. (Hogg & Vaughan, 2005)
Tietoisuus: Tietämys tai käsitys tilanteesta tai tosiasiasta. Huoli tietystä tilanteesta tai kehityksestä ja valistunut
kiinnostus näitä kohtaan. (Oxford dictionary)
Karu ympäristö: Ympäristö, jossa on vähän tai ei ollenkaan varusteita tai ympäristön virikkeellistämistä. (Hosey
ym. 2009)
Käyttäytymistarve: Käyttäytyminen, johon kannustavat pääasiassa sisäiset tekijät niin, että käyttäytyminen ei riipu
ulkoisista ärsykkeistä tai tietyn tavoitteen saavuttamisesta ja että se on itsessään palkitsevaa. Jos eläimiä estetään
käyttäytymästä näin, se voi aiheuttaa niille kärsimystä. Lajikohtaisia käyttäytymistarpeita ei ole helppoa ymmärtää,
ja niitä on tulkittava varoen. Ne ovat kuitenkin todennäköisesti erittäin tärkeitä eläinten hyvinvoinnin kannalta.
(Dawkins 1990, Jensen ja Toates 1993)
Monimuotoinen käyttäytyminen: Eläimen tai eläinryhmän toteuttamien käyttäytymismallien määrän ja
vaihtelevuuden mitta. (Broom ja Johnson 1993)
Käyttäytymistavat: Sarja käyttäytymismalleja, jotka ovat melko johdonmukaisia ajan ja asiayhteyden suhteen ja
joilla reagoidaan ympäristön ärsykkeisiin. Erotettavissa on kaksi äärimmäistä tapaa, joille tunnusomaista ovat
tyypilliset käyttäytymismallit ja fysiologiset mallit. Aktiiviselle reagoinnille ominaista ovat reviiriin liittyvät ja
aggressiiviset käyttäytymismallit ja alhaiset kortikosteroiditasot. Reaktiiviselle reagoinnille ominaista ovat lisääntynyt
liikkuminen, alhainen aggressiivisuus ja korkeat kortikosteroiditasot. Muita kirjallisuudessa käytettäviä, näihin
kahteen tapaan viittavia termejä ovat ”jäljittely", ”luonne” ja ”temperamentti". (Koohaas ym. 1999)
Käyttäytymisen rajoittaminen: Eläimen luonnonmukaisten käyttäytymismallien ilmaisemisen rajoittaminen.
(Broom ja Johnson 1993)
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Biologiset vaatimukset: Vaatimukset, jotka varmistavat yksilön mahdollisuuden selvitä ja lisääntyä. Vankeudessa
ne saavutetaan tarjoamalla asianmukaisia resursseja, kuten asianmukainen ympäristö tarvittavan lajikohtaisen
käyttäytymisen toteuttamiseksi. Biologiset vaatimukset jaetaan tavallisesti fysiologisiin tarpeisiin ja
käyttäytymistarpeisiin. Fysiologiset tarpeet edellyttävät sellaisten resurssien tarjoamista, jotka on suunnattu
yksilöiden fysiologisen tasapainon tyydyttämiseen (esim. ruoka, vesi, sukupuoli ja suoja). Käyttäytymistarpeet
liittyvät sisäisten tekijöiden kannustamaan käyttäytymiseen, joka saattaa johtaa turhautumisoireisiin, jos sitä ei
toteuteta. (Broom ja Johnson 1993)
Biodiversiteetti eli biologinen monimuotoisuus tai luonnon monimuotoisuus: Kaikenlaisiin muun muassa
maan (maanpinnan ylä- ja alapuolella), meren ja muiden vesien ekosysteemeihin tai ekologisiin kokonaisuuksiin
kuuluvien elävien eliöiden vaihtelevuus. Käsite kattaa geenien, lajien ja ekosysteemien monimuotoisuuden.
(Biodiversiteettisopimus ja EU 2020 Strategy/Impact Assessment.) / Biodiversiteetti tarkoittaa elämän
monimuotoisuutta kaikissa sen muodoissa – lajien, yhden lajin geenivariaatioiden ja ekosysteemien
monimuotoisuutta. Biologisen monimuotoisuuden tärkeyttä ihmiskunnalle on vaikeaa liioitella. Arviolta 40 prosenttia
maailman taloudesta perustuu biologisiin tuotteisiin ja prosesseihin. Köyhät, erityisesti he, jotka elävät heikon
maataloustuottavuuden alueilla, ovat erityisen riippuvaisia ympäristön geneettisestä monimuotoisuudesta.
(Biodiversiteettisopimus, CEPA Toolkit Glossaries)
Biofilia: Sisäinen taipumus keskittyä elämään ja luonnonmukaisiin prosesseihin (Wilson 1984, s. 1), ihmisten
sisäinen tunneyhteys muihin eläviin organismeihin (Wilson 1993, s. 31) tai ihmisten sisäinen mieltymys muihin
elämänmuotoihin; yhteys, jonka saa olosuhteiden mukaan aikaan mielihyvä tai turvallisuuden tunne tai kunnioitus
tai inhonsekainen kiinnostus (Wilson 1994, s. 360).
Sirkus: Viihdyttäjäryhmä, jossa on joskus koulutettuja eläimiä, jotka esittävät taitavia tai hauskoja numeroita
esityksessä, joka kiertää eri paikoissa. (Oxford dictionary).
Kognitio: Kognitio on kyky havaita, prosessoida ja tallentaa ulkoista tietoa ja reagoida siihen. Se voi vaihdella
yksinkertaisesta reaktiosta ärsykkeeseen paljon monimutkaisempiin älyllisiin prosesseihin. (Brydges ja Braithwaite
2008)
Kontrolli: Kyky reagoida aktiivisesti ja lähestyä myönteistä ärsykettä tai välttää ympäristön kielteistä ärsykettä tai
valita suositeltavien vaihtoehtojen väliltä. (Bassett ja Buchanan-Smith 2007)
Suojelu: Toimenpidekokonaisuus, jota luontotyyppien ja luonnonvaraisten eläin- ja kasvikantojen suotuisan tilan
säilyttäminen tai ennalleen saattaminen edellyttää. (Luontodirektiivi, 2007 versio)
Biologisen monimuotoisuuden suojelu: Geeneihin, lajeihin ja ekosysteemeihin kohdistuvan ihmisen toiminnan
hallinta niin, että niistä saadaan suurin mahdollinen hyöty nykyiselle sukupolvelle mutta samalla säilytetään niiden
edellytykset täyttää tulevien sukupolvien tarpeet ja toiveet; siihen kuuluvat biologisen monimuotoisuuden
säästäminen, tutkiminen ja käyttäminen. (Biodiversiteettisopimus)
Siirto suojelutarkoituksessa: Organismien tarkoituksellinen siirtäminen yhdestä paikasta toiseen siellä
vapauttamista varten. Sen tarkoituksena täytyy olla mitattavan suojeluhyödyn saaminen populaation, lajin tai
ekosysteemin tasolla eikä pelkkä hyödyn tavoittelu siirrettyjen yksilöiden osalta. (IUCN)
Kannan vähentäminen: Luonnonvaraisten lajien populaation vähentäminen valikoivalla teurastuksella (Online
Oxford dictionaries))
Sijaistoiminto: Käyttäytyminen, jolla vastataan asiaankuulumattomaan ärsykkeeseen eli väärässä yhteydessä. Se
on tavallista tilanteissa, joissa eläin on konfliktitilanteessa eikä pysty ratkaisemaan sitä välittömästi. (Dawkins ja
Manning 1992)
Jalostettu (tai viljelty) laji: Tarkoittaa lajia, jonka kehitykseen ihminen on vaikuttanut omien tarpeidensa
tyydyttämiseksi. (Biodiversiteettisopimus)
Ekologinen uhka: Mikä tahansa ulkoinen tekijä, joka mahdollisesti liittyy ihmiseen ja joka mahdollisesti vaikuttaa
kielteisesti lajeihin, prosesseihin tai ekosysteemeihin. (Mukautettu uhka-sanan sanakirjamääritelmästä)
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Ekosysteemi: Dynaaminen kokonaisuus, jossa kasvi-, eläin- ja pieneliöyhteisöt toimivat elottomassa
ympäristössään toiminnallisena yksikkönä. (Biodiversiteettisopimus)
Aitaus: Eläimille eläintarhoissa ja akvaarioissa tarjottu mikä tahansa pitopaikka. (EAZAn ohjeet)
Endeeminen laji: Käsite lajeille, jotka elävät vain maantieteellisesti rajatulla alueella. (Biodiversiteettisopimus)
Ympäristön virikkeellistäminen: Lajikohtaisten mahdollisuuksien tarjoaminen eläinten hoidossa eläimen
ympäristössä, jotta eläin voi ilmaista monenlaista toivottavaa ja luonnonmukaista käyttäytymistä. (Hosey ym. 2009)
Ympäristön kestävyys: Nykyisin tarpeisiin vastaaminen vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta
tyydyttää omat tarpeensa. Käsittää esimerkiksi populaatiotiheyksien pitämisen alueen kantokyvyn alapuolella,
uusiutuvien luonnonvarojen uusiutumisen edistämisen, uusiutumattomien luonnonvarojen suojelun ja
tärkeysjärjestyksen laatimisen niiden käytölle sekä ympäristövaikutuksen pitämisen vaadittavan tason alapuolella,
jotta vaikutuksen kohteena olevat järjestelmät voivat toipua ja jatkaa kehittymistään. (YK)
Vakiintuminen: Prosessi, jossa vieraslajit tuottavat uudessa elinympäristössä onnistuneesti elinkykyisiä jälkeläisiä
niin, että eloonjäämisen jatkuminen on todennäköistä. (Sopimuspuolten konferenssin päätös VI/23,
biodiversiteettisopimus)
Ex situ -suojelu: Tarkoittaa biologisen monimuotoisuuden osien suojelua muussa kuin niiden luonnonmukaisessa
elinympäristössä. (Biodiversiteettisopimus)
Varusteet: Kaikki osat, jotka lisätään perusmuotoiseen aitaukseen, kuten pinnat, kiipeilylaitteet, suojat ja sisäiset
näköesteet jne. (Hosey ym. 2009)
Geneettinen sopeutuminen: Yksilöiden geneettisen koostumuksen muuttuminen luonnonvalinnan seurauksena.
Se tekee organismista paremmin sopivan ympäristöönsä ja parantaa elinkykyä. Populaatiot, jotka ovat
sopeutuneet geneettisesti eri tavoin eri ympäristöihin, eroavat myös fenotyypeiltään, koska luonnonvalinta
muokkaa geneettistä sopeutumista. Tällainen sopeutuminen on perittyä ja muuttuneiden evoluution kehityskaarien
seurannaisilmiö. Toiminnallisesti geneettistä sopeutumista ja fenotyypin mukautumiskykyä eri ympäristöissä on
vaikea erottaa toisistaan. (Fa ym. 2011)
Vaara: Eläimessä tai eläintuotteessa esiintyvä biologinen, kemiallinen tai fyysinen tekijä tai tila, jolla saattaa olla
terveydelle haitallisia vaikutuksia. (Terrestrial Animal Health Code – OIE.)
Elinympäristö: Paikka tai sijainti, jossa eliö tai populaatio luontaisesti esiintyy. (Biodiversiteettisopimus)
Geneettinen monimuotoisuus: Kuvaa yksilöiden välistä geneettistä vaihtelua. Sitä voidaan kuvata useilla
estimaattoreilla, jotka eivät vastaa toisiaan ja jotka kuvaavat monimuotoisuuden eri tekijöitä. Estimaattoreita ovat
havaitut, ho, ja odotetut, he, heterotsygotiat, polymorfismi paikoissa. (Fa ym. 2011)
Vaarallinen laji: Lajit, jotka yksilöllisen luonteensa, hormonikierron, äidinvaiston tai jonkin muun syyn takia
todennäköisesti vahingoittavat ihmisiä vakavasti tai siirtävät sairauksia ihmisiin puremalla, raapimalla, puskemalla,
puristamalla, myrkkyä erittämällä tai jollain muulla menetelmällä. (EAZAn ohjeet)
Eläintenhoito-oppaat: Eläinten tai lajien päivittäistä hoitoa koskevat ohjeet, jotka koskevat useita niiden
pitämiseen ja kasvattamiseen liittyviä seikkoja, joiden avulla niiden biologiset tarpeet voidaan täyttää. (Hosey ym.
2009)
In situ -suojelu: Ekosysteemien ja luontotyyppien suojelu sekä lajien elinkykyisten populaatioiden säilyttäminen ja
elvyttäminen niiden luonnollisessa ympäristössä ja jalostettujen tai viljeltyjen lajien osalta siinä ympäristössä, jossa
ne ovat kehittäneet erityisominaisuutensa. (Biodiversiteettisopimus)
Kotoperäinen laji (synonyymi alkuperäiseen lajistoon kuuluva laji): Laji tai alempi taksoni, joka elää (aiemmalla tai
nykyisellä) luontaisella levinneisyysalueellaan sekä alueella, jonka se voi saavuttaa ja jolla se voi elää käyttämällä
luontaisia leviämisjärjestelmiään. (Muokattu biodiversiteettisopimuksen ja GISP:n määritelmistä)
Integroitu torjunta: Kaikkien käytettävissä olevien tuholaistorjuntatekniikoiden huolellinen harkinta ja sellaisten
soveltuvien toimenpiteiden käyttöönotto, joilla ehkäistään tuholaispopulaatioiden kehittymistä ja pidetään
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tuholaismyrkkyjen ja muiden käsittelymuotojen käyttö tasoilla, jotka ovat taloudellisesti perusteltuja ja vähentävät
ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä tai minimoivat ne. Integroidussa torjunnassa kannustetaan
luonnollisiin tuholaistorjuntamenetelmiin. (FAO)
Tarkoituksellinen luontoon päästäminen: Tarkoittaa ihmisen toteuttamaa vieraslajin tarkoituksellista siirtämistä
ja/tai vapauttamista sen luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. (Sopimuspuolten konferenssin päätös VI/23,
biodiversiteettisopimus)
Luontoon päästäminen: Tarkoittaa ihmisen toteuttamaa vieraslajin epäsuoraa tai suoraa siirtämistä sen
(aiemman tai nykyisen) luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Siirtäminen voi tapahtua maan sisällä tai
maiden välillä tai sellaisilla alueilla, jotka eivät kuulu kansalliseen lainkäyttövaltaan. (Sopimuspuolten konferenssin
päätös VI/23, biodiversiteettisopimus)
Haitallinen vieraslaji: Vieraslaji, jonka tuonnin tai leviämisen on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta ja
siihen liittyviä ekosysteemipalveluja tai vaikuttavan niihin haitallisesti. (Lähde: haitallisia vieraslajeja koskeva asetus
(EY) N:o 1143/2014)
Eristäminen: Eläimen fyysinen erottaminen muista eläimistä mistä tahansa syystä. ”Eristämistä” ja ”karanteenia” ei
ole aina määritetty tarkasti Euroopan unionin lainsäädännössä, ja yksi termi on tavallisesti määritetty viittaamalla
toiseen. (EAZA; DEFRA)
Alkuperäiseen lajistoon kuuluva laji (kotoperäinen): Tarkoittaa lajia, alalajia tai alempaa taksonia, jota esiintyy
sen (aiemmalla tai nykyisellä) luontaisella levinneisyysalueella ja potentiaalisella leviämisalueella (eli alueella, jossa
sitä esiintyy luontaisesti tai jossa sitä voisi esiintyä ilman ihmisten tarkoituksellista tai tahatonta luontoon
päästämistä tai hoitamista). (IUCN)
Luonnonmukainen käyttäytyminen: Eläinten tyypillinen käyttäytyminen luonnonmukaisissa olosuhteissa, sillä se
edistää biologista toimintaa ja sitä saatetaan pitää miellyttävänä. (Bracke ja Hopster 2006)
Normaali käyttäytyminen: Käyttäytyminen, joka edistää eläimen hyvää mukautumista luonnollisiin tai
keinotekoisiin olosuhteisiin ja jonka mukaan suurin osa populaatiosta yleensä elää. Se voi olla samanlaista kuin
luonnonmukainen käyttäytyminen. (Fraser 1992; Wechsler 2007)
Lemmikkieläinkauppa: Kauppa, joka myy lemmikkieläimiksi tarkoitettuja eläimiä. (Collins English Dictionary)
Populaatio: Tarkoittaa yksilöiden kokonaismäärää taksonissa. Toiminnallisista syistä, pääasiassa
elämänmuotojen erojen vuoksi, populaatiomäärät ilmoitetaan ainoastaan täysikasvuisten yksilöiden määränä. Jos
taksonit ovat pakollisesti riippuvaisia toisista taksoneista koko elinkaarensa tai sen osan ajan, on käytettävä
isäntätaksonin biologisesti asianmukaisia määriä. (IUCN)
Post mortem -tarkastus: Kuolleen eläimen tai sen ruumiinosien, elimien tai kudosten tarkastaminen. (Hosey ym.
2009)
Lisääntymisyksikkö: Rakenne (kuten pistokas, siemen tai itiö), josta kasvia lisätään. (Merriam Webster
Dictionary)
Elämänlaatu: Yksilön subjektiivinen ja dynaaminen arvio olosuhteistaan ja siitä, missä määrin nämä täyttävät sen
odotukset; johtaa affektiivisiin reaktioihin, joita voidaan arvioida raportoinnin avulla. (Scott ym. 2007)
Karanteeni: Eläinlääkintäviranomaisen valvonnassa oleva laitos, jossa eläinryhmää pidetään eristyksissä ilman
suoraa tai epäsuoraa yhteyttä toisiin eläimiin ja jossa niitä tarkkaillaan määritetyn ajan ja tarvittaessa testataan ja
hoidetaan. (Kansainvälisen eläintautiviraston (OIE) Terrestrial Animal Health Code -säännöstö)
Luettelo: Luodut, vastaanotetut ja ylläpidetyt tiedot, joita organisaatio tai henkilö käyttää todisteina ja tietoina
noudattaessaan oikeudellisia velvoitteita tai harjoittaessaan liiketoimintaa ISO 15489-1 (kansainvälinen standardi
15489-1, Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, 2001).
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Luettelonpitäjä: Henkilö, joka valvoo eläinluettelon pitämistä, asiakirjojen hallintaa, eläinten kuljettamista,
luonnonvaraisia eläimiä koskevien lupien hankintaa ja siihen liittyviä raportointivaatimuksia ja lainsäädännön
noudattamista (ZRA – Zoological Registrars Association).
Populaation vahvistaminen ja lajien luontoon palauttaminen: Organismien tarkoituksellinen siirtäminen
yhdestä paikasta toiseen siellä vapauttamista varten lajien alkuperäisellä levinneisyysalueella ja
suojelutarkoituksessa tehdyt istutukset, jotka koostuvat avustetusta leviämisestä ja ekologisesta korvaamisesta
alkuperäisen levinneisyysalueen ulkopuolella. (IUCN)
Riski: Pieni tai suuri mahdollisuus sille, että vaara voi aiheuttaa vahinkoa jollekulle, sekä tieto siitä, miten vakava
vaara voisi olla. (Health and Safety Executive, Yhdistynyt kuningaskunta)
Stereotyyppinen käyttäytyminen: Epänormaali toistuva käyttäytyminen, joka voi johtua turhautumisesta,
toistuvista yrityksistä selviytyä ympäristöstä tai keskushermostojärjestelmän häiriöistä. Joissakin tapauksissa
epänormaali käytös voi liittyä aiempiin olosuhteisiin nykyisten sijaan. Näiden mallien esiintymistä useilla lajeilla
voidaan joka tapauksessa vähentää onnistuneesti tarjoamalla mahdollisuuksia asianmukaiseen käyttäytymiseen.
Stereotyyppinen käyttäytyminen voi liittyä suuhun (esim. nuoleminen kirahveilla), liikuntaelimiin (esim. kiertely
papukaijoilla) tai muihin liikkeisiin, kuten norsujen huojumiseen. (Mason ym. 2007)
Kestävä kehitys: Kehitys, joka vastaa nykyisiin tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta
tyydyttää omat tarpeensa. (YK)
Taksoni: Nimetty tai nimeämätön taksonominen yksikkö eli sellaisten eliöiden populaatio tai populaatioryhmä,
joiden tavallisesti päätellään olevan fylogeneettisesti sukua keskenään ja joilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka
erottavat yksikön (esim. maantieteellisen populaation, suvun, heimon tai lahkon) toisista vastaavanlaisista
yksiköistä. Taksoni sisältää kaikki alemmat taksonit ja yksittäiset eliöt. (ICZN:n säännöstö)
Valistaminen: Aatteellisen, moraalisen ja sosiaalisen ohjauksen antaminen. (Oxford dictionary)
Tahaton luontoon päästäminen: Viittaa kaikkiin luontoon päästämisiin, jotka eivät ole tarkoituksellisia.
(Sopimuspuolten konferenssin päätös VI/23, biodiversiteettisopimus)
Tulvatoiminto: Käytös, jota esiintyy kyseisen käytöksen tavallisesti laukaisevan ärsykkeen puuttuessa. (Dawkins
ja Manning 1992)
Arvot: Tarkoittavat ohjaavia periaatteitamme: voimakkaimmat motivaatiomme, jotka vaikuttavat asenteisiimme ja
toimintatapoihimme. (Schwartz, 2011)
Luonnonvaraiset lajit: Vankeudessa pidetyt tai luonnossa elävät organismit, joita ei ole jalostettu niin, että niiden
alkuperäinen tila olisi muuttunut. (Biodiversiteettisopimus, CEPA Toolkit Glossaries)
Zoonoosi: Tarkoittaa mitä tahansa tautia ja/tai tartuntaa, joka voi luonnollisella tavalla siirtyä suoraan tai välillisesti
eläimen ja ihmisen välillä. (Tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta annetun direktiivin 2003/99/EY 2
artikla)

Muita hyödyllisiä luonnon monimuotoisuuteen ja haitallisiin vieraslajeihin liittyviä määritelmiä:
https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Glossaries.pdf
http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml
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Luku

1
1

3 artikla – ensimmäinen luetelmakohta – suojelu,
tutkimus ja koulutus

1.1

Verkkosivut

1.1.1 Eläintarhoihin ja luonnonvaraisiin eläimiin liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja
Linkkejä eläintarhatutkimuksiin
Eläintensuojelu (ZSL:n sivusto)
Eläinten hyvinvointiin liittyviä julkaisuja
Applied Animal Behaviour Science -julkaisu
Conservation Biology -julkaisu
Der Zoologische Garten (WAZAn ja VDZ:n julkaisu)
International Zoo News
International Zoo Yearbook -julkaisu
japanilainen eläintarhoja ja luonnonvaraisia eläimiä koskeva eläinlääketieteellinen julkaisu
Journal of Threatened Taxa -julkaisu
Journal of Zoo and Wildlife Medicine (eläinlääketieteellinen julkaisu)
Journal of Zoo and Aquarium Research -julkaisu
Oryx-julkaisu (kansainvälinen luonnonsuojelujulkaisu)
Wildpro ( Wildlife Information Network (Luonnonvaraisia eläimiä koskeva verkkotietosanakirja ja -kirjasto)Zoo
Biology -julkaisu
Zoos’ Print -julkaisu (Zoo Outreach Organization)
1.1.2

Muita hyödyllisiä verkkosivuja

Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus
IUCN – Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto
IUCN Red List
IUCN Conservation Planning Specialist Group
EU luonto ja biologinen monimuotoisuus (englanninkielinen sivusto)
EU:n biodiversiteettistrategia vuoteen 2030
Kansainvälisesti arvokkaa lintualueet (BirdLife International )
WDPA (suojelualueiden maailmanlaajuinen tietokanta)World Database of Protected Areas
CBD-suojelualueet
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1.2

Tapaustutkimukset – suojelu, tutkimus ja koulutus

1.2.1

Tapaustutkimus 1: Pienet eläintarhat ja suojelu. Jerezin eläintarha

Tapaustutkimus 1. Pienet eläintarhat ja suojelu. Jerezin eläintarha
Jerezin eläintarha on pieni julkisin varoin ylläpidettävä eläintarha Etelä-Espanjassa. Jerezin eläintarha
toteuttaa useita suojelutoimia ja osallistuu niihin, esimerkiksi seuraavasti:
Jerezin eläintarha on osallistunut iberianilveksen
vankeudessa kasvattamista koskevaan ohjelmaan sen
käynnistämisestä lähtien (aloite on rahoitettu suurelta osin
EU:n Life+-rahoitusvälineestä). Eläintarha ylläpitää yleisön
näkymättömissä ja etäseurannassa olevia iberianilveksen
kasvatustiloja, pitää ja kasvattaa korvikemittarilajeja
(punailves), edistää hanketta ja lisää sitä koskevaa
tietoisuutta ja on äskettäin alkanut pitää näytteillä
iberianilveksiä, jotka eivät enää osallistu ohjelmaan.
Eläintarha tutkii haitallisia vieraslajeja ja vähintään
kymmentä alkuperäiseen lajistoon kuuluvaa lajia sekä
tekee yhteistyötä muiden näitä koskevien tutkimusten
kanssa.
Muita eläintarhassa toteutettavia suojeluhankkeita ovat
seuraavat:
-

-

-

eurooppalaiset kantakirjat (ESB) ja European
Endangered Species Programme (EEP)
kapustahaikaran munien pelastaminen (kevättulvien
aiheuttamalta tuhoutumiselta) ja ex situ -hautominen.
Poikasten käsinruokinta ja vapauttaminen luontoon
häkkien ja tekopesien (hacking-tekniikoiden) avulla.
Artikkeli EAZAn uutisissa
niittysuohaukan
munien
pelastaminen
(sadonkorjuukoneiden aiheuttamalta tuhoutumiselta) ja
ex situ -hautominen. Poikasten käsinruokinta ja
vapauttaminen luontoon hacking-tekniikoiden avulla
huuhkajien kuntoutus
luontaisen kasviston palauttaminen
useiden korppikotkalajien vankeudessa kasvattaminen
luontoon palauttamista koskevia EU:n ohjelmia varten
töyhtöiibiksen vankeudessa kasvattaminen ja luontoon
palauttaminen.
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1.2.2 Tapaustutkimus 2: Eläintarhojen yhteenliittymät ja suojelualueyhteistyö:
Madagascar Fauna Group
Tapaustutkimus 2. Eläintarhojen yhteenliittymät ja suojelualueyhteistyö: Madagascar Fauna Group.
Madagascar Fauna Group perustettiin vuonna 1987
Madagaskarin
hallituksen
tukivetoomuksen
perusteella. Tähän yhteenliittymään liittyi lopulta
39 eläintarhaa
Euroopasta,
Yhdysvalloista,
Australiasta ja Afrikasta. Sen tavoitteena on tukea
suojelutyötä Madagaskarissa seuraavien toimien
avulla:
-

tekninen tuki
luonnonpuistojen ja -suojelualueiden suojelussa
avustaminen
kenttätutkimus
jalostusohjelmat
suojelun suunnittelu
valistustoimet
varainkeruu.

Esimerkiksi Zürichin eläintarha, joka on osallistunut
yhteistyöhön vuodesta 1992, perusti Masoalaosaston,
joka
liittyy
suoraan
Masoalan
kansallispuistossa toteutettuihin toimiin. Osasto
perustettiin tiedotusta ja varainkeruuta varten, ja
sen avulla Zürichin eläintarha kattaa kolmasosan
Masoalan kansallispuiston vuosikustannuksista,
edistää alueen kestävää ekoturismia ja tarjoaa
teknistä tukea ja materiaaleja.
EAZAn Madagascar-kampanjalla (2006–2007)
tuettiin joitakin Madagascar Fauna Groupin
hankkeita sekä muita aloitteita, joiden avulla
toteutettiin suojelutoimia tässä erittäin
uhanalaisessa biobiodiversiteettikeskittymässä.
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1.2.3 Tapaustutkimus 3: Lajien luontoon palauttaminen: mongolianvillihevonen
Tapaustutkimus 3. Lajien luontoon palauttaminen. Mongolianvillihevonen
Tietolähde: Usukhjargal Dorj (Hustain kansallispuisto, Mongolia)
Mongolianvillihevonen eli ”takhi” (Przewalskinhevonen) on maailman ainoa jäljellä oleva villihevoslaji. Se
kuoli luonnossa sukupuuttoon 1960-luvulla kotieläinten aiheuttaman kilpailun ja äärimmäisten ilmastoolosuhteiden vuoksi.
Luontoon
palauttamisen
hanketta
johti
mongolianvillihevosen säilyttämistä ja suojelua ajava
alankomaalainen järjestö Dutch Foundation for the
Preservation and Protection of the Przewalski horse,
ja hankkeen rahoitukseen osallistui suurelta osin
Alankomaiden hallitus Hustain kansallispuistossa,
Mongolian hallitus ja saksalainen Christian Oswald säätiö
Gobi
B:n
suojelualueella.
Vuonna 2003 hanke sai
tukea ja ”brändäysapua”
WAZAlta. Vuosina 1992–
2004
luontoon
on
palautettu 90 hevosta, jotka
kasvatettiin
24 eläintarhassa.
Sen
jälkeen
hevospopulaatio Hustaissa
on kasvanut, sillä luontoon palautetut eläimet ovat
mukautuneet luontoon tyydyttävästi. Tällä hetkellä
hevosten suurin kuolinsyy on joutuminen susien
saaliiksi. Lajin alunperin sukupuuttoon ajaneet
ihmisten aiheuttamat uhat on siis voitettu, eikä
vankeudessa kasvattamisesta johtuvia vaikeuksia ole
esiintynyt.
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Tapaustutkimus 4: Suojelutoimet Latgalen eläintarhassa Latviassa

Tapaustutkimus 4: Latgalen eläintarhan (Daugavpils, Latvia) toteuttamat suokilpikonnan (Emys
orbicularis), kangaskäärmeen (Coronella austriaca) ja kellosammakon (Bombina bombina)
suojelutoimet niiden eurooppalaisen levinneisyysalueen pohjoisrajalla.
Kirjoittajat: Mihails Pupins, Aija Pupina
Lisätietoja on tapaustutkimuksessa 5: Latgalen eläintarhan (Daugavpils, Latvia) toteuttamat haitallisia
vieraslajeja koskevat toimet.
Latgalen eläintarha on pieni kunnallinen
eläintarha, joka johtaa aktiivista luonnonsuojelu-,
opetus- ja tiedeohjelmaa. Ohjelma koskee
Latviassa esiintyviä harvinaisia eurooppalaisia
matelija- ja sammakkoeläinlajeja. Hankkeisiin
kuuluu lajien suojeluun liittyviä käytännön ex situja in situ -toimia sekä opetustoimien kehittämistä
ja toteuttamista.
Suokilpikonna (Emys orbicularis), kellosammakko
(Bombina bombina) ja kangaskäärme (Coronella
austriaca) ovat suojeltuja lajeja Euroopassa. Näiden
lajien eurooppalaisen levinneisyysalueen pohjoisraja
kulkee Latviassa. Suokilpikonna on Latviassa niin
harvinainen, että vaikka se on siellä virallisesti lisätty
suojeltujen lajien luetteloon, Latvian punaisessa
kirjassa (2003) se on jo maasta hävinneiden lajien
luokassa. Kellosammakko ja kangaskäärme
kuuluvat ensimmäiseen luokkaan eli ovat
äärimmäisen uhanalaisia lajeja. Life-Luonto-hanke
”Protection of habitats and species in Nature Park
’Razna’” (LIFE04 NAT/LV/000199) on Euroopan
komission yhteisrahoittama suojeluhanke, joka on
saatettu jo loppuun. Latgalen eläintarha osallistui
hankkeeseen. Sen tehtävänä oli kellosammakkojen
kasvattaminen
eläintarhassa
ja
poikasten
päästäminen uusiin, luontoon rakennettuihin lampiin.
Nykyinen Life-Luonto-hanke ”Conservation of rare
reptiles and amphibians in Latvia” (LIFEHerpetoLatvia LIFE09 NAT/LV/000239) saa myös
yhteisrahoitusta
Euroopan
komissiolta.
Suokilpikonnan, kellosammakon ja kangaskäärmeen
suojelusuunnitelmat oli toteutettava Latviassa
kiireellisesti. Näitä kolmea lajia koskevat keskeiset
ongelmat ovat: 1) vedessä ja maalla olevien
elinympäristöjen
huononeminen;
2)
pienet
populaatiot kuolevat sukupuuttoon ja jäljelle jää vain
muutamia yksilöjä; 3) huonot populaatioiden väliset
yhdyskäytävät; 4) kasvatusryhmän pitkäaikaiseen
pitämiseen tarkoitetut kasvatuskeskuksen tilat ovat
vanhanaikaiset; 5) Latvian maanomistajilla ja
väestöllä on vain vähän tietoa suokilpikonnista,
kellosammakoista ja kangaskäärmeistä.
LIFE-HerpetoLatvia-hankkeen toimet ja tärkeimmät tulokset näiden kolmen lajin osalta ovat: 1) alustava
tutkimus lähes sukupuuttoon kuolleista populaatioista; 2) Silenen luonnonpuiston, Kemerin luonnonpuiston ja
Demenen alueen populaatioiden ylläpitosuunnitelmien kehittäminen; 3) elinympäristöjen kunnostaminen; 4)
harvinaisten matelijoiden ja sammakkoeläinten kasvatuskeskuksen remontointi; 5) suokilpikonnan ja
kellosammakon poikasten kasvatus; 6) lähes sukupuuttoon kuolleiden populaatioiden parantaminen
vapauttamalla suokilpikonnan ja kellosammakon poikasia luontoon; 7) Latvian väestön valistaminen.
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Latgalen eläintarhan vuosina 2010–2013 toteuttaman ja Euroopan komission Life-ohjelmasta
yhteisrahoitetun LIFE-HerpetoLatvia-hankkeen suojelutoimien tilastolliset kokonaistulokset:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kasvatusryhmään kuuluu 22 täysikasvuista suokilpikonnayksilöä, joiden alkuperä on tarkastettu. Niitä on
kasvatettu vuodesta 1985.
Harvinaisten matelijoiden ja sammakkoeläinten kasvatuskeskus remontoitiin osana LIFE-HerpetoLatviahanketta vuonna 2013.
Latviassa aiotaan laatia kangaskäärmeen suojelusuunnitelma.
Kasvatusryhmästä saadaan vuosittain suokilpikonnan munia (72 munaa vuonna 2013); yli 1 000
kellosammakkoa kasvatettiin ja päästettiin luontoon vuonna 2013 ja vuonna 2014 luontoon päästettiin
2 000 yksilöä. Suojelu jatkuu Life-hankkeen päätyttyä.
Kilpikonnia
kuoriutuu
hautomakoneissa
vuosittain (vuonna 2012 24 yksilöä).
Nuoria kilpikonnia hoidetaan muutama vuosi
ennen kuin niistä tulee nuoria aikuisia. Näin ne
sopeutuvat paremmin tulevaan luontoon
päästämiseen.
Suokilpikonnan
kasvattaminen
”munasta
munaan” aloitettiin Latviassa vuonna 2012:
ensimmäiset munat saatiin keskuksessa
kuoriutuneista kilpikonnista.
Ensimmäisen kerran Latvian historiassa 42
keskuksessa kasvatettua nuorta kilpikonnaa
päästettiin luontoon vuonna 2014.
Ensimmäisen kerran Latvian historiassa suokilpikonnan lampia ja munimispaikkoja ja kangaskäärmeen
elinympäristöjä palautetaan alkuperäiseen tilaansa Latviassa ja kellosammakolle perustetaan kaksi uutta
Natura 2000 -aluetta. Lisäksi on perustettu useita lampia, jotka luovat vihreitä käytäviä Latvian
populaatioiden kesken ja yhdistävät ne Valko-Venäjän populaatioihin.
Hankkeen aloittamisen jälkeen on annettu yhteensä 16 lehdistötiedotetta. Hankkeella on ollut 17 julkaisua
eri aikakaus- ja sanomalehdissä Latviassa ja Yhdysvalloissa (Dienassa, Seichasissa, Nasha Gazetassa,
Dinaburgissa jne.). Lehdissä hanketta on tuotu esiin yhteensä yli 300 000 numerossa (luku on laskettu
sanoma- ja aikakauslehtien numeroiden määriä koskevista virallisista tiedoista). Hanketta on esitelty
25 julkisessa tapahtumassa yhteensä yli 80 000 henkilölle. Hanke esiteltiin myös Latvian presidentille
Valdis Zatlersille. Hanketta on esitelty useissa TV-haastatteluissa, kuten erittäin suositun TV-ohjelman
Pride of Latvia -palkintoseremoniassa, joka huomioitiin useimmissa suosituissa tiedotusvälineissä koko
Latviassa.
Hankkeen yhteydessä järjestettiin kaksi seminaaria paikallisten maanomistajien kanssa: 1) Demenessä
21. joulukuuta 2011, Demenen – tulevan Natura 2000 -alueen – maanomistajille; tilaisuduessa
keskusteltiin pääasiassa kellosammakon suojelusta; 2) Silenessä 30. elokuuta 2012, Silenen
luonnonpuiston maanomistajille; tilaisuudessa keskusteltiin pääasiassa suokilpikonnan suojelusta.
Seminaarit olivat tarpeen, jotta voitiin selittää Life-ohjelman ja hankkeen roolia kohteena olevien lajien
suojelussa Latviassa ja tehdä sopimuksia maanomistajien kanssa.
Hankkeen käynnistämisen jälkeen maanomistajille ja ympäristönsuojeluviranomaisille on järjestetty 17
muuta maksutonta seminaaria ja työpajaa (yhteensä 351 osallistujaa).
LIFE-HerpetoLatvia-hanke järjesti kansainvälisen työpajan ”Research and Conservation of European
Herpetofauna and its Environment: Bombina bombina, Emys orbicularis, and Coronella austriaca”
Daugavpilsissä 8.–9. lokakuuta 2012. Työpaja järjestettiin, jotta voitiin vaihtaa kokemuksia hankkeen
kohteena olevan kolmen lajin tutkimuksen, populaatioiden ylläpitämisen sekä in situ- ja ex situ -suojelun
näkökohdista ja tavata muiden Life-hankkeiden edustajia. Kaksipäiväisissä maksuttomissa työpajoissa oli
esitelmiä, keskusteluja, vierailuja paikoille, joissa elinympäristöjä tullaan parantamaan, ja käynti
keskuksen remontoidussa rakennuksessa. Työpajoissa 37 henkilöä kahdeksasta maasta (Saksasta,
Puolasta, Liettuasta, Latviasta, Alankomaista, Latviasta, Valko-Venäjältä ja Virosta) piti 24 esitelmää
(suullista esitystä tai julistetta), ja niihin osallistui 21 henkilöä – asiantuntijoita, muiden Life-hankkeiden
edustajia, tiedemiehiä ja opiskelijoita.
LIFE-HerpetoLatvia-hanketta esiteltiin yhteensä 21 tieteellisessä tapaamisessa (hanke rahoitti neljä
vierailua) Latviassa, Venäjällä, Puolassa, Valko-Venäjällä, Italiassa, Saksassa, Luxemburgissa jne.
Esitelmiä ja julisteita oli 61, julkaistuja artikkeleita 14 ja tiivistelmiä 22.
LIFE-HerpetoLatvia-hanke ja Latgalen eläintarha tuottivat näitä kolmea Latviassa esiintyvää lajia
koskevaa sisältöä verkkoon.
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LIFE-HerpetoLatvia-hankkeen toteutuspaikkoihin on sijoitettu 10 taulua, joissa kerrotaan näistä kolmesta
lajista.
Joka vuosi yli 30 000 Latgalen eläintarhan vierailijaa saa tietoa Life EU -ohjelmasta ja näiden kolmen lajin
suojelusta Euroopassa ja Latviassa.
Lajien suojelusta Latviassa ja Life EU -ohjelmassa on laadittu kolme esitettä, joita on jaettu
maanomistajille ja muille henkilöille.
Kangaskäärme valittiin vuoden 2013 eläimeksi Latviassa.
Suokilpikonna valittiin vuoden 2013 eläimeksi Latviassa.

1.2.5 Tapaustutkimus 5: Latviassa sijaitsevan Latgalen eläintarhan toteuttamat
haitallisia vieraslajeja (IAS) koskevat toimet
Tapaustutkimus 5. Latgalen eläintarhan (Daugavpils, Latvia) toteuttamat haitallisia vieraslajeja
koskevat toimet.
Kirjoittajat: Mihails Pupins, Aija Pupina
Lisätietoja on 1.2.4 kohdassa.

Tapaustutkimus 4: Suojelutoimet Latgalen eläintarhassa Latviassa

Biologit Mihails Pupins ja Aija Pupina aloittivat
suokilpikonnan (Emys orbicularis) tutkimisen
vuonna 1985 vanhalla naaraspuolisella yksilöllä,
jonka
he
saivat
paikalliselta
asukkaalta.
Suokilpikonna on erittäin harvinainen eläin
Latviassa. Siksi lajin leviämistä tutkittiin aluksi
haastattelemalla paikallisia asukkaita kilpikonnista,
joita he olivat nähneet luonnossa. Vahvistaessaan
asukkaiden kertomuksia Latviassa havaituista
suokilpikonnayksilöistä biologit saivat selville, että
joissakin tapauksissa asukkaat olivat nähneet
Latviassa kilpikonnia, jotka olivat eksoottisia
vieraslajeja. Kellosammakko (Bombina bombina),
jota on tutkittu vuodesta 2004 lähtien, on erittäin
harvinainen Latviassa. Biologit havaitsivat, että lajin
elinympäristöt oli vallannut kalalaji nimeltään
rohmutokko (Perccottus glenii). Se on erittäin
vaarallinen kilpikonnalle.
Rohmutokko
uhkasi
Latviassa
sekä
kellosammakkoa että suokilpikonnaa, minkä vuoksi
Latgalen eläintarha on yrittänyt torjua tätä haitallista
vieraslajia
(IAS)
vuodesta
1995
lähtien.
Toiminnassa yhdistyvät seuraavat neljä keskeistä
vaihetta: alustava tutkimus, perustutkimus ja
soveltava tutkimus, luonnon in situ- ja ex situ suojelutoimet sekä valistus.
Ensimmäinen vaihe: alustava tutkimus
Biologit arvioivat ja analysoivat tietoja, joita on
kerätty haastattelemalla paikallisia asukkaita,
luontoretkillä,
tieteellisissä
kokouksissa
ja
konferensseissa. Saadut tiedot analysoidaan, jotta
voidaan arvioida kohteena olevaa haitallisen
vieraslajin aiheuttamaa haittaa paikalliselle alueelle
ja muodostaa hypoteeseja.
Tulokset
-

Latviassa on havaittu ensimmäistä kertaao vierasperäisiä kilpikonnalajeja.
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- Latviassa on havaittu ensimmäistä kertaa rohmutukkoyksilöitä (IAS) kellosammakon elinympäristössäa.
Toinen vaihe: perustutkimus ja soveltava tutkimus
Latgalen eläintarhan biologit tutkivat kohteena olevan haitallisen vieraslajin levineisyyttä asukkaiden
haastattelujen ja kentälle tehtävien tutkimusretkien avulla. He analysoivat joitakin kohteena olevaan
haitalliseen vieraslajiin liittyviä ekologisia näkökohtia luonnossa ja koeolosuhteissa sekä kohteena olevien
lajien eli kellosammakon ja suokilpikonnan ekologiaa, jotta he voisivat ymmärtää haitallisen vieraslajin
aiheuttamia uhkia paremmin.
Tulokset
-

-

-

-

Latviassa havaittiin ensimmäisen kerran
haitallinen
vieraslaji
punakorvakilpikonna
(Trachemys scripta elegans) vuonna 2006 ja
viiden
täysikasvuisen
punakorvakilpikonnayksilön ryhmä rekisteröitiin.
Latviassa rekisteröitiin ensimmäistä kertaa
seitsemän vierasperäistä kilpikonnalajia ja alalajia (Trachemys scripta troostii, Mauremys
caspica, Mauremys rivulata, Pelodiscus
sinensis, Testudo horsfieldii, Testudo hermanni
hercegovinensis ja Trachemys scripta elegans).
Ne olivat pääasiassa yksittäisiä täysikasvuisia
eläinyksilöitä.
Latviassa rekisteröitiin ensimmäistä kertaa
punakorvakilpikonnaryhmän
onnistunut
talvehtiminen
Latgalen
eläintarhan
ulkoaltaassa. Punakorvakilpikonnan
muniminen rekisteröitiin eläintarhan ulkoaitauksessa. Latviassa rekisteröitiin myös ensimmäistä
kertaa punakorvakilpikonnaryhmän onnistunut talvehtiminen luonnossa.
Latgalen eläintarhassa rekisteröitiin lisäksi, että punakorvakilpikonna saalisti suoraan
suokilpikonnaa.
Rohmutokon leviämistä kellosammakon elinympäristöihin ja lohikalajärvien pyydystysalueille
Latviassa tutkittiin ja aineistoja julkaistiin tieteellisissä aikakauslehdissä.

LIFE-HerpetoLatvia-hanke järjesti kansainvälisen työpajan (kahdeksan osallistujamaata) Daugavpilsissä
vuonna 2012. Työpajan tarkoituksena oli kokemusten vaihtaminen tutkimuksen eri näkökohdista,
populaatioiden ylläpitämisestä ja suojelusta sekä päälajeille aiheutuvista uhkista eli kilpikonnista ja
rohmutokosta.
Tietoja IAS kilpikonnista ja rohmutokosta Latviassa esiteltiin kuudessa tiedekonferenssissa pidetyillä
kuudella esitelmällä. Sen lisäksi julkaistiin kolme tiedeartikkelia ja kuusi tiivistelmää.
Kolmas vaihe: kotoperäisten kohdelajien suojelua koskevien suojelustrategioiden ja -taktiikoiden
kehittäminen
-

Tutkimustulosten perusteella Latgalen eläintarhan biologit kehittivät menetelmiä, joilla torjuttiin kohteena
olevia haitallisia vieraslajeja Latviassa ja suojeltiin kotoperäisiä kohdelajeja.
Tulokset
-

-

Latgalen
eläintarhan
biologit
laativat
suokilpikonnan suojelua Latviassa koskevan
kansallisen strategiasuunnitelman vuonna
2007.
Ympäristöministeriö
hyväksyi
suunnitelman virallisesti. Pääuhkaa – haitallisia
vieraslajeja olevia kilpikonnia ja niiden loisia –
kuvailtiin
ja
niiden
torjuntatoimenpiteitä
suositeltiin.
Vastaavasti laadittiin kellosammakon suojelua
koskeva kansallinen strategiasuunnitelma, joka
hyväksyttiin virallisesti vuonna 2006. Pääuhkia
– haitallisia vieraslajeja olevia vesikilpikonnia,
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rohmutokkoa ja haitallisia vieraslajeja olevia
eksoottisten sammakkoeläinten loisia –
kuvailtiin
ja
niiden
torjumistoimenpiteitä
suositeltiin.
- LIFE-HerpetoLatvia-hankkeessa laadittiin suurimman kellosammakkopopulaation ylläpitosuunnitelma,
johon sisältyi rohmutokkoa koskevia vastatoimenpiteitä, kahdelle uudelle Natura 2000 -alueelle.
Neljäs vaihe: ex situ- ja in situ -suojelu
Latgalen eläintarhan biologit pyydystivät haitallisia vieraslajeja olevia kilpikonnia ja vastaanottivat niitä
asukkaiden pyydystäminä tai kilpikonnien omistajilta. Toimenpide toteutettiin tiiviissä ja laajassa yhteistyössä
Latvian kansalaisten kanssa. Latgalen eläintarha perusti myös suojan eksoottisille kilpikonnille, jotka
omistajat olivat hylänneet tai jotka oli pyydystetty luonnosta.
Tulokset
-

-

Latvian luonnosta poistettiin yhteensä 24 vesi- ja maakilpikonnaa (ja niiden loiset).
Omistajilta, muilta eläintarhoilta ja luonnonsuojeluvirastolta saatiin yhteensä 54 vesi- ja maakilpikonnaa.
Luonnosta poistettiin myös joitakin muita yksittäisiä vieraslajien eläinyksilöitä (ja niiden loiset)
(Pygocentrus naterreri -lajin yksilöitä poistettiin onkimalla; lisäksi poistettiineksoottinen lisko ja
hämähäkkilajien yksilöitä).
Latgalen eläintarhaan perustettiin suoja vesi- ja maakilpikonnille (ulkoallas ja sisätiloissa olevat
terraariot).
Eksoottisille kilpikonnille löydettiin uusia omistajia.
Suojassa pidettiin 32:ta vesi- ja maakilpikonnaa vuonna 2013.
Yli 2 000 rohmutokkoyksilöä poistettiin vuonna 2008 kellosammakon elinympäristöistä Natura 2000 alueilla Ilgasin alueella ja Silenen luonnonpuistossa.
Silenen luonnonpuistoon ja muihin paikkoihin perustettiin kellosammakolle 30 uutta lampea, jotka eivät
ole yhteydessä rohmutokon valloittamiin vesistöihin (LIFE-HerpetoLatvia-hanke on Euroopan unionin
Life-ohjelman yhteisrahoittama hanke).

Viides vaihe: valistustoimet
Latgalen eläintarhan biologit kertovat kansalaisille vaarasta, jonka kohteena olevat ja muut vieraslajit voivat
aiheuttaa Latvian luonnolle. Latgalen eläintarhassa on hyviä asiantuntijoita valistustyötä varten.
Tulokset
-

-

-

Vuosittain kuullaan puhelimitse noin 70:tä vastaajaa haitallisista vieraslajeista ja eksoottisten kilpikonnien
pitämisestä.
Vuosittain yli 30 Latgalen eläintarhassa vierailevaa biologian opiskelijaa saavat tietoa kohteena olevista
haitallisista vieraslajeista.
Latvian luonnosta löydettyjä eksoottisia kilpikonnia koskeva käytännön opas laadittiin ja julkaistiin vuonna
2012 oppimismateriaaliksi, joka on myös vapaasti käytettävässä PDF-muodossa.
Joka vuosi latvialaisille, erityisesti lapsille, opiskelijoille, asiantuntijoille ja maanomistajille, kerrotaan
Latviassa esiintyvistä haitallisista vieraslajeista (kilpikonnat ja muut lajit). Vuosina 2010–2013 järjestettiin
25 yleisötapahtumaa, joihin osallistui yli 22 000 henkilöä.
Latgalen eläintarha julkaisi verkossa tietoja haitallisten vieraslajien (kilpikonnat ja rohmutukot)vaaroista
Latviassa (www.latgaleszoo.biology.lv).
Latgalen eläintarhan suojassa on neljä eksoottisia kilpikonnia koskevaa taulua, joissa vedotaan omistajiin,
jotta nämä eivät päästäisi kilpikonnia luontoon vaan toisivat ne Latgalen eläintarhaan.
LIFE-HerpetoLatvia-hankkeen käynnistämisen jälkeen hanketta ja tietoja näistä haitallisista vieraslajeista
Latviassa on esitelty 25 julkisessa tapahtumassa yhteensä yli 80 000 henkilölle. Hanke ja haitallisia
vieraslajeja koskevat tiedot esiteltiin myös Latvian presidentille Valdis Zatlersille.
Joka vuosi yli 30 000 Latgalen eläintarhan vierailijaa saa tietoa näistä lajeista.
Vuonna 2007 laadittiin seuraavat esitteet ja niitä jaeltiin vapaasti käytettävissä olevassa PDF-muodossa,
esitteet päivitettiin vuonna 2012:
 suokilpikonnan suojelu Latviassa, jossa kuvailtiin haitallisia vieraslajeja olevia kilpikonnia Latviassa, ja
 kellosammakon suojelu Latviassa, jossa kuvailtiin rohmutokkoa Latviassa.
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1.2.6 Tapaustutkimus 6: Eläinten pelastaminen ja kuntoutus suojelutarkoituksessa
Tapaustutkimus 6: Eläinten pelastaminen ja kuntoutus suojelutarkoituksessa
Kirjoittaja: Simonyi Gábor (Hungarian Federation of Zoos; Budapestin eläintarha, Unkari)
Suojellut eläimet saavat luonnossa usein vakavia vammoja tai saattavat haavoittua ihmisten toiminnasta,
esimerkiksi vainon tai välikohtauksien, myrkytysten tai julkisilla teillä tapahtuvien onnettomuuksien johdosta.
Viranomaiset pyytävät usein eläintarhoja vastaanottamaan CITES-luokkiin kuuluvia takavarikoituja eläimiä.
Näiden eläinten pelastustyössä asiantuntevimpia toimijoita ovat eläintarhat. Eläintarhojen on oltava valmiita
auttamaan ja tarjoamaan eläimille asianmukaista eläinlääketieteellistä hoitoa. Eläintarhojen tekemä
pelastustyö on tärkeää luonnonsuojelun kannalta, ja sitä toteutetaan usein yhteistyössä
luonnonsuojeluviranomaisten ja muiden luonnonsuojelu- tai eläinten hyvinvointijärjestöjen kanssa.
Eläintarhan
henkilökunnalla,
erityisesti
eläinlääkäreillä, eläintieteilijöillä ja eläintenhoitajilla,
on tarvittavat tiedot ja kokemus vastaanottaa, hoitaa,
kuntouttaa ja palauttaa luontoon eläimiä useista
luonnonvaraisista taksoneista. Unkarissa yleisö tuo
eläintarhoihin joka vuosi tuhansia suojeltujen lajien
yksilöitä. Useimmiten nämä ovat tavallisia lajeja,
kuten siilejä, mustarastaita, kattohaikaroita, talitiaisia
ja lepakkolajeja, mutta joskus ne saattavat olla myös
hyvin harvinaisia ja tiukasti suojeltuja lajeja. Eläinten
luontoon palauttamisella pyritään ylläpitämään
terveitä ekosysteemejä. Loukkaantuneiden tai
orvoksi jääneiden eläinten pelastaminen on myös
erittäin tärkeää, kun halutaan edistää suuren yleisön
tietoisuutta suojelusta.

.
Toisaalta harvinaisten symbolilajien pelastamisella
voi olla suuri merkitys kärsineiden lajien terveiden
populaatioiden
ylläpitämiselle.
Esimerkiksi
keisarikotka (Aquila heliaca) on uhanalainen
kaikkialla maailmassa. Sen populaatio koko
maailmassa on vain muutama tuhat pesivää paria.
Unkarissa on Euroopan unionin suurin populaatio
(noin 117 pesivää paria). Se on noin 60 prosenttia
EU:n kokonaispopulaatiosta. Viimeksi kuluneiden 10
vuoden
aikana
Budapestin
eläintarha
on
vastaanottanut 17 keisarikotkayksilöä ja yhdeksän
merikotkayksilöä (Haliaeetus albicilla), jotka olivat
joko myrkytettyjä tai haavoittuneet metsästäjien
luodeista. Luontoon palautettuja eläimiä seurattiin ja
havaittiin useita kertoja vapaaksi päästämisen
jälkeen, ja niistä tuli jälleen osa lisääntyvää
populaatiota.
Budapestin eläintarha pelasti vuonna 2012 noin
1 700
yksilöä
(pääasiassa
lintuja
ja
pikkunisäkkäitä). Euroopassa (erityisesti Keski- ja
Itä-Euroopassa) on yleistä, että eläintarhat
toimivat myös suojeltujen luonnonvaraisten lajien
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suojelukeskuksina.

1.3

Eläintarha-alan ammattilaisten koulutus

1.3.1

Virallinen eläintarha-alan koulutus ja koulutusmahdollisuudet

Eläintarhan osallistuminen suojelutaitoihin liittyvään koulutukseen eläintarhadirektiivin 3 artiklan
ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti saattaa sisältää koulutuksen antamista tai vastaanottamista tai
molempia. Eläintarhojen olisi joka tapauksessa oltava valmiita tarjoamaan työntekijöilleen näiden tarpeita
vastaava koulutussuunnitelma. Ihanteellisessa tapauksessa eläintarhan henkilöstölle järjestetään jatkuvaa ja
ajan tasalla olevaa koulutusta.
Seuraavat tiedot annetaan esimerkkeinä:
Diploma in the Management of Zoo and Aquarium Animals (DMZAA)
FdSc, Integrated Wildlife Conservation Course Bristol
BSc Hons Zoo Biology, School of Animal, Rural and Environmental Sciences, Nottingham Trent -yliopisto,
http://www.ntu.ac.uk/ares/
MSc International Animal Welfare Science Ethics and Law (verkkokurssi), Edinburghin yliopisto,
https://www.ed.ac.uk/vet/studying/postgraduate/taught-programmes/animal-welfare
MSc Applied Animal Behaviour and Welfare, Edinburghin yliopisto,
https://www.ed.ac.uk/vet/studying/postgraduate/taught-programmes/applied-animal-behaviour-welfare
MVetSci Conservation medicine (verkkokurssi), Edinburghin yliopisto,
https://www.ed.ac.uk/vet/studying/postgraduate/taught-programmes/conservation-medicine
MSc Zoo Conservation Biology, Plymouthin yliopisto,
https://www.plymouth.ac.uk/courses/postgraduate/msc-zoo-conservation-biology
Zoo/Wildlife management, https://www.hvhl.nl/
Zoo keeper training, Groenhorst college Barneveld, https://www.aeresmbo.nl/onze-scholen/barneveld
jatko-opintokurssi ”Comportamento e Bem-Estar Animal”, ISPA-yliopisto, Lissabon https://www.veterinariaatual.pt/na-clinica/ispa-abre-nova-edicao-pos-graduacao-comportamento-bem-estar-animal/
1.3.2

Ammattikoulutus ja -konferenssit

EAZA Events, http://www.eaza.net/events/events-calendar/
EAZA Academy, http://www.eaza.net/academy/
Durrell Conservation training, http://www.durrell.org/training/
BIAZA Events, https://biaza.org.uk/events
Animal Training Seminar, Chessington World of Adventures Resort
International Zoo Educators Association, http://izea.net/education/lesson-plans-2/
Twycross zoo animal training, https://biaza.org.uk/events/detail/international-animal-training-conference
Zoological Society of London, http://www.zsl.org/education/careers-and-courses/
DEFRA Zoos expert committee handbook -käsikirja,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69611/pb13815-zoos-expertcommittee-handbook1.pdf
The Shape of Enrichment, http://www.enrichment.org/
Animal Concepts, http://www.animalconcepts.eu/
Animal Welfare training, http://www.aware-welfare.eu/aware/45674/7/0/60
European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians, https://eazwv.site-ym.com/page/capacity_building
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British Veterinary Zoological Society, http://www.bvzs.org/
European Wildlife Disease Association, http://www.ewda.org/
DEFRA Zoo Inspections, https://www.gov.uk/government/publications/zoo-inspections
Summer course in Stichting AAP
husbandry-of-rescued-primates.html

http://www.aap.nl/english/news/news/aap-summer-course-2013-
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Sukupuuttoa aiheuttavia tekijöitä

Laatinut Vanessa Herranz Muñoz. Sisemmät kaaviot Vuosituhannen ekosysteemiarviosta
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Eläintarhatoiminnan kestävyys

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä siitä, miten toiminnan kestävyyttä voidaan parantaa:
-

Parannetaan energian kulutuksen tehokkuutta ja investoidaan uusiutuviin teknologioihin, kuten
aurinkopaneeleihin tai biomassasta energiaa tuottaviin laitteisiin, jotta vähennetään ulkoista kulutusta.
- Toteutetaan ympäristötietoista hankintapolitiikkaa, jossa otetaan huomioon alkuperä ja kaikkien
käytettyjen materiaalien ja toimitusten vaikutus.
- Parannetaan jätehuoltoa ja edistetään kierrätystä sekä toiminnassa että vierailijoiden taholta.
- Otetaan käyttöön vesihuoltojärjestelmä ja harmaan veden uudelleenkäyttöjärjestelmiä.
- Sovelletaan tunnustettuja ympäristöllisesti vastuullisia standardeja, kuten ISO 14001 -standardia, ja EU:n
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS-järjestelmää).
Käytettävissä on myös erityisiä eläinpuistojen kestävyyttä koskevia standardeja, kuten ”Biosphere Parks
Animal Embassy” -sertifikaatti, jonka Loro Parque -eläintarha (Espanja) ja (Unescon alainen) Institute for
Responsible Tourism ovat kehittäneet eläintarhan hallinnon kestävyyden ja hyvien käytäntöjen
akkreditoimista varten.
Muita esimerkkejä eläintarhojen kestävyydestä on EAZAn verkkosivulla.
Kestävää kehitystä säädellään muilla EU:n ja kansallisilla säädöksillä. WAZAn ympäristön kestävyyttä
koskevalla sivustolla, EAZAn asiakirjoissa ja asiakirjassa ”How to become a more sustainable zoo BIAZA
Guidelines” annetaan runsaasti tätä alaa koskevia tietoja ja suosituksia. Arcus Foundation -säätiö on myös
julkaissut avoimen asiakirjan nimeltä ”Building Sustainable Sanctuaries”, joka saattaa olla hyödyllinen
eläintarhoille, jotka haluavat ottaa kestävyyden huomioon uusia aitauksia rakentaessaan.
Esimerkki: Paigntonin eläintarha (Yhdistynyt kuningaskunta)
Vihreämpi eläintarha. Paigntonin eläintarhan Environmental Park -ympäristöpuisto pyrkii olemaan nimensä
veroinen. Yritämme olla esimerkkinä vierailijoillemme ja kokeilla ideoita, jotka voivat auttaa maapalloa. Ideat
vaihtelevat aurinkopaneeleista ja kompostoinnista eettiseen kaupankäyntiin ja palmuöljyn käytön
välttämiseen mahdollisuuksien mukaan (viljelmät tuhoavat orankien elinympäristöä Kaakkois-Aasiassa).
Esimerkkejä epätavallisemmista ideoista ovat biologinen tuholaistorjunta yleisön näkymättömissä olevissa
kasvihuoneissa, kaislikkoa hyödyntävä vedensuodatusjärjestelmä ja biomassalämmitys krokotiilisuolla.
Sisääntulorakennuksessa on elävä katto.
Käytössämme on ympäristöjärjestelmä, ja meillä on kansainvälinen ympäristöhoidon ISO14001 akkreditointi. Vuonna 2008 Devon Environmental Business Initiative (DEBI) nimesi Paigntonin eläintarhan
parhaaksi kestäväksi matkailuyritykseksi (Best Sustainable Tourism Business). Eläintarha sai myös Best
Sustainable Business in Devon -palkinnon. Eläintarha on voittanut lisäksi Green Tourism Business Scheme
-järjestelmän palkintoja.
Merkittävin aloite viime vuosina on ollut Verti Crop. VertiCrop oli maailman ensimmäinen julkinen tiivis
seinäviljelyjärjestelmä. Tämä toimiva prototyyppi on osoittanut, miten tällaisella teknologialla voitaisiin
ratkaista maailman ruoantuotanto-ongelmia. VertiCropissa yhdistyvät elintarvikkeiden lyhyet kuljetusmatkat,
tiivis tuotanto ja resurssien, kuten maan ja veden, aiempaa pienempi käyttö – voimme siis
eläintarhassamme tuottaa eläimille tuoreita ja maukkaita yrttejä ja lehtivihanneksia!

1.6

Esimerkkejä toiminta-ajatuksista

1.6.1

Zoological Society of London

ZSL:n visio: Maailma, jossa eläimiä arvostetaan ja niiden suojelu taataan.
ZSL:n missio: Edistetään eläinten ja niiden elinympäristöjen maailmaanlaajuista suojelua ja saavutetaan
se.
ZSL:n strategiset tavoitteet:
-

Strateginen tavoite 1: Sitoudutaan laadukkaaseen eläintieteelliseen ja suojelua koskevaan
tutkimukseen ja edistetään sitä. Tutkimus auttaa meitä saavuttamaan suojelutavoitteemme sekä tukee
suojelupolitiikkaamme ja vaikuttaa siihen.
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Strateginen tavoite 2: Rohkaistaan ja motivoidaan kaikkia sidosryhmiämme tukemaan suojelua ja
osallistumaan siihen.
Strateginen tavoite 3: Toteutetaan tehokkaita ja asianmukaisia ensisijaisia lajeja ja luontotyyppejä
koskevia in situ- ja ex situ -suojeluohjelmia ja saavutetaan niiden tavoitteet.
Strateginen tavoite 4: Johdetaan ja saadaan aikaan esimerkillisiä eläintarhoja ZSL:n mission
edistämiseksi.
Strateginen tavoite 5: Edistetään ZSL:n missiota edelleen maksimoimalla varojen
keräämismahdollisuudet.

1.6.2

Kööpenhaminan eläintarha

Eläintarhan missio
Eläintarhan on
-

nykyaikaisten näyttelyiden ja paikallisolosuhteisiin sopivien tyypillisten eläinlajien avulla toimittava
kulttuurilaitoksena seuraavilla aloilla:
 kulttuuri
 tiedotus/koulutus
 tiede
- edistettävä kiinnostusta luontoon ja sen moninaisuuteen sekä näitä koskevaa ymmärrystä
asianmukaiseen, aktivoivaan ja viihdyttävään valistukseen ja näyttelyihin perustuvilla kokemuksilla
- osallistuttava aktiivisesti kansainvälisiin toimiin, joilla pyritään säilyttämään eläinlajeja ja elinympäristöjä ja
siten osallistumaan biologisen monimuotoisuuden suojeluun.
- Kaikkien näiden toimien on perustuttava tieteeseen.
Eläintarhan visio
Viiden seuraavan vuoden aikana eläintarha on:
-

Tanskan johtava kulttuurilaitos innovatiivisen viestinnän, valistuksen ja näyttelyiden alalla sekä
ympäristön ja kestävyyden näkökohtien osalta
tunnettu eläintenpidon ja eläinsuojien korkeasta tasosta ja laadukkuudesta ja tunnettu nähtävyytenä,
jossa hyvä arkkitehtuuri ja suunnittelu lisäävät kokemuksen arvoa ja laatua
tunnettu ja arvostettu Tanskan johtava eksoottisten eläinten ja niiden luonnollisten elinympäristöjen
suojelun tietokeskus
tunnettu ja arvostettu aktiivinen luonnonsuojelujärjestö, jolla on maailmanlaajuinen näkökulma ja verkosto
yritys, jolla on korkeat eettiset standardit
yritys, joka keskittyy vierailijoihin
eurooppalaisiin eläintarhoihin ja akvaarioihin kuuluva yritys, jolla on erittäin motivoituneet, pätevät ja hyvin
koulutetut työntekijät
yritys, jonka taloudellinen perusta varmistaa eläintarhan mission saavuttamisen.

1.6.3

Riian eläintarhan missio:

esitellään suurelle yleisölle luonnon monimuotoisuutta ja valistetaan siitä
osallistutaan Latvian ja maailman eri eläinlajien tutkimiseen ja suojeluun
edistetään luonnonvaraisen eläimistön ja elinympäristöjen suojelua
motivoidaan ihmisiä ymmärtämään ympäröivää luontoa ja ihmisten tehtävää siinä.
1.6.4

Wrocławin eläintarhan missio ja tavoitteet:

Wrocławin eläintarhan missiona on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tulevien sukupolvien
asianmukaisen ja rajoituksettoman kehityksen näkökulmasta.
Eläintarha toimii eläinten puolestapuhujia ihmisten maailmassa, osallistuu luonnonsuojeluun, kuten
uhanalaisten lajien ex situ -kasvatukseen, tieteelliseen tutkimukseen, ympäristömyönteisten ratkaisujen
edistämiseen, in situ -suojeluun ja kasvatettujen yksilöiden palauttamiseen niiden luonnollisiin ympäristöihin.
Se valistusta, sillä vain täysin tietoinen yhdyskunta suojelee uhanalaisia eläimiä tietoisesti. Se myös
varmistaa, että tarhan eläimillä on niiden luonnollista elinympäristöä vastaavat olot. Nämä pyrkimykset
näkyvät eläintarhan infrastruktuurin jatkuvissa muutoksissa sekä eläinten aitauksien uudenaikaistamisessa.
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Eläintarhan institutionaalisessa tavoitteessa määritellään, miten se aikoo täyttää missionsa tietyillä tavoitteilla
tai strategioilla. Tätä voidaan ohjata vastaamalla esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
-

Mikä on eläintarhan tärkein suojelukohde? Esimerkiksi: alkuperäiseen lajistoon kuuluvat lajit tai
elinympäristöt, taksoniryhmät, tietyt alueet tai ekosysteemit, suojelututkimus, valistus tai koulutus, in situ suojelu, vankeudessa kasvattaminen tai luontoon palauttaminen.
- Mitkä ovat pitkäaikaiset tai tärkeimmät ohjelmat, joihin eläintarha on sitoutunut? Esim.
vankeudessa kasvattamisen ohjelmat, EU:n aloitteet, valtion hankkeet, yhteistyö akateemisten laitosten
tai suojelulaitosten kanssa.
- Miten eläintarha edistää yleisön koulutusta ja tietoisuuden lisäämistä? Esim. innostavilla tai
vuorovaikutteisilla näyttelyillä, luomalla tunnesiteitä, toimimalla biologisen tietämyksen keskuksena
omalla vaikutusalallaan, ottamalla yleisön aktiivisesti mukaan suojelualoitteisiin, johtamalla
paikallisyhteisöjen suojeluhankkeita – lisää 3 artiklan toisessa luetelmakohdassa.
- Muut tavoitteet näkyvät esim. siinä, miten eläimille tarjotaan laadukkaita pitopaikkoja, sitoutumisena
kestävään kehitykseen, osallistumisena muille suojelufoorumeille, kuten päätöksentekoon
vaikuttamiseen, suojelualueiden perustamiseen jne.
Kirjoittajan huomautus: Esitetyt toiminta-ajatukset on jäljennetty suoraan niiden lähteestä tekemättä niihin
korjauksia tai muutoksia.

1.7

Ensisijaisten suojelukohteiden valitseminen ja suojelun suunnittelu

Suojelussa on tärkeää, että valitaan ensisijaiset suojelukohteet, joihin varoja ja työtä investoidaan. Kentällä
tapahtuvassa suojelussa painopisteet on usein luokiteltu alue- tai lajikohtaisiksi. Aluekohtaisessa
lähestymistavassa ehdotetaan tavallisesti tiettyjä alueita, joihin erityisiä suojelutoimia sovelletaan,
esimerkiksi seuraavien ominaisuuksien perusteella:
-

-

-

Lajien sukupuuttoon kuolemisen välttäminen. Esimerkiksi Alliance for Zero Extinction (AZE) koostuu
kymmenistä kansalaisjärjestöistä, jotka pyrkivät pelastamaan paikkoja, joissa äärimmäisen uhanalaisen
tai uhanalaisen lajin koko populaatio käytännöllisesti katsoen on. Tällaisten paikkojen häviäminen
merkitsisi koko lajin kuolemista sukupuuttoon.
Lajien yleinen rikkaus. Biologisen monimuotoisuuden keskittymän käsite otettiin ensimmäisen kerran
käyttöön vuonna 1988, ja sitä on sen jälkeen käytetty rajaamaan sellaisia paikkoja maailmassa, joiden
monimuotoisuus on poikkeuksellisen rikasta. Rikkautta kuvataan tyypillisesti lajien määrällä ja
monimuotoisuudella. Tähän mennessä on määritetty 34 keskittymää.
Endeemisten lajien määrät. Ensimmäisiä painopisteiden määrittämistä koskevia ohjelmia, joissa pyrittiin
tunnistamaan maapallon alueita kohdennettuja suojelutoimia varten, oli endeemisten lintualueiden
tunnistaminen 1990-luvun alussa. Kansainvälisesti arvokkaita lintualueita määritettiin myöhemmin
pienemmässä mittakaavassa, jotta tiettyjä alueita voitiin nimetä suojelutuen saamista varten.

Edustavuus. Viimeinen esimerkki maantieteellisten painopisteiden määrittämisestä taksonomisten
painopisteiden sijaan on luonnonmaantieteellisiin alueisiin eli ekoalueisiin perustuva valinta. Tarkoituksena
on suojella kaikkein tärkeimpien luontotyyppien merkittävimpiä esimerkkejä – ei ainoastaan niitä, joilla on
tietynlaisia lajeja (kuten erittäin uhanalaisia ja/tai paikallisia lajeja). Näistä maantieteellisistä
lähestymistavoista jokaisella on tietty visio siitä, mihin suojelun olisi kohdistuttava. Jotkin niistä ovat
kunnianhimoisia ja pyrkivät varmistamaan, että nykyinen luonnon monimuotoisuus säilyy. Toiset pyrkivät
edistämään toimintaa kaikkein kiireellisimmissä tapauksissa välttämällä sukupuuttoja.
Lähestymistapa on samanlainen määritettäessä lajikohtaisia painopisteitä. Ensinnäkin on tärkeää määrittää,
millaisia lajeja suojeluohjelman kohteena pitäisi olla. Joissakin tapauksissa valinta on tietty taksoniryhmä, ja
useat järjestöt ovat omistautuneet esimerkiksi tiettyihin nisäkäs- ja kasvilajeihin sekä tiettyihin
selkärangattomiin. Vaikka edellä mainitussa Alliance for Zero Extinctionin lähestymistavassa keskitytään
tiettyihin toimintapaikkoihin, kyseiset paikat on valittu sillä perusteella, että ne ovat maapallon tärkeimpiä
paikkoja joillekin kaikkein uhanalaisimmille lajeille. Niiden suojaaminen on suureksi avuksi ehkäistäessä
lähes sukupuuttoon kuolleiden lajien sukupuuttoa. Kolmas esimerkki lajeihin perustuvasta suojelusta on
kohdistaa toiminta ja huomio myös uhattuna olevaan evoluution monimuotoisuuden laajimpaan kirjoon.
Nämä lajit tunnetaan myös evoluution kannalta ainutlaatuisina ja maailmanlaajuisesti uhanalaisina.
Valittu näkökohta heijastaa suojeluohjelman laatineiden erityisiä mielenkiinnon kohteita. Siihen liittyy
kuitenkin myös käytännöllinen osatekijä: tarkalla analyysillä määritetään, mikä on toteutettavissa sekä uhkiin
puuttumiseen tarvittavien toimien, että käytettävissä olevien resurssien (rahan ja ihmisten) perusteella.
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Eläintarhoilla on useita vaihtoehtoja, jotka riippuvat eläintarhan valitsemasta laajuudesta: työskentely
yhdessä tai yksin; omien ohjelmien pyörittäminen tai muiden organisaatioiden ohjelmien tukeminen ja
lajikohtaisen lähestymistavan omaksuminen tai osallistuminen laajempaan luontotyyppien suojeluun tai
muihin suojelutavoitteisiin.
Järjestöt haluavat käyttää rahansa mahdollisimman viisaasti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hankkeiden
kustannustehokkuutta on analysoitu vastikään Possinghamin laboratoriossa (Queenslandin yliopistossa
Australiassa). Laboratorio laati hankkeiden priorisointisäännöstön (Project Prioritisation Protocol, PPP), jota
sovelletaan onnistuneesti suojelun suunnitteluun Uudessa-Seelannissa. Vielä ei ole selvää, miten laajasti
säännöstöä voidaan soveltaa.
Suojelun suunnittelu. Cambridge Conservation Forum (CCF) ja Conservation Measures Partnership
(CMP) ovat tarkastelleet joitakin niistä näkökohdista, jotka on otettava huomioon, kun suunnitellaan
suojeluohjelmaa ja pohditaan sen menestystekijöitä. Näillä elimillä on erilaiset lähestymistavat, mutta ne
rohkaisevat pohtimaan tutkimuksen, hallinnon ja muiden tekijöiden roolia suojelun tehokkuudessa (CCF:
katso kaavio 1) ja sitä, mitä tarkkaan ottaen olisi otettava huomioon hanketta suunniteltaessa, jotta sillä on
paras mahdollisuus onnistua (CMP: katso kaavio 2).

Kaavio 1. Suojelutoimien onnistumisen mittaaminen (muokattu lähteestä CCF, 2008)
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Kaavio 2. Avoimien standardien hallintakierto (muokattu lähteestä Open Standards for the Practice
of Conservation, Conservation Measures Partnership, 2013)

IUCN: alakomitea (Species Conservation Planning) edistää lajeja koskevaa tarkkaa suunnittelua SSC:n
ohjeiden mukaisesti (IUCN SSC 2008). Se pyrkii laatimaan strategioita, joita on kehitetty yhteistyössä
kaikkien sellaisten tahojen kanssa, joiden huolenaiheena tai mielenkiinnon kohteena on laji tai lajiryhmä.
Näitä voivat olla toimivaltaiset virkamiehet, metsästäjät, paikallisyhteisöt, tutkijat ja luontoryhmät.
Ensimmäisenä on tehtävä tilannekartoitus, josta keskustellaan, jota tarkistetaan tarvittaessa ja joka
hyväksytään. Sitten osallistujat (tai sidosryhmät) laativat pitkäaikaisen vision lajille (tai lajiryhmälle). Visiosta
voidaan johtaa tavoitteet, päämäärät ja toimet. Suunnitteluprosessissa on mahdollista harkita tarkkaan
käytännön toimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä pitkäaikaisten tavoitteiden ja vision saavuttamiseksi.
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Eläintarhat ovat usein erityisen kiinnostuneita kehittämään ohjelmia, joihin niiden pitämät eläimet jollakin
tapaa osallistuvat. Se voi tapahtua joko suoraan käyttämällä yksilöitä jalostusohjelmissa tai välillisesti
toimimalla lajeja koskevina lähettiläinä ja valistajina. IUCN:n lajien säilymistä käsittelevä komissio (Species
Survival Commission) julkaisee parhaillaan uusia ohjeita populaatioiden ex situ -hallinnoinnista.
Ohjeluonnoksessa20 ehdotetaan viiden vaiheen prosessia, jonka mukaan määritetään, onko vankeudessa
pidettävästä populaatiosta hyötyä ja, jos on, missä muodossa sen olisi osallistuttava.

Vaiheet ovat seuraavat:
Kaavio 3: IUCN:n/SSC:n lajien suojelustrategian osat (muokattu asiakirjasta IUCN SSC 2008)
Viiden vaiheen päätöksentekoprosessi, jolla määritetään, milloin ex situ -hallinnointi on sopiva suojeluväline:
-

VAIHE 1. Kartoitetaan lajin tilanne ja tehdään uhka-analyysi.
VAIHE 2. Määritetään tehtävät, jotka ex situ -hallinnoinnilla voi olla lajin yleisessä suojelussa.
VAIHE 3. Määritetään ex situ -populaation ominaisuudet ja koko, joita tarvitaan määritettyjen
suojeluroolien toteuttamiseen.
VAIHE 4. Määritetään resurssit ja asiantuntemus, joita tarvitaan ex situ -hallinnointiohjelmassa, jotta sen
tehtävät täytetään, ja arvioidaan toteutettavuus ja riskit.
VAIHE 5. Tehdään tietoon perustuva (eli käytetään edellä kerättyjä tietoja) ja läpinäkyvä päätös (eli
osoitetaan, miten ja miksi päätös tehtiin).

On myös erittäin tärkeää, että eläintarhat päättävät tarkkaan, mihin ex situ -suojeluohjelmiin ne haluavat
osallistua. IUCN:n asiantuntijaryhmä (Conservation Planning Specialist Group (CPSG)) edistää suojeluun
20

Ohjeiden pitäisi olla käytettävissä vuoden 2014 aikana. Sillä välin lisätietoa on teoksessa TraylorHolzer ym. (2013).
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liittyvää kasvattamista harjoittavan yhteisön panostusta lajien suojeluun muun muassa toteuttamalla
populaatioanalyysejä (eli populaation elinvoimaisuusanalyysejä (PVA) ja populaation ja elinympäristön
elinvoimaisuusanalyysejä (PHVA)) erityisten ohjelmistojen kuten Vortexin avulla. Tätä seuraa suunnitelmien
ja suositusten laatiminen vankeudessa pidettävät ja luonnonvaraiset populaatiot yhdistävälle lajien
suojelulle. CBSG toteuttaa myös suojelun arviointi- ja hallintosuunnitelmien suunnitteluprosesseja
(Conservation Assessment and Management Plan (CAMP)), joiden tarkoituksena on priorisoida tutkimus- ja
hallintotoimia eri lajien edellyttämällä tavalla.
Lähdeteos. Traylor-Holzer, K, Leus, K ja McGowan, PJK (2013) Integrating Assessment of Ex Situ
Management Options into Species Conservation Planning. WAZA Magazine 14: 6–9.
Kirjoittajan kokoama yhteistyössä seuraavan tahon kanssa: Philip McGowan (IUCN Species Survival
Commission Task Force on strategic planning for species conservation)

1.8

Eläintarhojen strateginen suunnittelu

Eläintarhasta riippuen voivat sen strategisen suunnittelun asiakirjat sisältää seuraavia tietoja, joilla saattaa
olla merkitystä EU:n eläintarhadirektiivin täytäntöönpanossa:
-

laitoksen tavoitteet
laitoksen kokoelmaa koskeva suunnitelma (ICP-suunnitelma)
jalostussuunnitelma
suojelusuunnitelma
tutkimussuunnitelma
henkilöstön koulutussuunnitelma
valistussuunnitelma
eläinlääkinnällinen hoitosuunnitelma
ravitsemussuunnitelma
ympäristön virikkeellistämissuunnitelma / hyvinvointisuunnitelma
ympäristön turvallisuussuunnitelma (IAS:n säännökset)
terveys- ja turvallisuussuunnitelma / hätäsuunnitelmat
luettelojärjestelmä
likviditeettisuunnitelma
ympäristön kestävyyssuunnitelma/-sertifikaatit
taloudellista kestävyyttä koskeva suunnitelma.

Esimerkkinä eläintarhan suunnitteluasiakirjoista voidaan mainita Bristolin eläintarhan strateginen
suunnitelma.
Laitoksen kokoelmaa koskeva suunnitelma eli ICP-suunnitelma on väline, jolla valvotaan kaikkia
kokoelmaan kuuluvia lajeja ja niiden suojelutehtävää, kytköksiä ohjelmiin, yksilöiden hankinta- ja
poistosuunnitelmia ja muita asiaankuuluvia tietoja. Yksi ICP-suunnitelman tärkeimmistä tehtävistä on
suojelutehtävän antaminen kullekin eläintarhassa pidettävälle lajille.
Alueellisia kokoelmia koskevalla suunnitelmalla (RCP-suunnitelmalla) annetaan EAZAn jäseniä oleville
eläintarhoille neuvoja niiden tehtävistä ja toimista, joihin niiden on ryhdyttävä ensisijaisesti suojeltavien lajien
osalta alueellisella tasolla. RCP-suunnitelma otetaan myös huomioon ICP-suunnitelmaa laadittaessa. EAZA
on määrittänyt useita RCP-luokkia tai -tehtäviä, joita lajeille voidaan määrätä. Jäljempänä olevassa
kaaviossa 4 on esimerkki siitä, miltä ICP-suunnitelma saattaa näyttää ja mitä tietoja se saattaa sisältää.
Lajien suojelutehtävän nimeämis- ja määrittämismenetelmää koskevaa työtä ovat tehneet paljon sekä EAZA
että jotkin sen jäsenet. Työn tuloksena esimerkiksi Chesterin eläintarha ja ZSL käyttävät
luokittelujärjestelmää, joka on mukautettu Riian eläintarhan käyttämästä järjestelmästä. Siinä tehtävillä on
kolme tarkoitusta: suojelu, valistus ja tutkimus. Chesterin eläintarhan kokoelman suunnittelua koskevassa
osassa annetaan lisätietoa käytössä olevista lajien suojelutehtävistä.
Uusien lajien hankkiminen kokoelmaan on perusteltava kuunnolla, ja hankinnan on oltava ICPsuunnitelman ja eläintarhan suojelutavoitteiden kannalta sopiva. EAZA Taxon Advisory Group -ryhmät
(TAG) ja Amphibian Ark kehittivät päätöksentekopuuta koskevan kyselylomakkeen, jota Chesterin
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eläintarha mukautti edelleen ja jota käytetään tässä tarkoituksessa (ks. asiakirja kokoelmien
perustamisesta ja oikeutuksesta).
Lajien hankkiminen eläintarhan kokoelmaan ja siitä poistaminen voi olla arkaluontoinen aihe. BIAZA:n
eläinyksilöiden hankintapolitiikkaa koskeva asiakirja esitetään useita suosituksia, jotka voi olla hyvä
sisällyttää eläintarhan hankintoja ja poistoja koskeviin toimintaperiaatteisiin.
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Kaavio 4: ICP-suunnitelman luokat taulukkona. Muokattu lähteestä Zoological Society of London (ZSL)
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Kansallisten ja EU:n eläintarhaliittojen ja -järjestöjen luettelo21

Liite 1.9: Kansalliset ja EU:n eläintarhaliitot ja -järjestöt
Itävalta

Österreichische Zoo Organisation
(OZO)

http://www.ozo.at/

Tšekki

Unie českých a slovenských
zoologických zahrad z.s. –
UCSZOO

http://www.zoo.cz

Tanska

Danish Association of Zoos and
Aquaria – DAZA

http://www.daza.dk

Ranska

Association Française des Parcs
Zoologiques – AFdPZ

http://www.afdpz.org

Union des Conservateurs
d'Aquarium – UCA

http://aquariumsdefrance.fr/

L'Association Francophone des
Soigneurs Animaliers – AFSA

http://www.afsanimalier.org/

Saksa

Zoologische Gesellschaft für Arten- https://www.zgap.org/index.php/en
und Populationsschutz – ZGAP
/
Stiftung Artenschutz

http://www.stiftung-artenschutz.de

Berufsverband der Zootierpfleger – http://www.zootierpflege.de
BdZ
Leibniz-Institute für ZooundWildtierforschung – IZW

http://www.izw-berlin.de

Verband Deutschsprachiger
Zoopädagogen e.V. – VZP

http://www.vzp.de

Saksan eläintarhanpitäjien järjestö. http://www.zootierpflege.de/
Berufsverband der Zootierpfleger
e.V. – BdZ
Saksan luonnonpuistojen järjestö.
Deutscher-Wildgehege-Verband e.
V. DWV

http://www.wildgehege-verband.de

Saksankielisten eläintarhajohtajien
yhdistys. Verband Deutscher
Zoodirektoren – VDZ

http://www.zoodirektoren.de/

Deutsche Tierparkgesellschaft –
DTG

http://www.deutschetierparkgesellschaft.de/

Zoologische Gesellschaft Frankfurt http://www.zgf.de/?id=14&languag
– ZGF
e=en
Italia

Unione Italiana Zoo ed Acquari –
UIZA

http://www.uiza.org

Alankomaat

Nederlandse Vereniging van
Dierentuinen – NVD

http://www.nvdzoos.nl

Alertis

http://www.alertis.nl

Stichting 'De Harpij'

http://www.deharpij.nl

Romania

Federatia Gradinilor Zoologice si
Acvariilor din Romania (FGZAR)

http://www.federatiazoo.ro/

Espanja

Asociación Ibérica de Zoos y
Acuarios – AIZA

http://www.aiza.org.es

21

Huomautus: tämä luettelo ei ole tyhjentävä.
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Asociación Ibérica de Cuidadores
de Animales Salvajes – AICAS

http://www.aicas.org/

Ruotsi

Svenska Djurparksföreningen –
SDF

http://svenskadjurparksforeningen.nu/

Yhdistynyt kuningaskunta

British and Irish Association of Zoos http://www.biaza.org.uk
and Aquariums – BIAZA
Association of British and Irish Wild http://www.abwak.org/
Animal Keepers – ABWAK

EU

British Veterinary Zoological
Society – BVZS

http://www.bvzs.org/

Royal Zoological Society of
Scotland – RZSS

http://www.rzss.org.uk/

Euroopan eläintarha- ja
akvaarioliitto – EAZA

http://www.eaza.net/

European Association for Aquatic
Mammals – EAAM

http://www.eaam.org/

European Association of State
Veterinary Officers – EASVO

http://www.fve.org/about_fve/sectio
ns/EASVO.php

European Association of Zoo and
Wildlife Veterinarians – EAZWV

http://www.eazwv.org/
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Luku

2
2

3 artikla – toinen luetelmakohta – koulutus ja yleinen
tietoisuus

2.1

Verkkosivut

AZA Education
BIAZA Education
CEC, the IUCN Commission on Education and Communication
Conservation Education Training Manual (AZA, 2010)
EAZA Education
Evaluating the Effectiveness of the Educational Delivery Models at Zoos Victoria
IZEA International Zoo Educators Association
WAZA Education
Zoo Aquarium Association (Australia and New Zealand) Education
Zoo Education Masterplan (Central Zoo Authority, India)
ZooLex Zoo Design Organization
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Tapaustutkimukset

2.2.1 Tapaustutkimus 7: Saksan luonnonpuistoyhdistyksen (Deutschen WildgehegeVerband e.V. – DWV e.V.) ympäristökoulutusta koskeva laatumerkkialoite
Tapaustutkimus 7. Saksan luonnonpuistoyhdistyksen (Deutschen Wildgehege-Verband e.V. – DWV
e.V.) ympäristökoulutusta koskeva laatumerkkialoite
Kirjoittajat: Eckhard Wiesenthal ja Pascale Wiesenthal
Saksan
luonnonpuistoyhdistyksen
(DWV)
ympäristökoulutusta
koskevassa
laatumerkkialoitteessa
käytetään
kokonaisvaltaista lähestymistapaa sen jäsenten
toiminnalliseen
organisointiin.
”Ympäristökoulutuksen
laatumerkki”
on
suunniteltu EU:n eläintarhadirektiivin sekä World
Zoo and Aquarium Conservation Strategy strategian
tavoitteiden
mukaisesti.
Ympäristökoulutuksen
tavoitteet
perustuvat
kestävän kehityksen agendaan (Saksassa BnE),
Unescon
kestävää
kehitystä
edistävän
koulutuksen
vuosikymmenen
(2005–2014)
periaatteisiin sekä ympäristöä ja kehitystä
koskevan Rion julistuksen Agendaan 21.
Suojelu-, tiede- ja koulutustehtäviä koskevat
toimenpiteet riippuvat kunkin laitoksen koosta
(työntekijöiden,
eläinten
ja
vuosittaisten
vierailijoiden
määrästä).
Koulutuksen
sertifioinnilla annetaan tunnustusta koulutuksen
kokonaistarjonnan
monitahoisuudelle
ja
vaihtelevuudelle (ks. taulukko 1). Lopullisena
tavoitteena on se, että eläintenpito on
mahdollisimman laadukasta.
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Taulukko 1: DWV:n tarjoama koulutus
Taso/
kesto

Sisältö

Tavoitteet

Seurantatehtävät

Akkreditointi

Taso 1
(4
päivää)

• Epävirallinen
ympäristökoulutus /
virallinen
ympäristökoulutus
• Opastetut kierrokset
• Koulutusmateriaalien
suunnittelu

• Epävirallisen
koulutussuunnitelman
käytännön toteutus
• Virallisen
ympäristökoulutuksen
parhaiden käytäntöjen
ja BnE:n
sisällyttäminen
eläintarhan toimintaan

Ei ole (tämä taso on
seminaarin
alkupaketti, jossa
keskitytään
kokemukseen
perustuvan
ympäristökoulutuksen
tärkeimpiin tekijöihin
yhteisen laatutason
määrittämiseksi)

Todistus /
asiakirja
Merkit / perustodistus

Taso 2
(4
päivää)

• Laadunhallinnan
perusteet I
• Markkinointi
• Eläinsuojien ja puiston suunnittelu
• Arviointi/
kävijätutkimukset

• Laadunhallinta:
toiminta-ajatus,
mahdollisuudet,
rajoitukset ja
toteuttaminen
• Markkinointistrategia,
-suunnitelma ja toimenpiteet.
• Eläinten hoito:
kattava malli ”eläimen
ympärillä”
• Kävijätutkimukset:
menetelmät ja
käytännön toteutus.

Eläintarhojen pitää
pystyä todistamaan,
että ne ovat
parantaneet
konkreettisesti
virallisia
ympäristökoulutustoimiaan ja luoneet
perustan
laadunhallinnalle

Todistus /
asiakirja
Merkit /
premiumtodistus

Eläintarhojen on
tehtävä
lisäparannuksia ja
entistä kattavampaa
laadunhallintaa, jotka
ovat suurempien
eläintarhojen
vaatimusten mukaisia

Todistus /
asiakirja
Merkit /
premium plus todistus

• Laadunhallinta II:
Tehtävät. Oman
kehityksen arviointi
kestävän toteutuksen
osalta.
• Onnistuneen ja
tehokkaan
vapaaehtoistoiminnan
varmistaminen
• WZACS, Agenda 21,
osallistuminen lajien
suojeluun
Laadunhallinnan tärkeys sertifioinnissa
Laadunhallinta on rakenteellinen elementti, joka
yhdistää erityistoimintoja kahdella tasolla:
Taso 3
(3
päivää)

• Laadunhallinnan
perusteet II
• Vapaaehtoistoiminnan
johtaminen
• Valistus/koulutussuunnitelmat

a) Määritettyjä vaatimuksia valvotaan ulkoisesti.
Säännöllisesti toistettavilla jälkitarkastuksilla
varmistetaan,
että
epävirallisen
ympäristökoulutuksen alan asiantuntemusta ja
tietämystä kehitetään jatkuvasti ja koulutustoimia
suunnitellaan
kestävästi.
Esim.
kehitystavoitteiden määrittäminen sertifioinnin ja
uudelleensertifioinnin väliselle ajalle.
b) Vaatimuksiin sisältyy toimintaedellytyksiä,
jotka
ovat
olennaisia
epävirallisen
ympäristökoulutuksen ja yleisesti laadun
kehittämisen onnistumiselle. Esimerkiksi: työn
järjestäminen.
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Tasoilla I ja II korostetaan erityisesti sellaisten pienempien puistojen tarpeita, joissa on vähemmän
työntekijöitä. Tasolla III tarkastellaan suurempien puistojen lisätarpeita, jotka johtuvat useammista
työntekijöistä ja monimutkaisemmista toimintatavoista.
Laadunhallinnan keskeisenä tekijänä on, että puistot määrittävät omat tavoitteensa ja
koulutustarpeensa. Sen vuoksi taso III on avoin myös pienille puistoille, jos ne haluavat laajentaa
laadunhallintaansa.
Tiede-, luonto- ja suojeluseikkojen lisääminen
DWV tukee luonnon- ja eläintensuojelun tiedehankkeita. Asiaankuuluvaa tietoa jaetaan kullekin laitokselle
verkossa, DWV:n lehdessä, uutiskirjeissä ja tapaamisissa. Laitokset lisäävät saamansa tiedot
koulutustoimintaansa. DWV:n johtoryhmä tekee yhteistyötä luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. BUND (Maan
ystävät Saksa) ja NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union) käyttävät nykyään DWV:n
jäsenpuistoja alustana in situ -hankkeidensa edistämiseen. Tällainen yhteistyö on erittäin tehokasta ja tuo
onnistuneesti yhteen luonnon- ja eläintensuojelun alan asiantuntemusta.
Lisätietoja: http://www.wildgehege-verband.de/ Initiative for an Environmental Education Qualification.
WAZA News, 4/10, s. 2–4.

2.2.2 Tapaustutkimus 8: Epäviralliseen valistukseen käytettävät ZSL:n laitteet
Lontoon eläintarhassa
Tapaustutkimus 8. Epäviralliseen valistukseen käytettävät ZSL:n laitteet Lontoon eläintarhassa
”Zoological Society of London (ZSL), joka perustettiin vuonna 1826, on kansainvälinen tiede-, suojelu- ja
opetusjärjestö, jonka toiminta-ajatuksena on edistää ja toteuttaa eläinten ja niiden elinympäristöjen
maailmanlaajuista suojelua.
Toiminta-ajatuksemme
toteutetaan
uraauurtavan
tieteemme,
yli
50 maassa
toimivien
suojeluhankkeidemme ja kahden eläintarhamme (ZSL London Zoo ja ZSL Whipsnade Zoo) avulla (ZSL).”
Lontoon eläintarhassa epäviralliseen valistukseen käytettävät laitteemme ja menetelmämme esitetään alla
olevissa kuvissa. Näillä laitteilla kerrotaan biologisen monimuotoisuuden suojelun tärkeydestä luovilla ja
vuorovaikutteisilla tavoilla.
Mielikuvituksellisissa valistustekniikoissa innoittamiseen, viestintään ja huomion kiinnittämiseen ei
tarvitse käyttää kalliita materiaaleja.

Vasemmalta myötäpäivään: Vuorovaikutteinen kyltti, jolla kerrotaan vierailijoille kentällä tapahtuvaan
suojeluhankkeeseen osallistuvien henkilöiden tehtävistä. Siinä myös ehdotetaan vierailijoita tukemaan
valitsemaansa henkilöä yhdellä punnalla. Juliste, jossa annetaan hyödyllisiä vinkkejä alkuperäiseen
lajistoon kuuluvien luonnonvaraisten eläinten kohtaamiseen. Ilmastonmuutosviestejä kilpikonnan
aitauksessa.
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Alla: Kierrätysmateriaaleista valmistettujen pingviinien joukko kertoo ilmastonmuutoksen seurauksista.

Alla esitetyt esimerkit osoittavat, miten ihmiset saadaan kiinnostumaan ihmisten (esim. hoitajien ja heidän
tietämyksensä) avulla. Vasemmalta myötäpäivään: Juliste, jossa vierailijoita neuvotaan tarkkailemaan
paikkoja, joihin on piilotettu virikkeitä apinoita varten. Eläintenhoitajana päivän ajan toimiminen antaa
syvemmän kokemuksen eläimistä ja eläintarhasta. Eläintenhoitajien infotaulut ja vinkit kertovat eläimistä ja
auttavat tarkkailemaan niitä.

2.3

Epävirallinen valistus ja näyttelyiden suunnittelu eläintarhassa

Eläintarhat luottavat biologisen monimuotoisuuden puolustamisessa apukeinoon, jota muilla
suojelujärjestöillä ei ole, eli eläviin eläimiin. Ihmisten eläimiä kohtaan tuntema luontainen vetovoima tuo
eläintarhoihin miljoonia vierailijoita. Tätä resurssia voidaan käyttää innostamiseen, valistamiseen ja
tietoisuuden lisäämiseen, mutta sillä voidaan yhtä helposti välittää epähuomiossa vahingollisia viestejä.
Seuraavassa on joitakin tältä osin huomioon otettavia seikkoja:
-

Eläintarhojen suojelu-, opetus- ja markkinointiosastot saattaisivat hyötyä jatkuvasta yhteydenpidosta ja
toisiltaan oppimisesta. Näin ne voisivat varmistaa, että joka tilanteessa välitetään oikeita viestejä.
”Virkistys” ei kuulu EU:n eläintarhadirektiivin soveltamisalaan. Tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, että
vaikka jotkut vierailijat uskovat, että eläintarhan päätehtäviä ovat suojelu ja valistus, useille vierailun
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syynä on ”virkistys”, ”mukava päivä lasten kanssa”, ”huvi” tai ”ulkoilu”. Väitettä siitä, että virkistys saa
ihmiset tulemaan eläintarhaan (ja tuo tuloja muulle toiminnalle), on käytetty perusteluna päätöksille ja
kehittämiselle tai toimille, joissa etusijalla on markkinointi suojelu- ja valistusarvojen sijaan. Nämä arvot
ovat usein toissijaisia tai ne otetaan huomioon viimeisenä tai ei ollenkaan. Jotkin virkistystoimet saattavat
olla suojelutavoitteiden vastaisia, minkä vuoksi niitä olisi arvioitava EU:n eläintarhadirektiivin pohjalta.
Vierailijoiden (ja erityisesti lasten) houkutteluun keskittyminen voi antaa kuvan, että luonnonvaraiset
eläimet ovat söpöjä, vaarattomia ja lemmikkieläimiksi sopivia. Eksoottisten lemmikkieläinten (laillisella ja
laittomalla) kaupalla ja eksoottisten lemmikkieläinten pitämisellä on viime vuosina havaittu olevan
kielteisiä vaikutuksia joidenkin lajien suojeluun ennen pitkää. Ne saattavat olla haitallisten vieraslajien
lähde, biologisen monimuotoisuuden resursseja on ohjattava hylättyjen eläinten pelastamiseen ja
omistajilla ei useinkaan ole tarvittavaa tietämystä, jotta he voisivat tarjota asianmukaiset eläinten
hyvinvointia koskevat edellytykset, mistä luonnonsuojeluviranomaiset ovat huolissaan. Sitä vastoin
eläintarhoilla on erittäin hyvät edellytykset valistaa vastuullisesta eksoottisten lemmikkieläinten
pitämisestä ja eksoottisten eläinten asianmukaisesta hoidosta. Ne pystyvät myös tarjoamaan ihmisille
mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisina ja päästä lähelle eläimiä turvallisesti ja varoittamaan ihmisiä
vastuuttomasta eksoottisten lemmikkieläinten pitämisestä.
Esityksissä, esitelmissä ja suorassa yhteydessä ollessa välitettyjä valistuksellisia viestejä on ehkä
arvioitava eläintarhadirektiivin pohjalta.

Näyttelyiden suunnittelu
Eläintarhojen näyttelyiden suunnittelu kehittyy jatkuvasti. Eläintarhojen näyttelyillä tarjotaan asianmukaiset
olot eläimille, mutta niiden tavoitteena on myös vierailijoiden mielenkiinnon ylläpitäminen ja vierailijoiden
kanssa viestiminen. Nykyään on siirrytty entistä kauemmaksi näyttelyistä, joiden osa vierailija tuntee
olevansa, kohti vuorovaikutteisia näyttelyitä, joissa tietojen hienovarainen esittäminen ja eläintarhan
henkilöstön suora osallistuminen auttavat luomaan tunneyhteyden vierailijoihin. Nykyisiä näyttelyiden
suunnitteluperiaatteita ovat muun muassa seuraavat:
Monika Fiby ( ZooLex Zoo Design Organization -järjestön perustaja) noudattaa eläintarhan suunnittelussa
neljää periaatetta seuraavasti:
-

Houkuttelevuus:
Esteettiset
kokemukset
luovat
myönteisiä
mielikuvia.
Houkuttelevien
eläintarhaympäristöjen suunnittelulla luodaan perusta palkitseville vierailijoiden kokemuksille.
Tehokkuus: Luonnolliset prosessit huomioon ottava suunnittelu on kestävää. Kestävyys on
kustannustehokasta ajan mittaan.
Joustavuus: Ex situ -suojelua koskevat vaatimukset muuttuvat nopeasti. Joustavalla suunnittelulla
vastataan eläinten hoitotarpeiden muuttumiseen.
Ajattomuus: Luonto on aina puoleensavetävää. Luonnonmaisemat ovat eläintarhan suunnittelun
mittapuita.

Oregon Coast Aquarium toteutti kyselytutkimuksen näyttelytekstejä koskevista suuntauksista
AZA:n jäsenlaitoksissa. Tuloksista kävi ilmi seuraavia suuntauksia:
-

-

-

-

Sisältö – Sisällössä on siirrytty eläimistä ja elinympäristöistä ekosysteemin suojeluun ja mukaan on
otettu kulttuuria ja paikallisten ihmisten tarinoita. Toivo ja menestys nähdään tehokkaina
lähestymistapoina, kun käyttäytymistä halutaan muuttaa.
Yleisöt – Näyttelytekstit perustuvat tutkimukseen siitä, miten ihmiset oppivat. Monikieliset tekstit
saavuttavat laajemman yleisön. Teksteissä otetaan huomioon eri ikäryhmät ja se, mitä ihmiset
ymmärtävät suojelusta. Teksteissä painotetaan tarinankerrontaa. Näyttelytekstit, jotka vetoavat yhtä
paljon sekä tunteisiin että älyyn.
Suojelu – Annetaan tietoa laitoksen osallistumisesta paikalliseen suojelutoimintaan ja tarjotaan
vierailijoille mahdollisuuksia osallistua suojeluhankkeisiin eläintarhoissa.
Vuorovaikutus henkilöstön ja vapaaehtoisten kanssa – Yleisön edessä tapahtuvan näyttelyn
esittelyllä saavutetaan vierailijat parhaiten. Näyttelyiden esittelyyn osallistuu nykyään entistä enemmän
henkilöstöä ja vapaaehtoisia.
Kohtaamiset eläinten kanssa – Vierailijat saavat mahdollisuuden tarkkailla eläinten koulutusta ja
hoitajia, jotka ovat vuorovaikutuksessa eläinten kanssa.
Väri ja teksti – Entistä vähemmän mutta värikkäämpiä kylttejä, joissa on vähemmän tekstiä ja painava
sanoma. Tarkempia tietoja voidaan tarjota verkkolinkeillä.
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Vuorovaikutteisuus – Näyttelyissä käytetään kolmiulotteisia esineitä, joilla saadaan kaikenikäiset
vierailijat kiinnostumaan näyttelyistä. Tällaisia ovat muun muassa kosketeltavat esineet, rekvisiitta ja koko
kehon kokemukset.
- Teknologia – Näyttelyihin on yhdistettävä teknologiaa, sillä ihmiset ovat vuorovaikutuksessa maailman
kanssa ja hakevat tietoa juuri teknologian avulla. Matkapuhelinsovellusten ja tekstiviestien käyttö kasvaa
edelleen. Tavoitteena on tehdä teknologiasta perheet ja ryhmät huomioon ottavaa.
Ihmisten kanssa pysytään yhteyksissä verkon ja sosiaalisen median avulla sen jälkeenkin, kun he ovat
vierailleet laitoksessa.
-

(Trends in Zoo and Aquarium Exhibit Interpretation Oregon Coast Aquarium. Terry O'Connor Consulting,
2010)
Epävirallisen valistuksen välineet ja toimet. Ohjeita, suuntauksia ja esimerkkejä.
Väline/toimi: Kyltit ja kuvat
Ohjeet

Neuvot/suuntaukset

Tarjotaan tarkkoja lajitietoja (ks. edellä)

Eläintarhan
kuvaesitysten
sisällöt
muuttuvat
eläimistä ja elinympäristöistä ekosysteemeihin,
maisemiin sekä suhteisiin ihmisten toimien ja
kulttuurien kanssa.
Visuaalisemmat: valokuvia, suuria
kirjasimia ja useita tiedon tasoja.

värikkäitä

Vuorovaikutteiset näyttelyt
Edistetään tietoisuutta
osallistumisesta

syy-seuraussuhteista

ja Lisätään kaikkien aistien ja teknologian käyttöä.
Tehdään valintojen tekemisestä ja seurausten
havainnoinnista mahdollista.
Osallistuminen eläintarhan suojelualoitteisiin.
Vierailun jälkeinen vuorovaikutus.

Esim. pulmatehtävät, audiolaitteet, kosketettavat biomateriaalit, pelit, videot, tietokilpailut, kosketusnäytöt ja
matkapuhelinsovellukset.
Vuorovaikutteiset vierailijakeskukset (Adelaiden eläintarha, Zürichin eläintarha)
Painetut tiedot
Käytettävä viisaasti. Mahdollisuuksien mukaan Käytetään osana muita toimia.
korvattava ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla.
Tarkempia ja hyödyllisiä tietoja osallistumisesta in
situ
-suojeluun,
kampanjoista,
elämäntapavalinnoista,
suojelua
koskevista
viesteistä, muusta osallistumisesta.
Esim. kartat, esitteet ja opaskirjat.
Puheet / hoitajien puheet / eläinten kohtaaminen
Välittävät tarkkaa biologiaan ja suojeluun liittyvää Henkilöstön eläimiä ruokkiessaan tai kouluttaessaan
tietoa.
pitämät puheet ovat yhä suositumpia. Niissä
käytetään
usein
tarinankerrontaa,
annetaan
Liittyvät
asianmukaiseen
käyttäytymiseen
mielenkiintoisia tietoja ja lukuja ja rohkaistaan
luonnonvaraisia eläimiä kohtaan (ks. EU:n
esittämään
kysymyksiä
vuorovaikutuksen
eläintarhadirektiivin hyvien käytäntöjen opas: 3
lisäämiseksi.
artiklan ensimmäinen luetelmakohta)
Melkein mitkä tahansa lajit voivat olla tällaisten
Minimoidaan
eläinten
käsittely
ja
toimien kohteena. Näin tarjotaan mahdollisuuksia
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virikkeiden/koulutuksen käyttö ja esitellään sen suoraan viestintään vierailijoiden kanssa.
sijaan lajien luonnonmukaista käyttäytymistä.
Jotkin eläintarhat asentavat ikkunoita, joiden kautta
Noudatetaan eläinten kanssa kosketuksissa oloa ja voi tarkkailla hoitajia, tutkijoita ja vapaaehtoisia
zoonoosien ehkäisyä koskevia ohjeita (ks. EU:n työssään.
eläintarhadirektiivin hyvien käytäntöjen opas: 3
artiklan kolmas luetelmakohta)
Osallistuvalle henkilöstölle
julkiseen esiintymiseen.

tarjotaan

koulutusta

Eläinten esittelyt ja esitykset
Edellä olevan laatikon ohjeita voidaan soveltaa myös Esitysten ja kohtaamisen tarkoituksena on herättää
esittelyihin.
empatiaa ja kiinnittää huomiota suojeluun liittyviin
viesteihin.
Eläinten käyttöä valokuvien ottamiseen ja
ratsastamiseen on arvioitava tarkasti sen osalta, Suuri yleisö on yhä tietoisempi siitä, mitä seurauksia
onko näillä toimilla valistuksellista arvoa, ja lisäksi on jonkin tyyppisellä esittelyllä on, ja siksi jotkut tuovat
varmistettava, että niillä ei ole haitallisia vaikutuksia esiin huolenaiheita.
eläinten hyvinvointiin.
Jotkin lajit ja yksittäiset eläimet voivat nauttia
Luonnoton ”sirkusmainen” käyttäytyminen ja temput ihmiskontaktista ja hyötyä älyllisestä stimuloinnista,
eivät kuulu valistukseen.
minkä vuoksi ne sopivat muita lajeja tai yksilöitä
paremmin tällaiseen toimintaan.
Osallistuvien eläinten hyvinvointia on tarkkailtava
niiden koulutus- ja esiintymismäärien osalta. On
myös varmistettava, että toimenpiteet ovat
eläintarhadirektiivin
3
artiklan
kolmannen
luetelmakohdan mukaisia.
Lajin valinnalla on oltava valistukseen
eläintenhoitoon liittyvät perustelut.

ja

”Eläintenhoitajana päivän ajan” -ohjelmat
Noudatetaan eläinkontakteja ja turvallisuutta Näihin ohjelmiin sisältyy tutustumista ”kulissien
koskevia ohjeita – eläintarhadirektiivin 3 artiklan taakse” tai kokeneen eläintenhoitajan auttamista
kolmas ja neljäs luetelmakohta ja EU:n päivän ajan.
eläintarhadirektiivin hyvien käytäntöjen opas
Tarjotaan henkilöstölle koulutusta lajeista luonnossa Hoitajat voivat kertoa perinpohjaisia tietojaan
ja suhdetoiminnasta.
eläimistä ja luoda näin vahvempia yhteyksiä.
Pidetään ryhmät pieninä ja varataan ohjelmalle Tällaiset toimet voivat tuottaa läheisiä mutta ei niin
muutama päivä viikossa.
tungettelevia kohtaamisia ja yhteyksiä eläinten
kanssa.
Verkkosivut
Niillä esitellään toiminta-ajatuksia, suojelu-, tutkimus- Verkkosivuilla ja -resursseilla voidaan tarjota tietoa
ja koulutusohjelmia.
ennen vierailua ja sen jälkeen sekä virallisesta että
epävirallisesta valistuksesta, perusteellista lajitietoa,
Ne edistävät todenmukaista ja kunnioittavaa kuvaa
tietoja suojelu- ja tutkimusohjelmista, pitkäaikaisia
eläimistä.
osallistumismahdollisuuksia,
tietoa
kestävistä
elämäntapavalinnoista ynnä muusta.
Esim. Seafood Watch Monterey Bay Aquarium
Erityistapahtumat
Päivät tai viikot, jotka on omistettu suojelukampanjalle tai -aiheelle. Tapahtumissa voi olla monenlaista
toimintaa, kuten tiedotuspisteitä, lahjoituslaatikoita, pelejä, kilpailuja ja puheita.
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Esim. South East Asia Campaign (EAZA-IUCN/SSC)
Suhteet tiedotusvälineisiin
Ollaan tietoisia siitä, miten eläimiä esitellään Lehdistötiedotteita ja TV-esiintymisiä käytetään yhä
tiedotusvälineille ja käsitellään tiedotusvälineiden enemmän – ei pelkästään julkisuuden vuoksi ja
edessä.
eläintarhan profiilin nostamiseksi vaan myös siksi,
että voidaan kertoa suojelutietoja ja esittää
lausuntoja ympäristöasioista, kuten ekologisista
katastrofeista ja uusien lajien löytämisestä.
Sanoista tekoihin
Eläintarhoja kannustetaan
kestävyyden parantamiseksi.

ryhtymään

toimiin Kun eläintarhat esittävät vierailijoille käytännön
esimerkkejä siitä, miten ne itse ovat ryhtyneet toimiin
parantaakseen kestävyyttään, se voi rohkaista myös
Korvaavia ja uusia osia voidaan valita/suunnitella
vierailijoita ryhtymään toimiin.
kestävyys huomioon ottaen.
Esim. kaikki Korkeasaaren eläintarhan ravintolat tarjoavat ainoastaan Reilun kaupan tuotteita sekä
paikallisia luomutuotteita.
Adelaiden ja Monarton eläintarhat toimivat, kampanjoivat ja puhuvat palmuöljyn käytön lopettamisen
puolesta, sillä useimmat lähteet eivät ole ympäristön kannalta kestäviä ja viljelmät uhkaavat orankien
eloonjäämistä.
”Mitä voit tehdä?”
Eläintarhoja kannustetaan käyttämään kaikkia Suojelutoimia koskevia ehdotuksia sisällytetään yhä
käytettävissään olevia keinoja ehdottaessaan enemmän valistusohjelmiin ja -toimiin.
suojelutoimia vierailijoille.
Eläintarha-alan järjestöjen kampanjoilla tuotetaan
jäsenille
valistusmateriaaleja,
osoitetaan
asianmukaisia suojelutoimia sekä suunnitellaan
tietoisuuden lisäämis- ja rahankeruutoimia.
Jotkin
eläintarhat
tarjoavat
vierailijoille
mahdollisuuksia
valita
ympäristöystävällisiä
vaihtoehtoja eläintarhassa kuljetuksen osalta sekä
ravitsemuspalveluissa ja myymälöissä.
Bristolin eläintarha antaa alennuksia vierailijoille, jotka saapuvat julkisella liikenteellä.
Dublinin eläintarhan ”Mitä voit tehdä?” -osa.
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Luku

3
3

3 artikla – kolmas luetelmakohta – eläinten pitäminen

3.1

Verkkosivut

3.1.1

Hyödyllisiä verkkosivuja

American Veterinarian Medical Association (esim. lopettaminen, desinfiointiaineet jne.)
Australasian Husbandry Manuals
Australian Zoo Biosecurity Manual and Self-Audit Checklist (bioturvallisuus)
AZA Husbandry Manuals and Husbandry Guidelines (esim. ravitsemus, karanteenit, eläintenhoito-oppaat)
Brien, M. L., Cherkiss, M. S., Parry, M. W., Mazzotti, F. J. (2010) Housing Crocodilians in Captivity: Consideration
for Central America and Caribbean
British Association of Zoos and Aquaria (esim. ravitsemus, aitausten suunnittelu, bioturvallisuus, myrkylliset
matelijat, sammakkoeläimet, kalat ja selkärangattomat, zoonoosit, ympäristön virikkeellistäminen, vierailijoiden
vaikutukset ja eläinten hyvinvoinnin arviointi)
CITES non-air Transport Guidelines of live wild animals and plants
Comparative Nutrition Society
Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22. joulukuuta 2004 (esim. eläinten suojelu kuljetuksen aikana)
DEFRA, UK (2012) Zoos Expert Committee Handbook (esim. eläinten hyvinvoinnin arviointi)
Disney's Animal Training Programme (esim. koulutus, ympäristön virikkeellistäminen ja ihmisten ja eläinten väliset
suhteet)
EC Animal Welfare During Transport
EFSA statement on the use of animal-based measures to assess animal welfare
Environmental enrichment guidelines. Association of British and Irish Wild Animal Keepers (ABWAK)
Euroopan eläintarha- ja akvaarioliitto (esim. ravitsemus, vaarallisten lajien luettelo, lopettamistodistus, zoonoosit ja
bioturvallisuus)
EGZAC on Zoo Animal Contraception
European Zoo Nutrition Group
Fish and Amphibian Euthanasia, Cornell University, 2012
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission Species Profiles
IATA Live Animals Regulations
International Congress of Zookeepers (esim. ihmisten ja eläinten väliset suhteet ja ympäristön virikkeellistäminen)
Merck Veterinary Manual on Exotic and Laboratory Animals (eläintarhan eläinten terveys)
Minimum Requirements for the Keeping of Wild Animals-Switzerland Standards
Proceedings of the Eighth International Conference on Environmental Enrichment
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Saeugetiergutachten (Eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset luonnonvaraisten nisäkkäiden ja muiden
luonnonvaraisten eläinten pitämiselle saksankielisissä maissa)
The shape of enrichment (ympäristön virikkeellistäminen)
Zoo Enclosure Designing Software
Zoolex Zoo Design Organization
Zootrition – Dietary Management Software
3.1.2

Esimerkkejä verkossa saatavilla olevista erityisistä eläintenhoito-oppaista

Australian Codes of Practice: Captiva Amphibian and Reptile Husbandry
AZA Amphibian Husbandry Resource Guide
AZA and EAZA Joint Flamingo Husbandry Guidelines
AZA Elephant TAG resource
AZA Orangutan SSP Husbandry Manual
AZA Penguin Care Manual 2014
Codes of Practice for the Welfare of Animals – Private Keeping of Reptiles (Victoria)
EAZA Marmoset Husbandry Guidelines
EAAM Standards and Guidelines on Tursiops truncatus
Elasmobranch Husbandry Manual
Elephant Management Guidelines (BIAZA) (2010)
Guidelines for the Use of Amphibians and Reptiles in Field and Laboratory Research
Horse Care Guide. British Veterinary Association.
Husbandry and Management of Parrot Species
IWRC Guidelines for Wildlife Rehabilitation
MYFWC Sea turtles Conservation Guidelines
Toucan Husbandry Manual
Policy on Exhibiting Primates in New South Wales
Rhino Keeper Association

3.2

Luettelo yleisistä standardeista, käytännesäännöistä ja ohjeista:

American Association of Zoos and Aquariums (2011). Accreditation Standards and Related Policies
Sveitsin eläinsuojelumääräys (Tierschutzverordnung). Sveitsin liittoneuvosto (2008)
Australasian Regional Association of Zoological and Aquaria (2000) Codes of practice and associated
guidelines
Australian Animal welfare standards and guidelines: exhibited animals
Canada's Accredited Zoos and Aquaria (2008) Animal Care and Housing Manual
DEFRA, UK (2012) Secretary of State's Standards of Modern Practice
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Euroopan eläintarha- ja akvaarioliitto (EAZA), Minimum Standards for the Accommodation and Care of
Animals in Zoos and Aquaria
New Zealand Animal Welfare Advisory Committee (2005). Animal welfare (zoos) Code of Welfare
The Zoological Park, a new ally for biodiversity (Ohjeet eläintarhalainsäädännön täytäntöönpanoon
Espanjassa, Espanjan maatalous-, elintarvike- ja ympäristöministeriö)

3.3

Tapaustutkimukset

3.3.1

Pitopaikat ja ympäristö

Tapaustutkimus 9. Tamanduoiden (Tamandua tetradactyla) onnistunut pitäminen
Kirjoittaja ja valokuvat: Jennie Westander (kuraattori ja opetus- ja tutkimuspäällikkö, Parkenin eläintarha)
Ruotsin Eskilstunassa sijaitsevan Parkenin eläintarhan tamanduat pidetään perheryhmässä, jossa on uros
ja naaras sekä kaksi eläintarhassa syntynyttä jälkeläistä. Eurooppalaisen kantakirjan mukaan
tamanduoiden lisääntyminen eläintarhoissa on yleensä vaikeaa.

Tamanduoita pidetään aitauksessa, josta pääsee sekä ulko- että sisätiloihin. Tämä on epätavallista, sillä
useimpia tamanduoita pidetään sisätiloissa varsin pimeissä aitauksissa. Aitauksessa on useita osia, minkä
ansiosta eläimet voivat valita, ovatko ne lähellä muita perheenjäseniään vai näitä kauempana. Ympäristöä
on virikkeellistetty useilla kiipeilyrakenteilla, vanhoilla tukeilla, kivillä ja ulkotiloissa myös luonnonkasveilla.
Vaikka eläimiä ei ole koulutettu, ne ovat luonteeltaan rauhallisia. Hoitajat voivatkin mennä aitaukseen
ruokkimaan niitä ja puhdistamaan näyttelyä.
Tässä näyttelyssä tamanduat lisääntyvät erittäin hyvin. Vierailijat näkevät hyvän näyttelyn, ja eläimet
käyttäytyvät spontaanisti luonnonmukaisesti, sillä aitaus muistuttaa luonnollista elinympäristöä.
Käyttäytyminen ja lisääntymistulokset tällaisessa aitauksessa osoittavat, että ulkotiloihin pääsystä on tälle
lajille etua.
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Tapaustutkimus 10. Australiansarvihaiden (Heterodontus portusjacksoni)
vankeudessa kasvattamisen edistäminen ympäristöä muuttamalla
Kirjoittaja ja valokuva: Núria Baylina (kuraattori, Ocenário de Lisboa)
Kahta australiansarvihaiparia on pidetty Lissabonin Ocenário de Lisboa -merikeskuksessa vuodesta 2000
lähtien. Kaksi naarasta tuli sukukypsiksi vuonna 2005 ja alkoi laskea munia. Merkkejä parittelusta tai
elinkykyisten munien tuottamisesta ei kuitenkaan ollut. Koiraat olivat olleet sukukypsiä vuodesta 2009
lähtien.
Tiedettiin, että luonnossa näillä hailla oli lisääntymiskausi, jonka aikana koiraat etsivät naaraita
rannikkovesissä. Koska merikeskuksen veden lämpötila oli sama ympäri vuoden, ajateltiin, että
lisääntymisen puute johtuisi siitä, ettei lämpötila muuttunut vuoden aikana. Näin ollen altaan lämpötila
säädettiin niin, että se jäljitteli vuotuisia lämpötilan muutoksia (välillä 13–26 ⁰C). Tämä aloitettiin
toukokuussa 2011. Ensimmäiset parittelun merkit havaittiin ja ensimmäinen elinkykyinen muna laskettiin
marraskuussa 2011. Toinen ja kolmas elinkykyinen muna havaittiin tammikuussa 2012. Munia tarkkailtiin
ultraäänellä. Näin voitiin tarkastaa, olivatko ne hedelmöittyneitä, ja valvoa alkion kehittymistä. Kaksi
ensimmäistä hain poikasta syntyi vuonna 2013.
Tämä toimenpide johti australiansarvihaiden
onnistuneeseen
lisääntymiseen
Lissabonin
merikeskuksessa. Australiassa on ilmoitettu
poikasista, jotka ovat syntyneet vankeudessa
luonnosta saaduista munista, mutta tämä on
todennäköisesti ensimmäinen kerta maailmassa,
kun tämä hailaji on lisääntynyt vankeudessa.
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Ympäristön virikkeellistäminen

Tapaustutkimus 11. Yhden suuren afrikankeuhkokalan siirtäminen uuteen altaaseen
Kirjoittaja ja valokuvat: Valerie O’Hare, Shape of Enrichment
Sofian eläintarhan akvaarion henkilöstö oli huolissaan siitä, että tämän suuren ja vetovoimaisen kalan elinolot eivät
olleet sen hyvinvoinnin kannalta parhaat mahdolliset. Akvaario oli pieni, eikä sen sisällössä ollut monitahoisuutta tai
vaihtelua. Kala oli ollut kyseisessä akvaariossa jo jonkin aikaa, ja se kasvoi vanhetessaan liian suureksi
akvaarioon.
Henkilökunta piti ideariihen tunnistaakseen menetelmiä, joilla kalan elämänlaatua voitiin parantaa sen fyysistä
elinympäristöä kehittämällä ja aisteihin kohdistuvalla virikkeellistämisellä. Tehtiin seuraavia muutoksia:
3.

Aitauksen koko: Kala siirrettiin akvaarioon, joka oli lähes kaksi kertaa niin suuri kuin edellinen.

4.

Suoja 1: Läpinäkyvä muoviputki, jonka halkaisija on vain vähän suurempi kuin kalan ja joka halkaistiin
pitkittäin ja sijoitettiin etulasia vasten. Putkessa kala tunsi olevansa piilossa, mutta se oli silti täysin
yleisön näkyvillä.

5.

Suoja 2: Erikokoisten kivien, soran ja läpinäkyvän muovikalvon avulla tehtiin luola, jonka yksi sivu
muodostui akvaarion etulasista, jolloin yleisö saattoi nähdä täysin sen sisälle.

6.

Piilopaikka: Luolan päällä ja muualla aluskasvillisuudessa olevat tekokasviryhmät muodostavat kaksi
suurta piilopaikkaa, joissa kala on silti näkyvillä kasvien läpi. Lisäsuojaksi akvaarion takaosaan keskelle
pohjaa asetettiin pala ajopuuta.

7.

Kohoumat: Akvaariossa olevan soran ja sinne lisättyjen kivien avulla pohjalle tehtiin kaksi kohoumaa.
Kolmas kohouma tehtiin luolan katolle.

8.

Rakenne: Pohjaan tehtiin vaihtelua erikokoisten kivien avulla. Uusi ajopuu, tekokasvit, luola ja putki
tarjosivat uutta kosketeltavaa.

9.

Valo: Akvaarioon lisätyt luola, kasvit, kohoumat ja ajopuu tuottivat erilaisia valoisampia ja pimeämpiä
alueita.

Epävirallisten havaintojen mukaan afrikankeuhkokala käytti kaikkia akvaarioon lisättyjä esineitä. Se vaikutti pitävän
erityisesti läpinäkyvästä putkisuojasta, suurista kivistä ja tekokasviryhmistä. Henkilöstö oli sitä mieltä, että kala
hyötyi uudesta ympäristöstään. Se on tullut entistä aktiivisemmaksi ja kiinnostaa enemmän vierailijoita.
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Tapaustutkimus 12. Virikkeellistämistyöpajat eläinten hyvinvoinnin ja yleisön
valistamisen edistämisessä
Kirjoittaja ja valokuva: M. Kingston-Jones (opetus-, virikkeellistämis- ja tutkimuspäällikkö Howlettsin ja
Port Lympnen villieläinpuistoissa)
Yhdistyneen kuningaskunnan Kentissä sijaitsevissa Howlettsin ja Port Lympnen villieläinpuistoissa on noin
100 lajia, jotka ovat pääasiassa nisäkkäitä. Opetusosaston henkilöstö, jolla on kokemusta eläinten
hyvinvoinnista, työskentelee yhdessä eläintenhoitajien kanssa edistääkseen eläinten hyvinvointia
virikkeellistämisen avulla. Samalla saadaan uusi ulottuvuus, jolla voidaan valistaa puistoissa vierailijoita.
Vankeudessa pidettävien eläinten hoitajat tekevät kaikkensa edistääkseen hyvinvointia, mutta heillä ei ole
aina tarpeeksi aikaa ja rahaa tehdä haluamiansa virikkeitä.
Näiden rajoitusten voittamiseksi vuonna 2008 käynnistettiin virikkeellistämistyöpajoja koskeva aloite. Siinä
yleisö maksaa sellaisten virikkeiden tekemisestä, jotka sitten sijoitetaan aitauksiin.
-

Koululaisryhmät (enintään 15–20 lasta kerrallaan) voivat osallistua lyhyisiin ja edullisiin työpajoihin.
Niissä lapset tekevät paljon yksinkertaisia virikkeitä (esim. ruokapussien ompelu juuttikankaasta*1 tai
muovipullojen puhdistaminen ja täyttäminen pienillä ruokapaloilla).
- Yritysryhmät tai työpaikkojen virkistysryhmät varaavat ennakkoon kalliimpia työpajoja, joissa
valmistetaan virikkeitä parin tunnin ajan tai puoli päivää. Ryhmät jaetaan pienempiin ryhmiin, jotka
kilpailevat keskenään samojen virikkeiden teossa ennalta määrätyssä ajassa (esim. kädellisten
ruokintalaitteet, jotka liitetään uuteen vetopyörään*2) tai joista kukin tekee osan suurempaa virikettä
(esim. dynaaminen kiipeilyjärjestelmä paviaaneille*3).
Onnistumisesta kertovat ryhmien myönteinen palaute (sekä
todisteet
kontaktien
lisääntymisestä
eläinten
kanssa),
valmistettujen virikkeiden sekä kerättyjen varojen määrä. Palaute
on ollut erittäin myönteistä. Opettajat kertovat, että parasta
vierailussa on ollut sen näkeminen, kun eläimet saavat tehdyt
virikkeet. Seuraavassa on esimerkki yrityksiltä saadusta
palautteesta:
”Virikkeellistämishankkeen idea on suurenmoinen, ja se sopi
todella hyvin työntekijöiden virkistystoimintaan. Oli hienoa nähdä,
kun gorillat käyttivät valmistamiamme virikkeitä! Tulen edelleen
hyvälle tuulelle, kun ajattelen sitä päivää.”
Työpajat ovat osoittautuneet erittäin onnistuneiksi. Eläintenhoitajat saavat mahdollisuuden testata
vastikään suunniteltuja ja rakennettuja virikkeitä, ja he voivat keskittyä monimutkaisempiin virikkeisiin ja
tarjota eläimille entistä monipuolisempia toimintatapoja. Lisäksi eläintarhat saavat voittoa, joka voidaan
investoida uusien ideoiden kehittämiseen.
*1 http://www.youtube.com/watch?v=N5cp4FbYwcY
*2 http://www.youtube.com/watch?v=UZEZBQOWuMs
*3 https://www.facebook.com/photo.php?v=10150722797150207&set=vb.185861671462824&type=3&theater
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Ihmisten ja eläinten väliset suhteet

Tapaustutkimus 13: Norsuemon kannustaminen poikasen hoitoon
Kirjoittaja: Endre Sòs (johtava eläinlääkäri, Budapestin eläintarha) Valokuva: Budapestin eläintarha
Angele, 10-vuotias naarasnorsu saapui Budapestin eläintarhaan European Endangered Species Programme ohjelman (EEP) suosituksesta. Angele saapui vuoden 2010 syksyllä kouluttamattomana yksilönä. EEP:n
suosituksena oli, että eläin pidettäisiin suojatussa yhteydessä hoitajiin. Tuohon aikaan norsujen hoitajaryhmä oli
myös siirtymässä vapaasta yhteydestä suojattuun yhteyteen. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että Angelen koulutus
pitäisi aloittaa välittömästi.
Eläinten ammattikouluttaja työskenteli hoitajien ja eläinlääkäreiden kanssa sekä käytännön koulutuksessa että
teoreettisessa koulutuksessa. Keskeisiä tavoitteita olivat eläimen ja hoitajien välisen luottamuksen saavuttaminen
sekä lääketieteellinen koulutus, jotta voitiin hoitaa eläimen jalkoja ja kerätä näytteitä. Lopullisena tavoitteena oli
saada eläin lisääntymään nuoren uroksen kanssa. Tuloksia tarkasteltiin jatkuvasti, jopa jokaisen koulutuksen
jälkeen. Edistyminen oli hidasta, sillä Angelea ei saanut painostaa liikaa, ettei se menettäisi luottamustaan tai ettei
tilanne huononisi liian aikaisten tai kivuliaiden liikkeiden vuoksi. Kehitys oli loistavaa, sillä Angele osoittautui hyväksi
”oppilaaksi” ja työtä tehtiin järjestelmällisesti. Jotkin toimet veivät enemmän aikaa, ja niitä oli toistettava tarpeen
mukaan. Tiineyden havaitsemiseksi eläimeltä oli otettava verikokeita viikoittain kolmen kuukauden ajan.

Koulutusohjelma osoittautui äärimmäisen tärkeäksi, kun
Angele synnytti ensimmäisen poikasensa helmikuussa
2013. Poikanen syntyi odotettua aiemmin, eikä Angele
halunnut imettää sitä lähes 50 tuntiin. Hoitajat yrittivät
kaikkensa välttääkseen pulloruokinnan. Koska Angelea
oli koulutettu yhteistyöhön, sitä voitiin lypsää käsin ja
siten rohkaista poikasta yhdistämään maidon nisään.
Ternimaidon riittävän saannin varmistamiseksi Angele
oli rauhoitettava kerran, jotta poikanen voitiin asettaa
nisälle. Pulloruokintaa
käytettiin myös, mutta
ponnisteluja poikasen rohkaisemiseksi nisälle jatkettiin.
Poikanen alkoi viimein 48 tunnin jälkeen etsiä nisää
oikeasta paikasta. Angele oli kuitenkin erittäin väsynyt
eikä antanut poikasen imeä.
Uusi koulutuskerta vei Angelen huomion ja kipulääkepistos voitiin antaa käsin. Kun emo ja poikanen voivat
paremmin, niiden välille syntyi side ja normaali emon hoiva alkoi. Ilman aiempaa koulutusta ja sitoutumista emon
hoivaan rohkaisemiseen ainoana mahdollisuutena olisi ollut poikasen käsinruokinta, jonka onnistuminen norsuilla
on ollut huonoa.
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Tapaustutkimus 14: Eläinlääkintämenettelyjen hallinta kouluttamalla delfiinejä
(Tursiops truncatus) yhteistyöhalukkaiksi
Kirjoittaja ja valokuva: Claudia Gili (tiede- ja eläinlääkintäpalvelujen johtaja, Acquario di Genova)
Vuonna 2001 Geneven akvaariossa pidetty naarasdelfiini käyttäytyi epätavallisesti. Se vajosi akvaarion
pohjaan aivan kuin olisi pyörtynyt. Tämä kesti vain muutamia minuutteja mutta toistui useita kertaa useiden
päivien aikana. Ensimmäisen kerran jälkeen delfiiniä alettiin seurata pysyvästi. Henkilöstö päivysti altaan
vieressä vuorokauden ympäri varmistaakseen, että delfiini voitiin pelastaa tarvittaessa. Ongelman
diagnooseja olivat muun muassa mahdolliset neurologiset ongelmat, epilepsia ja vastaavat oireyhtymät ja
sydämen vajaatoiminta. Koska eläin ei kuitenkaan koskaan menettänyt tarkkaavaisuuttaan eikä
ruokahaluaan (se söi jopa heti tapahtuman jälkeen), eläinlääkintähenkilöstö epäili, että kyseessä saattaisi
olla käyttäytymiseen liittyvä (eikä sairaudesta johtuva) seikka. Epäilyä vahvisti se, että eläin voitiin kutsua
takaisin pintaan kalan avulla.
Eläinlääkintätiimi teki delfiinille neurologisen tutkimuksen, otti sydänsähkökäyrän ja verikokeita ja teki vatsan
ja munasarjojen ultraäänitutkimuksen. Kaikki lääketieteelliset tutkimukset voitiin tehdä, koska eläintä oli
koulutettu yhteistyöhalukkaaksi. Se sisälsi erityisesti eläimen ehdollistamista pitämään sen ruumiiseen
kiinnitettyä valvontalaitetta (Holter), jonka avulla sydänsähkökäyrä voitiin ottaa etänä. Käyrä yhdistettiin
käyttäytymisvideoon, minkä avulla voitiin analysoida sydämen toimintaa hengityksen pysähdyksen ja
sukelluksen aikana. Eläimen annettiin uida vapaasti puolen tunnin ajan samalla, kun laite oli kytkettynä
siihen imukupeilla tietojen saamiseksi. Sen jälkeen eläin kutsuttiin takaisin ja sen käytöstä vahvistettiin.
Kun nämä tulokset liitettiin hormonikiertoa koskeviin
tuloksiin, havaittiin, että eläin oli terve. Se puolestaan
viittasi siihen, että kyseessä oli ovulaatioon liittyvä
käyttäytyminen, jolla eläin pyrki vetämään puoleensa
muita eläimiä. Tässä tapauksessa myös kouluttajia,
sillä käyttäytymistä vahvistettiin tahattomasti.
Muiden
vankeudessa
pidettävien
delfiinien
käyttäytymistä
koskevat
tutkimukset
ja
käyttäytymisen
tarkempi
seuranta
Geneven
akvaariossa vahvistivat, että kyseessä oli parittelua
edeltävä käyttäytyminen, jota esiintyi sekä uroksilla
että naarailla. Tämä käyttäytymismalli ei ole kovin
epätavallinen, ja sitä on havaittu ja kuvattu myös
luonnossa elävillä delfiineillä. Tämä tapaustutkimus
esiteltiin kansainvälisessä konferenssissa, minkä
ansiosta tätä käyttäytymismallia voidaan ymmärtää
ja tunnistaa paremmin vankeudessa pidettävillä
eläimillä.
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Eläinlääkinnällinen hoito ja ravitsemusohjelma

Tapaustutkimus 15. Ravitsemusta ja eläinlääkintää koskeva tutkimus
Kirjoittaja ja valokuva: Romain Pizzi, Royal Zoological Society of Scotland
Valkokulmapingviinejä, jotka elävät suuressa, pitkäaikaisessa ja omavaraisessa populaatiossa Edinburghin
eläintarhassa, pidetään yhdessä ulkoaitauksessa, jossa on suuri allas. Henkilöstö oli sitä mieltä, että
valkokulmapingviinipopulaation pitäminen oli viime vuosina huonontunut entisestään. Uskottiin, että se saattoi
johtua vuoden 1997 lopussa tehdystä ruokavalion muutoksesta, jossa valkoturska (Merlangius merlangus)
vaihdettiin silliin (Clupea harengus), ja vitamiinilisän käyttöönotosta. Epäiltiin myös muita tekijöitä, esimerkiksi
tartuntatauteja. Analysoitiin 743 valkokulmapingviinille, joiden ruokavalio oli muutettu valkoturskasta vitaminoituun
jäädytettyyn silliin, (vuosina 1964–2004) tehtyjä post mortem -tutkimuksia.
Jäädytettyä vitaminoitua silliä syövien täysikasvuisten valkokulmapingviinien osalta todettiin seuraavaa:
1. Kumulatiivinen viiden vuoden eloonjäämistodennäköisyys vitaminoidulla jäädytetyllä sillillä ruokittaessa
oli 19 prosenttia alhaisempi kuin linnuilla, jotka söivät valkoturskaa.
2. Täysikasvuisten eläinten keskimääräinen vuotuinen kuolleisuus kasvoi 5,95 prosentista 23,36
prosenttiin.
Ruokintaan
käytettävissä
olevien
ravitsemuksellinen analyysi ja vertailu
(Euphasia superba)

kalalajien
etelänkrilliin

Valkoturska

Vitaminoitu
jäädytetty silli

Etelänkrilli

Öljy

3,9 %

15,9 %

2,8 %

Evitamiini

0,74 mg/kg

28,08 mg/kg

0,78 mg/kg

Ruokavalion muuttaminen seuraavan viiden vuoden aikana mustakitaturskaan (Micromesistius poutassou), joka
sisältää 3,5 prosenttia öljyä ja 0,73 mg/kg E-vitamiinia, vähensi täysikasvuisten eläinten vuotuista kuolleisuutta
5,75 prosenttiin ja lisääntymisen onnistuminen (poikasten selviäminen nuoriksi linnuiksi) parantui 50 prosentista
(n=26) 93 prosenttiin (n=46).
Vuoden 2010 jälkeen ruokavaliota muutettiin siten, että ruokintaan käytettiin kestävästi kalastettuja
kummeliturskalajeja, joiden ravintosisältö vastaa mustakitaturskaa. Samalla seurattiin kuolleisuutta ja poikasten
selviämistä nuoriksi linnuiksi. Tulokset olivat samanlaisia kuin mustakitaturskan kanssa. Muille kokoelmille, joissa
on myös valkokulmapingviinejä, suositeltiin, että pingviineitä ruokittaisiin vähärasvaisella jäädytetyllä turskalla
(Merlangius ja Micromesistius spp.) tai kummeliturskalajeilla (Merluccius spp.), jotka ovat lähempänä lajin
luonnollisen ruokavalion eli etelänkrillin (Euphasia superba) ravintosisältöä. Ruokavaliota olisi täydennettävä myös
25–50 milligrammalla tiamiinia (B1-vitamiinia) kahdesti viikossa.

3.4

Eläintarhan eläinten hyvinvoinnin arviointi

Eläinten hyvinvoinnin arviointi on osa vastuullista eläintarhan pitämistä. Eläintarhan eläinten rutiininomaiseen
hoitoon sekä eläintenhoitokäytäntöjen tai aitausten muutoksiin voidaan yhdistää eläinten hyvinvoinnin
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tieteellistä arviointia. Tällainen järjestelmällinen arviointi edellyttää hyvää tietämystä ja tuntemusta kohteena
olevista lajeista ja niiden erityisestä taustasta. Eläinten hyvinvoinnin arviointi voi perustua huolenpitoa
koskeviin järjestelyihin (resursseihin perustuva lähestymistapa) tai eläinten reaktioihin ympäristöönsä
(eläimiin perustuva lähestymistapa).
3.4.1

Resursseihin perustuva lähestymistapa eläinten hyvinvoinnin arviointiin

Lainsäädännössä ja sertifiointijärjestelmissä on keskitytty huolenpitoa koskeviin järjestelyihin, joiden tarkistaminen
voi olla muita helpompaa ja tarkoituksenmukaisempaa. Eläintilojen arviointi edellyttää, että huolenpidolla sallitaan
kaiken ikäisten ja fyysiseltä kunnoltaan kaikenlaisten eläinten käyttäytyä luonnonmukaisesti ja että sillä annetaan
eläimille mahdollisuuksia käyttäytyä luonnonmukaisesti. Tästä syystä tarkastajilla on oltava erityistietoa, jonka
avulla he voivat mukauttaa arvioinnin yleisiä lähestymistapoja tiettyihin olosuhteisiin. Yleistä huolenpitoa voidaan
havainnoida suoraan ja/tai eläintarhan henkilöstölle voidaan esittää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
Pitopaikat ja ympäristö:
-

Onko aitaus (kolmiulotteinen tila, käytetyt materiaalit, eri osastot, sisä- ja ulkotilat ym.) eläimille sopiva?
Onko alusta sopiva? Onko käytössä erilaisia alustoja, jotka mahdollistavat sen, että eläimet voivat käyttäytyä eri
tavoin?
Mahdollistavatko kalusteet luonnonmukaisen toiminnan? Onko eläinten mahdollista suojata itsensä tai piiloutua
yleisöltä tarvittaessa?
Onko lämpötila, valaistus, ilmanvaihto, vedenlaatu ja muut ympäristöparametrit säädetty oikein? Onko näiden
parametrien eri voimakkuuksien valinta mahdollista?

Ympäristön virikkeellistäminen:
-

Käytetäänkö ympäristön virikkeellistämistä? Jos käytetään, onko se sopivaa (esim. kiipeily- ja
tutkimismahdollisuudet)? Liittyykö siihen suunnitelmaa / rutiininomaisia toimia? Arvioidaanko sitä säännöllisesti?
Tekeekö ympäristön virikkeellistäminen sen, että siitä tulee monitahoinen ja jossain määrin eläinten hallittavissa
oleva?
Onko sosiaalinen ryhmä sopiva kyseiselle lajille ja kyseisille yksilöille?
Koulutetaanko eläimiä? Miten koulutus on toteutettu ja mitä varten?

Ihmisten ja eläinten väliset suhteet
-

Miten eläimet ovat vuorovaikutuksessa hoitajiin? Ovatko suhteet lajille sopivia siteiden luomisen ja
turvallisuuden kannalta?
Seurataanko eläinten käyttäytymistä rutiininomaisesti? Miten se toteutetaan ja minkälaisia tietoja kirjataan ylös?
Miten vierailijat vaikuttavat kyseiseen ryhmään? Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty vierailijoista johtuvien
häiriöiden poistamiseksi (esim. näköesteet)?
Ovatko vierailijat suoraan kontaktissa eläimiin? Missä yhteydessä? Valvotaanko sitä?
Onko käytössä eläinten käsittelyä, kahlehtimista ja kuljetusta koskeva menettely?

Eläinlääkinnällistä hoitoa koskeva ohjelma
-

-

Onko käytössä eläinlääkinnällistä hoitoa koskeva ohjelma (esim. ehkäisevä lähestymistapa)? Onko käytössä
tiloja, joissa voidaan antaa hyvää ennalta ehkäisevää ja sairauksien eläinlääketieteellistä hoitoa? Onko
eläintarhalla käytössä eläinlääkinnällinen kirjanpitojärjestelmä?
Onko käytössä bioturvallisuustoimia? Onko käytössä bioturvallisuuden kannalta sopivia menettelyjä, joita
sovelletaan eläinten saapumisen jälkeen?
Onko eläintarhalla lopettamista koskeva toimintaperiaate? Onko käytössä menettelyjä?
Käyttääkö eläintarha post mortem -aineistoa?
Onko kokoelman pitämisessä (eläinten hankinnassa ja poistamisessa, eläinten tunnistamisessa ja lisääntyvän
populaation valvonnassa) otettu huomioon hyvinvointiin liittyvät näkökohdat?
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Ravitsemusohjelma
-

Onko ravitsemusohjelmaa mukautettu vastaamaan yksilöiden tarpeita? Annetaanko juomavettä riittävästi?
Onko käytössä tiloja ja laitteita, jotta ravitsemusohjelma voidaan toteuttaa asianmukaisissa olosuhteissa?
Onko ruoanjakelussa otettu huomioon eläinten käyttäytymistarpeet ja erityiset vuodenaikoihin liittyvät
näkökohdat, kuten talvehtiminen?

3.4.2

Eläimiin perustuva lähestymistapa eläinten hyvinvoinnin arviointiin

Eläinten hyvinvoinnin arviointia koskevasta tavallisesta resursseihin perustuvasta lähestymistavasta huolimatta
painopiste on siirtynyt entistä suorempaan ja tarkempaan lähestymistapaan, joka liittyy siihen, miten eläimet
tosiasiassa reagoivat ympäristöönsä.
Hyvinvointi on neutraali käsite, joka voi vaihdella todella huonosta todella hyvään. Aikaisemmin hyvinvoinnin
arvioinnissa keskityttiin kärsimyksen puuttumiseen, jolloin indikaattorit liittyivät stressistä aiheutuviin fysiologisiin
reaktioihin ja käytösreaktioihin. Nykyään huomiota kiinnitetään myös eläinten tuntemuksiin. Näitä indikaattoreita
yhdistämällä päätellään myös eläinten tunnetiloja.
Siihen, missä määrin eläin mukautuu ympäristöönsä, kuuluu lähestymistapoja, jotka sisältävät käytösreaktioiden,
fysiologisten reaktioiden ja terveyden mittaamista. Millään jo määritellyistä eläimiä koskevista indikaattoreista ei voi
itsessään arvioida asianmukaisesti hyvinvointia, ja liian monen indikaattorin yhdistäminen voi johtaa
epäjohdonmukaiseen arviointiin. Paras kuva eläinten tilasta todennäköisesti saadaan integroidulla
lähestymistavalla.
Lyhyellä vierailulla eläintarhassa ei yleensä voida arvioida riittävän kattavasti eläimien hyvinvointia, mutta
henkilöstö ja täydentävät havainnot voivat antaa erittäin tärkeää tietoa. Aina on tärkeää tietää, missä olosuhteissa
eläimet käyttäytyvät tietyllä tavalla ja miten usein tiettyä käytöstä esiintyy. Eläinten fysiologisen tilan ja
terveydentilan tunteminen on myös tärkeää. Käyttäytymisen tarkkailu on monimutkaisempaa kuin pieni
tilannekatsaus. Seuraavassa on joitakin tavallisia kysymyksiä, joilla täydennetään resursseihin perustuvaa
lähestymistapaa:
Yleinen käyttäytyminen
-

Käyttäytyvätkö eläimet luonnonmukaisesti (luonnonmukaisten käyttäytymismallien virta)?
Käyttävätkö eläimet toimissaan tilaa ja sen osia?
Toimivatko eläimet luonnonmukaisten hoivakäyttäytymisen mallien mukaisesti (turkin hoitoa, ruokkimista,
lepäämistä)?
Liittyykö eläinten käyttäytymiseen ruoanetsintää tai tutkimista? Leikkivätkö ne?

Sosiaalinen käyttäytyminen
-

Onko eläimillä tavallisia sosiaalisia suhteita (tavallista turkin hoitoa, vähäistä avointa aggressiivisuutta)?
Vaikka alhainen aggressiivisuus on tavallista sosiaalisilla lajeilla, onko aggressiivinen käyttäytyminen
pitkittynyttä tai yltyykö se helposti avoimeksi aggressiivisuudeksi?
Onnistuvatko eläimet karkaamaan tai suojelemaan itseään muilta eläimiltä?

Eläinten ja ihmisten välinen vuorovaikutus
-

Onnistuvatko eläimet välttelemään vierailijoita?
Palaavatko eläimet helposti omiin toimintamalleihinsa sen jälkeen, kun vierailijat ovat häirinneet niitä? Vai
häiriintyvätkö ne pysyvästi?
Yrittävätkö eläimet paeta ihmiskontakteja vai ovatko ne säyseitä ja halukkaita olemaan vuorovaikutuksessa
ihmisten kanssa?
Pelkäävätkö eläimet hoitajaa tai hoitajan tuloa aitaukseen, tilanteen mukaan? Vai onko hoitajan toiminnan ja
eläinten välillä myönteinen suhde?
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Epätavallinen käyttäytyminen
-

Vaikuttavatko eläimet kyllästyneiltä ja/tai rajoitetuilta tietylle aitauksen alueelle?
Käyttäytyvätkö eläimet jotenkin epätavallisesti (esim. itsensä vahingoittamista, stereotyyppistä käyttäytymistä,
liiallista syömistä tai juomista, ylenmääräistä toimimattomuutta tai hyperaktiivisuutta)?

Kunto ja terveys
-

Näyttävätkö eläimet voivan hyvin (silmät, kuono, yleinen olemus, paino)?
Millaisessa kunnossa eläinten turkki tai höyhenet ovat?
Onko eläimillä vammoja?
Onko niiden liikkuminen normaalia?
Käyttäytyvätkö eläimet jotenkin itseohjautuvan suojautuvasti (merkkejä kivusta)?
Näkyykö eläimissä muita sairauden merkkejä?

3.4.3

Eläinten hyvinvointia koskevat indikaattorit

UK Zoos Expert Committee Handbook -käsikirjassa on tarkka kuvaus käytösreaktioista ja fysiologisista ja
terveysmittareista sekä niiden käytön hyödyistä ja haitoista hyvinvointi-indikaattoreina.
Käytösindikaattorien käyttö
Eläinten käytösreaktiot ovat välittömiä indikaattoreja siitä, miten ne selviävät ympäristöstään. Käyttäytymisen
mittaaminen on järkevää, sillä se ei useinkaan häiritse eläinten senhetkisiä toimia. Suositellaan, että eläimiä
tarkkaillaan pidemmän aikaa ja niiden reaktioita vierailijoihin, hoitajiin, elinympäristöön ja hoitoon arvioidaan.
Käyttäytymistä voivat helposti arvioida taitavat ja tarkkaavaiset hoitajat, minkä ansiosta terveyden ja hyvinvoinnin
ongelmat voidaan havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Käyttäytyminen,
hyvinvoinnista:
-

-

joka

voi

kertoa

huonosta

Kiihtymisreaktio ja lyhytaikainen kulloisenkin toiminnan
keskeyttäminen
Jähmettyminen ja muu estävä käyttäytyminen
Välttely/pakeneminen (yksilöt tai ryhmässä – tapahtuvat
spontaanisti tai mieltymyksiä ja vaikuttimia testattaessa)
Asiaan liittymätön agonistinen käyttäytyminen tai sen
korkea taso (epätavallinen lähestyminen, jahtaaminen,
pureminen, rituaaliset esitykset, alistuvat asennot jne.)
Eristäytyminen sosiaalisesta ryhmästä
Muutokset tavallisissa toimintamalleissa (ylenmääräinen
toimimattomuus tai ylenmääräinen liikkuminen)
Muutokset syömiskäyttäytymisessä (puuttuva tai liiallinen
ruokahalu)
Muutokset lisääntymiskäyttäytymisessä (myös häiriöt
emon hoivassa, poikasten tappaminen jne.)
Muutokset asennoissa ja/tai liikkumisessa (esim.
ylenmääräinen juokseminen, hyppiminen, keinuminen)
Muutokset puolustuskäyttäytymisessä
Kognitiivisen toiminnan muutokset (oppimiskyvyn/muistin
häviäminen)
Ylenmääräinen oman tai toisen eläimen turkin hoito (tai
sukiminen), raapiminen tai itsensä vahingoittaminen
(esim. turkin tai höyhenten nyppiminen)
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Käyttäytyminen, joka voi kertoa hyvästä
hyvinvoinnista:
-

Lähestyminen (spontaanisti tai myönteisiä
mieltymyksiä tai vaikuttimia testattaessa)
Luonnollinen aktiivinen toiminta (esim.
kiipeily, ruoanetsiminen, uiminen jne.)
Tutkiminen
Leikkiminen
Itsensä ja toisten eläinten turkin hoidon tai
sukimisen asianmukaiset tasot
Asianmukainen rentoutuminen (lepääminen)
Toiminnan yleinen monipuolisuus
Kasvojen ilmeet, kehon asennot
Ääntely
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Stereotyyppinen käyttäytyminen (liikkumiseen, suuhun tai
muuhun liittyvä)
Sijais- tai tulvatoiminnot
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Käytösindikaattorien perustaso
Käyttäytymisen arvioinnissa perustasona voitaisiin käyttää
-

vankeudessa pidettävien yksilöiden, ryhmien tai laitosten välisten populaatioiden käyttäytymistä tilanteissa,
joissa niiden käytösmahdollisuudet olivat rajoitettuja, tai
vastaavien luonnossa elävien eläinten käyttäytymismalleja.

Käytösindikaattorit ovat erittäin tärkeitä, sillä ne antavat oikean asiayhteyden fysiologisten toimien tulkitsemiselle.
Niillä on kuitenkin myös joitakin rajoituksia, jotka johtuvat havainnoinnissa ja tulkitsemisessa esiintyvistä
ongelmista.
Fysiologisten indikaattorien käyttö
Useat fysiologiset indikaattorit voivat tarjota hyödyllistä tietoa siitä, miten laji selviytyy ympäristössään. Ne ovat
kuitenkin usein epäkäytännöllisiä tutkimusyhteyden ulkopuolella, minkä vuoksi vain muutamaa niistä käytetään
eläintarhoissa.
Noninvasiiviset lähestymistavat, esimerkiksi kortisolin mittaaminen ulosteista, ovat usein parempia
lähestymistapoja. Niissä vältetään käsittelystä ja näytteenotosta johtuvia stressireaktioita, jotka peittävät analyysin
tulokset.
Vaihtoehtoinen ja uudenaikainen lähestymistapa on kouluttaa eläimet eläinlääkintämenettelyjä varten. Tällöin
eläimet antavat vapaaehtoisesti ruumiinsa osia käyttöön biologisen materiaalin keräämistä varten. Kun se ei ole
mahdollista, näytteenotossa voidaan käyttää validoituja menetelmiä, joiden avulla menetelmän aiheuttama stressi
pidetään mahdollisimman pienenä.
Joitakin esimerkkejä fysiologisista indikaattoreista:
-

glukokortikoidit ja metaboliitit
adrenaliini, noradrenaliini
syke
lämpötila
verenpaine
hengitysnopeus
veren kemiallinen koostumus (esim. hematokriitti).

Miksi kortikosteroidien tulkitseminen on vaikeaa?
-

-

-

Ne osallistuvat pääasiassa metabolisen energian sääntelyyn, joten huippuja havaitaan, kun keho vaatii
energiaa mutta ei ole stressaantunut (esim. vuorokausirytmi, sukupuoli, lisääntymistila, ruokavalio,
vuodenaikojen vaihtelu, sosiaalinen asema).
Ne ilmaisevat fysiologisia reaktioita mutta eivät sitä, voivatko eläimet hyvin vai huonosti ärsykkeen vuoksi.
Esimerkiksi seksuaalinen aktiivisuus, vapaaehtoinen liikkuminen tai pelko ovat kaikki hyvin erilaisia tunnetiloja,
joissa näitä hormoneja tuotetaan. Hormoneja voidaan tulkita tietyssä asiayhteydessä täydentävän
käyttäytymisen analysoinnin avulla.
Vertailu yksilöiden tai jopa lajien validoitujen perustasojen kanssa ei ole aina mahdollista.

Terveysindikaattorien käyttö
Terveys on yksi tärkeimmistä eläinten hyvinvoinnin osatekijöistä, mutta joissakin tapauksissa huono terveys ei
kerro huonoista subjektiivisista kokemuksista, kuten kivusta tai epämukavuudesta.
Huonoa ja hyvää terveyttä voidaan arvioida joidenkin helppojen indikaattorien avulla. Pitkittynyt stressireaktio
aiheuttaa muutoksia koko organismissa ja heikentää immuunijärjestelmää, mikä liittyy yleisesti siihen, että
sairauksia esiintyy yhä enemmän. Pitkittyneiden sairauksien indikaattoreja ovat kasvun, fyysisen kunnon,
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lisääntymistilan (kuolleena syntyvät poikaset, synnytysvälit, vanhempien käytös jne.) sekä sairauksien ja
kuolleisuuden esiintyvyyden mittarit.

Huonon terveyden indikaattoreja

Hyvän terveyden indikaattoreja

-

-

-

Normaalin aktiivisuuden väheneminen tai eristäytyminen
sosiaalisesta ryhmästä
Kunnon huononeminen
Kiilloton turkki tai höyhenpeite
Ontuminen ja/tai epätavalliset asennot
Ruokahalun häiriöt
Ruoansulatushäiriöt (oksentaminen, epätavallinen uloste
jne.)
Silmien tai nenän vuotaminen ja epätavallinen
hengitystiheys
Kuume
Vammat ja haavat
Karvojen tai höyhenten irtoaminen ja ihottumat
Liiallinen raapiminen
Epätavallinen käyttäytyminen
Ääntelyn puuttuminen tai liiallinen ääntely
Lajille ominainen kipukäyttäytyminen

Tavallinen käyttäytyminen ja lepo
Hyvä kunto
Kiiltävä turkki tai höyhenpeite
Normaali liikkuminen ja asennot
Normaali syöminen ja juominen
Selvästi normaali ruoansulatus
Kirkkaat silmät ja nenä ja tavallinen
hengitys

Eläinten terveyttä analysoitaessa on tärkeää tunnistaa lajille ominaiset sairauden merkit, vakavuuden aste ja se,
missä määrin sairaus vaikuttaa eläinten hyvinvointiin. Joskus välitöntä tarkkailua ja rutiininomaista seulontaa on
täydennettävä muilla diagnoosimenetelmillä.
Kivun merkit
Kivun ja kärsimyksen merkkejä ei ole määritetty tarpeeksi useille eläintarhan lajeille. Evoluution kannalta tällaisten
merkkien näyttämisellä ei ole arvoa, sillä ne lisäisivät muiden eläinten hyökkäyksen tai saalistuksen mahdollisuutta.
Siksi useimmat lajit ovat kehittyneet näyttämään hyvin vähän kivun merkkejä käytöksessään. On kuitenkin
olennaista huomata, että fysiologiset, anatomiset ja käyttäytymiseen liittyvät todisteet osoittavat, että kaikilla
selkärankaisilla ja useilla äyriäisillä on kyky tuntea kipua ja siten kärsiä siitä. Näin ollen on otettava huomioon, että
jos oireyhtymä, sairaus tai tilanne on kivulias yhdelle selkärankaiselle, esim. ihmiselle, se on yhtä lailla kivulias
toiselle selkärankaiselle, vaikka kyseinen eläin ei osoittaisi kivun merkkejä samalla tavalla kuin ihminen.
Eläinvanhukset
Eläintarhan eläimet elävät yhä vanhemmiksi ja geriatriset sairaudet yleistyvät. Vanha ikä itsessään ei ole sairaus.
Eläimet eivät yleensä hidastu tai ole vähemmän aktiivisia vanhetessaan. Ne saattavat kuitenkin hidastua tai olla
vähemmän aktiivisia nivelrikon taikka sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoiminnan tai muiden vanhaan ikään
liittyvien sairauksien vuoksi. Kliiniset merkit voivat olla hienovaraisia ja epämääräisiä. Siksi on tärkeää, että
eläinlääkärit ja eläintenhoitajat tekevät yhteistyötä huomatakseen pienimmätkin muutokset käyttäytymisessä ja
tutkiakseen hienovaraisia muutoksia, jotka saattavat olla merkkejä monitekijäisistä sairauksista. Kun diagnoosi on
tehty, on tärkeää hoitaa sairauksia niin, että hyvä elämänlaatu on turvattu. Jos resursseja tai hoitoja ei ole saatavilla
eläimen elämänlaadun ylläpitämiseksi, voidaan harkita eläimen lopettamista.
3.4.4

Eläintarhan eläinten tunteiden arviointi

Tunteita voidaan arvioida vain välillisesti, sillä eläimet eivät voi ilmaista tunteitaan kielellisesti.
Käyttäytymisindikaattoreja ja fysiologisia indikaattoreja yhdistetään usein väitteisiin samankaltaisuudesta ihmisten
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kanssa (lajikohtainen kivun ja pelon arviointi). Erityishuomiota on kiinnitettävä käyttäytymiseen, joka voi kertoa
myönteisestä henkisestä tilasta, esim. leikkimiseen tai luonnonmukaiseen käyttäytymiseen, kuten kiipeilyyn, turkin
hoitoon, uimiseen tai ruoanetsintään, ja käyttäytymiseen, joka voi kertoa kielteisestä henkisestä tilasta, esim.
epätavalliseen käyttäytymiseen, kuten pakonomaiseen karvojen kiskomiseen tai edestakaisin asteluun tai liialliseen
lepäämiseen tai piiloutumiseen.

Eläintarhan eläinten tunteiden arviointi
Testi
Mieltymysten
testaaminen

Motivaation
testaaminen

Tarkoitus

Tunnistetaan
tiettyjä tarpeita
ja päätellään
myönteisiä ja
kielteisiä
henkisiä tiloja

Kuvaus

Esimerkki

Eläimet valitsevat resurssien
väliltä

Sulawesinmakakit
pitävät kuorialustasta
olkien sijaan

Eläimet pakotetaan
suorittamaan tehtäviä (esim.
työntämään painavia ovia,
painamaan nappeja, liikkumaan
tuulta vasten ja kiipeämään
liuskoja), jotta ne pääsevät
käsiksi haluamaansa resurssiin

Minkit ovat erittäin
motivoituneita
pääsemään veteen

Kognitiivisen
taipumuksen
testaaminen

Päätellään
eläinten
pessimismiä
tai optimismia

Eläinten on reagoitava
epäselvään ärsykkeeseen (jossa
on myönteisiä ja kielteisiä osia)

Kottaraiset ovat
optimistisempia
virkkeellisissä ja suurissa
häkeissä

Ahdistuneisuuteen
liittyvät testit

Mitataan
ahdistusta ja
pelkoa.

Erilaiset testit, kuten
avokenttätestit, korotetut ristikot
ja uutuudenpelon testaaminen.

Eristetyt kalat pelkäävät
uusia asioita enemmän
kuin sosiaalisessa
kanssakäymisessä
olevat kalat.

Elämänlaadun ja laatunäkökohtien käyttö
Elämänlaadun käsite johti siihen, että kehitettiin huonon ja hyvän hyvinvoinnin eri näkökohtiin liittyviä moniulotteisia
arviointi-indeksejä. Ne ovat eläinten käyttäytymiseen ja fysiologiaan liittyviä markkereita.
Kun ihmisten elämänlaatu perustuu itsearviointiin, eläintarhan eläinten osalta sitä mukautettiin kyselylomakkeiksi,
jotka hoitaja täytti. Tässä lähestymistavassa eläimen käyttäytymisen laadullisella arvioinnilla luotiin tieteellisesti
validoituja menetelmiä, joiden avulla saatettiin kuvata laadullisesti eläinten yksilöllisiä ominaisuuksia ja tunteita
vertaamalla niitä käyttäytymisen ja fysiologian määrällisiin mittauksiin.
Näissä eläintarhan eläinten hoitoon sovellettavissa lähestymistavoissa hyödynnetään hoitajien tietämystä
yksittäisistä eläimistä ja niiden yksityiskohdista. Näillä tiedoilla täydennetään käytettävissä olevia määrällisiä tietoja.
Tämä lähestymistapa on osoittautunut sekä luotettavaksi (saman tarkkailijan eri aikoina tai eri tarkkailijoiden
ottamat mittaukset ovat samanlaisia) että päteväksi (mitatut arvioitavat asiat olivat tarkoituksenmukaisimpia ja
korreloivat jo tunnettujen mittausten kanssa).
Esimerkki
Chicago Zoological Society -yhdistyksessä kehitettiin 12 lajikohtaista hyvinvoinnin tuloskorttia hyvinvoinnin
tarkkailua varten. Tuloskortit perustuvat eläintenhoitajien tekemään laadulliseen arviointiin. Prosessi koostui
tuloskorttien suunnittelusta, joidenkin tuloskorteille ominaisten kohtien ristiinvalidoinnista sekä tuloskorttien
hallintasovelluksen testaamisesta (ks. lisätietoja teoksesta Whitham ja Wielebnowski, 2009).
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3.5

Aitausten suunnittelu

3.5.1

Näyttelyaitausten (sekä altaiden ja akvaarioiden) suunnittelu

Sisä- ja ulkoaitausten hyvällä suunnittelulla autetaan seuraavaa:
-

-

-

eläimet voivat käyttäytyä mahdollisimman luonnonmukaisesti (linnut voivat muun muassa lentää, nousta ilmaan
ja laskeutua turvallisesti); ja tarvittaessa piiloutua, vetäytyä tai suojautua kaikilta häiriöiltä (esim. muilta eläimiltä,
vierailijoilta tai epäsuotuisilta sääoloilta)
hoitajat voivat poistaa ja eristää sairaita tai terveitä eläimiä, tuoda aitaukseen sujuvasti uusia eläimiä ja valvoa
terveyttä ja käyttäytymistä. Aitaukset, jotka ovat tarpeeksi joustavia, jotta eläinryhmiä voidaan erottaa täysin,
voivat olla hyödyllisiä joillekin lajeille lisääntymisaikoina
tila on helppo puhdistaa ja huoltaa
vierailijoilla on turvallinen, opettavainen ja miellyttävä kokemus, kun he katselevat eläimiä ja näiden ympäristöä.

Sisä- ja ulkoaitausten hyvällä suunnittelulla vältetään seuraavaa:
-

-

eläinten kilpaileminen ja konfliktien aiheuttaminen ryhmässä
eläinten häiriintyminen vierailijoiden liian tunkeutuvan läsnäolon, saalistajien tai muiden haitallisten ärsykkeiden
vuoksi (esim. eläinten aitausten yläpuolella olevat kulkutiet tai mekaaniset laitteet, liian avoin tai silmiinpistävä
näkymä aitaukseen)
tautien leviäminen ja turvallisuusongelmat, jotka voivat vaikuttaa sekä eläimiin että ihmisiin.

3.5.2

Yöpymispaikat ja näyttelyn ulkopuoliset pitopaikat

Yöpymispaikkojen käytön tarve riippuu aitauksesta, hoidosta, ilmastosta ja lajityypistä (esim. vaarallinen laji).
Viime aikoina suuntauksena on ollut, että eläinten annetaan viettää suurin osa ajasta niiden pääaitauksessa. Aitaus
koostuu usein sisä- ja ulkoalueista, ja eläimet koulutetaan siirtymään näyttelyn ulkopuolisiin tiloihin tiettyä
tarkoitusta varten.
Yöpymispaikat on tarkoitettu yöllistä lepoaikaa tai eläinten väliaikaista rajoittamista varten, mutta joissakin
tapauksissa niissä voidaan pitää myös sairaita tai loukkaantuneita eläimiä.
Näyttelyn ulkopuoliset pitopaikat voidaan suunnitella niin, että niissä pidetään eläimiä pidemmän aikaa. Hyvissä
pitopaikoissa eläimet saavat levätä yön mukavasti tilassa, jossa on tarvittava varustus, alusta ja ympäristö ja jossa
ne voivat liikkua ja joihin ne voivat vetäytyä muiden eläinten mahdollisesti aiheuttamilta uhkilta.
Millaiset varusteet ovat hyviä lepoa varten?
Orret kukoille, korotetut nukkuma-alustat useille nisäkkäille (esim. tiikereille), nukkumaverkot joillekin kädellisille,
pesäpöntöt useille lintu- ja nisäkäslajeille ja hiekka-altaat norsuille.
Luonnonmukaisen käyttäytymisen tavalliset käyttäytymismallit ovat tärkeitä myös näyttelyn ulkopuolisilla alueilla.
Näiden tilojen ansiosta hoitajat voivat helposti poistaa ja eristää eläimiä, tarkkailla terveyttä ja käyttäytymistä ja
helposti puhdistaa ja huoltaa tilaa.

3.5.3

Lisätietoja:

www.zoolex.org
John Coe Zoo Design
Secretary of State's Standards of Modern Zoo Practice (DEFRA, UK) (Specialist exhibits, App 8)
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British and Irish Association of Zoos and Aquaria
European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians

3.6

Ympäristön virikkeellistäminen

Jotta eläinten ympäristöä voidaan virikkeellistää, eläinten pitopaikan perustekijöiden on oltava kunnossa ja niillä on
vastattava eläimen biologisiin ja suojeluun liittyviin tarpeisiin. Näitä ovat muun muassa asianmukainen aitaus,
vuorovaikutus hoitajan ja vierailijoiden kanssa sekä päivittäiset eläintenhoitorutiinit.
On tärkeää, että virikkeellistämisellä ei pyritä korvaamaan puutteellista pitopaikkaa tai hoitoa pitkän aikaa, vaikka
lyhyen aikaa se saattaa olla hyväksyttävää eläimen fysiologisen ja psykologisen toiminnan parantamiseksi, kunnes
voidaan tarjota vaihtoehtoinen, parempi pitopaikka.
Köyhiä aitauksia voidaan parantaa kehittämällä niiden asukkaille suunnattu vuorovaikutteinen toiminnallinen
ohjelma. Se ei ole virikkeellistämistä sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta sillä pyritään parantamaan
hyvinvointia perustasolle edistämällä luonnollista aktiivisuutta. Köyhissä ympäristöissä olevat eläimet on lopulta
mahdollisesti siirrettävä sopiviin ympäristöihin. Kaikki lajit saattavat hyötyä virikkeellistämisestä.
Ei-virikkeellistävien esineiden tarjoaminen ei ole virikkeellistämistä
Kirjoittaja ja valokuva: Heather Bacon (Edinburghin yliopisto)
Karulla sementtiaitauksella ei pystytä vastaamaan
mustakarhun käyttäytymisvaatimuksiin (kiipeily,
uiminen, kaivaminen, ruoanetsiminen).
Vaikka ruokaa, vettä ja suojaa tarjotaan, lajin
suojeluvaatimukset ja biologiset vaatimukset
koskevat muutakin kuin näitä elämän perustekijöitä
eikä niitä ole turvattu. Puunrunkojen tarjoaminen ei
ole virikkeellistämistä kahdesta syystä:

1. Ennen kuin eläimen elämää voidaan rikastuttaa, aitauksen on oltava sellainen, että se vastaa lajin
biologisiin vaatimuksiin.
2. Karhulla ei ole minkäänlaista kannustinta tehdä mitään puunrungoilla; ne eivät tarjoa virikettä sen
elinympäristöön.
3.6.1

Virikkeellistämisen suunnittelu:

On tärkeää, että virikkeellistämisohjelmat suunnitellaan ja kirjataan. Aluksi se saattaa vaikuttaa
epätarkoituksenmukaiselta, sillä se näyttää vähentävän hoitajien mahdollisuuksia spontaaniin toimintaan. Kattava
virikeellistämisohjelma edellyttää kuitenkin riittävän monia virikkeitä, hoitajien koulutusta ja toiston välttämistä.
Tämä voi olla lähes mahdotonta ilman virikkeellistämissuunnitelman laatimista.
Suunnittelu voidaan aloittaa laatimalla luettelo turvallisista, lajille sopivista virikkeistä kaikista
virikkeellistämistavoista. Virikkeet ovat väliaikaisia keinoja, joita voidaan lisätä eläimen ympäristöön. Ne eivät ole
pysyviä keinoja tai aitauksen varusteita. On tärkeää, että virikkeellistämiseen kuuluu kaikkia seuraavassa
taulukossa esitettyjä tapoja:
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Virikkeellistämistavat
Kuvat: Heather Bacon (Edinburghin yliopisto)
Virikkeellistämist
yyppi

Kuvaus

Elinympäristön
virikkeellistäminen

Kuivikemateriaali,
oksisto,
kolot,
pesäpöntöt, altaat, alusta, sopiva
kasvisto jne.

Toiminnallinen
virikkeellistäminen

Luonnolliset tai keinotekoiset esineet,
joita voidaan käsitellä, esim. lelut ja
sulkukartiot.

Ruokintaan liittyvä
virikkeellistäminen

Ruokaan
liittyvien
toimien
tarjoaminen, uudet ruoat ja laitteet, eri
paikkoihin levitetty ruoka jne.

Aisteihin
liittyvä
virikkeellistäminen

Uusien tai tuttujen tuoksu-, ääni,
näkötai
tuntoärsykkeiden
tarjoaminen jne.

Esimerkkejä
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Virikkeellistämistavat
Kuvat: Heather Bacon (Edinburghin yliopisto)
Virikkeellistämist
yyppi

Kuvaus

Kognitiivinen
virikkeellistäminen

Tämä voi olla osittain päällekkäinen
muiden tapojen kanssa, mutta se
liittyy erityisesti sellaisten älyllisten
haasteiden
tarjoamiseen,
jossa
hyödynnetään
useiden
eläinten
ominaisuutta haluta työskennellä
palkinnon eteen (ilmaisen ruoan
ilmiö).

Sosiaalinen
virikkeellistäminen

Lajien
sisäisten
tai
välisten
sosiaalisten ärsykkeiden tarjoaminen,
koulutusta sekä ihmisten ja eläinten
välisiä suhteita voidaan myös pitää
sopivina
virikkeellistämiskeinoina
joillekin lajeille, kyseisten toimien
lopullisen
tarkoituksen
mukaan
(joissakin
tapauksissa
lajin
luonnollisen
käyttäytymisen
säilyttäminen edellyttää ihmisten ja
eläinten
välisten
suhteiden
vähentämistä minimiin).

3.6.2

Esimerkkejä

Virikkeellistämiskalenterit ja toistuvuustaulukot

Virikkeellistämiskalentereita on erilaisia. Ne vaihtelevat varsin yksinkertaisista monimutkaisempiin. Mitä enemmän
virikkeellistämisohjelmaa on tutkittu ja suunniteltu, sitä todennäköisemmin se on tehokas eläimille. Alla on joitakin
esimerkkejä karhujen virikkeellistämiskalentereista:
Yksinkertainen karhujen virikkeellistämiskalenteri
Luonnonmukainen
käyttäytyminen

Käyttäydytäänkö
eläintarhassa?

Itsensä
hoitaminen:
hankaaminen
ja
uiminen

Kyllä

näin

Virikkeellistäminen
käyttäytymiseen
rohkaisemiseksi

Hankkeet
käyttäytymisen
saavuttamiseksi

Tarjotaan
mahdollisuuksia
hankaamiseen kiinnittämällä
harjoja aitauksen varusteisiin

Asennetaan altaaseen
suihkutinjärjestelmä

Kelluvat lelut altaassa
Aistit: Haistelu

Kyllä, mutta vain satunnaisiin
ärsykkeisiin

Käytetään
hajuvirikkeitä

Pesimiskäyttäytyminen

Kyllä, olkia pitoalueella

Tarjotaan olkia, kuivia lehtiä
ja
pesimismahdollisuuksia
aitauksessa,
myös
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Edellä esitetyssä kalenterissa on seuraavanlaisia rajoituksia:
- Eri virikkeiden käyttö on rajattua
- Ei erityisiä ohjeita hajuvirikkeiden tarjoamiselle
- Ei ohjeita virikkeellistämisen toistuvuudelle
- Voi helposti tulla muuttumattomaksi ja tylsäksi (jolloin ei ole virikkeellistävää)
Parempi esimerkki virikkeellistämiskalenterista, jossa on useampia virikkeellistämistapoja (kuten edellä kuvattiin),
on seuraavanlainen:
Kattava karhujen virikkeellistämiskalenteri
Viikko 1
Päivä 1

Kuivien lehtien kasa, porkkanoita, annetaan etsiä ravintoa, sulkukartiot, banaanipalmun
lehdet

Päivä 2

Mulperipuun versot, ruokinta puisten pulmapelien avulla, laventelisuihke, kivikasat

Päivä 3

Jukurttikuorrutus, oljet, bambuiset ruokintalaitteet, autonrengas

Päivä 4

Paloletkulelu, kookospähkinät, tuoreet bambunversot, juuttikankaiset säkit

Päivä 5

Kong-lelu, hajustesuihke, sively kissanruoalla, mulperipuun versot

Päivä 6

Puulastut, banaanipalmun lehdet, sively maapähkinätahnalla, leikkipallo

Päivä 7

Kuivien lehtien kasa, paloletkulelu, jukurttikuorrutus, omenat ravinnon etsintään

Viikko 2
Päivä 1

Kivikasat, vesisuihku, tuoreet bambunversot, sively maapähkinätahnalla

Päivä 2

Bambuinen ruokintalaite, tomaatit ravinnon etsintään, laventelisuihke

Päivä 3

Puulastut, sively hillolla, jukurttikuorrute, banaanipalmun lehdet

Päivä 4

Kuivien lehtien kasa, kokonaiset vesimelonit, mulperipuun versot

Päivä 5

Oljet, ruokinta puisten pulmapelien avulla, sulkukartiot

Päivä 6

Pahvilaatikot, joiden sisällä on ruokaa, sively maapähkinätahnalla, omenat ravinnon
etsintään

Päivä 7

Kookospähkinät, hajustesuihke, ruoalla täytetyt kong-lelut

Tässä kattavammassa kalenterissa
-

mainitut virikkeet kattavat eri virikkeellistämistapoja
mainitut virikkeet rohkaisevat erilaisiin käyttäytymistapoihin (pesänrakennukseen, haisteluun, ravinnonetsintään,
tavaroiden käsittelyyn, kognitiiviseen toimintaan)
virikkeitä annetaan säännöllisesti
kunakin päivänä tarjotaan erilaisia virikkeitä.

Tehokkaan virikkeellistämisen toistuvuus on tärkeää. Virikkeiden tarjoaminen vain silloin tällöin saattaa aiheuttaa
liiallista kiihtymystä ja kilpailua, kun virike vihdoin annetaan, ja turhautumista, kun virikettä ei ole. Jos tiettyä virikettä
käytetään liian usein, se saattaa muuttua tylsäksi eikä siten anna enää virikettä. Tasapaino on siis tärkeää.
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Ihannetapauksessa eläintarhat voivat kehittää toistuvuustaulukoita (ks. alla), jotta ne voivat tarkistaa
virkkeellistämiskalenterinsa ja muuttaa kalentereita, jos käy ilmi, että tiettyä virikettä käytetään liian paljon.

Esimerkki joidenkin virikkeiden toistuvuustaulukosta
Virike

Toistuvuus
(kahden
aikana)

Kuivat lehdet

III

Omenat

II

Oljet

II

Sulkukartiot

II

Sively maapähkinätahnalla

III

Juuttikangaspussit

I

Autonrenkaat

I

Bambuiset ruokintalaitteet

II

Tuoreet bambunversot

II

viikon

Toistuvuustaulukosta käy ilmi, että eri virikkeitä käytetään yhdestä kolmeen kertaan kahden viikon aikana. On
tavallista, että hoitajat käyttävät liikaa virikkeitä, jotka ovat helposti saatavilla tai tarjottavissa. Nämä käyvät kuitenkin
helposti tylsiksi eläimelle, joka kohtaa niitä toistuvasti. Tämä voidaan estää käyttämällä kalenteria ja
toistuvuustaulukkoa.
3.6.3

Ympäristön virikkeellistämisen vaikutukset

Asianmukaisesti suunniteltu virikkeellistämisohjelma rohkaisee monipuoliseen käyttäytymiseen, joka vastaa
samalla lajilla tyypillisesti luonnossa havaittua käyttäytymistä. Epäasianmukaiset virikkeellistämisohjelmat saattavat
aiheuttaa kyllästymistä tai jopa pelkoa, turhautumista ja ahdistusta. Tämän vuoksi hoitajia neuvotaan aina
valvomaan ja arvioimaan uuden virikkeellistämisohjelman käyttöönottoa.
On tärkeää poistaa esineet, jotka eivät tuo virikkeitä, tai esineet, jotka ovat mahdollisesti vaarallisia. Runsaat
virikkeet estävät kilpailua ja jopa aggressioita yhdessä pidettävien eläinten keskuudessa.
Virikkeellistämisohjelmia voidaan räätälöidä yksilön ja lajin tarpeita vastaaviksi. Kaikkien taksonien kaikki lajit voivat
hyötyä asianmukaisesti harkitusta virikkeellistämisohjelmasta.

3.7

Eläinten koulutus

Eläinten koulutus voi olla hyödyllinen osa sellaisten toimenpiteiden ”työkalupakkia”, joilla varmistetaan, että
eläintarhan eläinten biologiset ja suojeluun liittyvät tarpeet täytetään. Jotta koulutuksessa onnistutaan, on tärkeää,
että koulutusohjelma on kognitiivisesti haastava mutta eläimen toteutettavissa ja että eläintä motivoidaan
myönteisellä tavalla koulutushaasteiden saavuttamisessa.
Koulutus helpottaa hyviä eläinten hoidon ja eläinlääkinnän menettelyjä. Jotkin eläintarhat järjestävät
koulutusesityksiä valistaakseen yleisöä eläintenhoitostrategioistaan. Koulutus voi olla myös osa eläinten esityksiä.
Tässä yhteydessä varoitetaan luonnottomaan käyttäytymiseen kouluttamisesta, koska se voi mahdollisesti
huonontaa hyvinvointia ja valistuksellista arvoa.
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Esimerkkejä koulutusesityksistä valistustarkoituksessa ja luonnottomasta käyttäytymisestä
Kuvat: Heather Bacon (Edinburghin yliopisto)
Koulutusesitykset valistustarkoituksessa

Luonnoton käyttäytyminen

Käytettävissä on erilaisia koulutusmenetelmiä:
-

-

Positiivinen vahvistaminen on paras ja suositeltava menetelmä. Siinä eläimen uusi reaktio tiettyyn
ärsykkeeseen yhdistetään positiiviseen vahvisteeseen (esim. makupalaan). Käytössä voi olla myös toissijainen
vahviste (esim. pilli).
Pelkoon tai välttelyyn perustuvia koulutusmenetelmiä ei suositella. Negatiivisessa vahvistamisessa
negatiivinen ärsyke poistetaan, kun eläin reagoi halutulla tavalla. Rankaisemisessa ei-toivotut reaktiot
yhdistetään negatiivisiin tapahtumiin. Hyvässä käytännössä ei käytetä pelkoa aiheuttavia koulutusvälineitä,
kuten vesiletkuja (esim. eläinten siirtämiseen), metallikoukkuja tai varrellisia koukkuja, ruoskia tai keppejä.
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Positiivista vahvistamista voidaan käyttää eräänlaisena kognitiivisena virikkeellistämisenä, jos eläin oppii aktiivisesti
ja nauttii kokemuksesta. Koulutus ei ole virikkeellistämistä, jos se on toistuvaa tai turhauttavaa tai jos se ei ole
kognitiivisesti haastavaa. Tehokkaiden koulutustekniikoiden tulokset voivat olla erinomaisia eläimillä, jotka pystyvät
reagoimaan rauhallisesti ja yhteistyöhaluisesti erilaisiin eläinten hoidon ja eläinlääkinnän menettelyihin.
Huonot koulutustekniikat voivat saada eläimet helposti turhautumaan, mikä saattaa lopulta johtaa epäasialliseen ja
epätavalliseen käyttäytymiseen. Koulutus on ammattitaitoa vaativa tekninen ponnistus, ja kaikilla eläinten
kouluttajilla on oltava koulutus eläinten käyttäytymisen ja oppimisteorioiden alalla. Epäjohdonmukainen,
kyllästyttävä tai pelkoon perustuva eläinten koulutus johtaa käyttäytymis- ja hyvinvointiongelmiin.
On olemassa hienovaraisempia oppimismuotoja, joita saattaa esiintyä päivittäisten rutiinien ohessa ja jotka
saattavat tuottaa odottamattomia käyttäytymiseen liittyviä tuloksia. Jos niitä käytetään oikein, tällaisia
oppimismuotoja voidaan käyttää edistämään ympäristöön, muihin eläimiin ja ihmisiin suunnattua haluttua
käyttäytymistä. Näihin kuuluvat muun muassa seuraavat:
-

tottuminen – eläimen kielteinen reaktio vähenee pysyvään tai toistuvaan ärsykkeeseen
klassinen ehdollistuminen – eläin oppii yhdistämään neutraalin reaktion uuteen ärsykkeeseen
muokkaaminen – ärsyke tulee eläimelle yhä tutummaksi jatkuvan ja lisääntyvän altistumisen vuoksi.

3.8

Miten ihmisten ja eläinten välistä vuorovaikutusta parannetaan?

3.8.1

Miten eläintenhoidon tehokkuutta voidaan parantaa?

Eläintenhoidon tehokkuutta voidaan parantaa seuraavilla keinoilla:
-

-

menettelytavat, joissa todetaan selvästi työntekijöiden tehtävät
olemassa olevien lajikohtaisten eläintenhoito-oppaiden käyttöönotto tai, jos sellaisia ei ole, vastaavanlaisten
menettelytapojen laatiminen kokoelmassa oleville lajeille uusimpien saatavilla olevien tietojen perusteella
vanhempien ammattilaisten toteuttama päivittäisten rutiininomaisten toimien valvonta ja tarkkailu
mahdollisuudet epäviralliseen koulutukseen eläintarhassa (esim. vanhemmat eläintenhoitajat kouluttavat uusia
eläintenhoitajia tietyn aikaa, asianmukaisen ja ajan tasalla olevan opiskelumateriaalin tarjoaminen, arvioidaan
koulutuksen sisältöä ja toteutusta)
säännölliset sisäiset kokoukset, joissa keskustellaan menettelyistä ja arvioidaan niitä
menettelyjen toteuttamisen säännöllinen laaduntarkkailu
mahdollisuudet viralliseen koulutukseen eläintarhassa tai muualla (esim. eläintenhoitajien koulutuskursseja
tarjoavat joissakin EU-maissa eläintarha-alan järjestöt, yliopistot tai yksityiset yritykset)
osallistuminen konferensseihin tai vastaaviin foorumeihin, joissa voidaan päivittää tietoja ja vaihtaa kokemuksia
osallistuminen asiaankuuluvia aiheita käsitteleville akateemisille kursseille (pitkäaikainen ja jokseenkin
epäsuora toimenpide).

3.8.2

Miten yleisön ja eläinten välisen vuorovaikutuksen laatua voidaan parantaa?

Vierailijat ovat olennainen osa eläintarhan ympäristöä ja luontaisesti myös eläintarhan eläinten elämää.
Vierailijoiden vaikutusta eläimiin on tutkittu useiden vuosien ajan.
Vierailijoiden läheisyys muuttaa eläinten käyttäytymistä eri tavoin. Fysiologisista mittauksista voidaan esimerkiksi
havaita, että sillä on haitallisia vaikutuksia useisiin kädellislajeihin. Muut lajit, kuten jotkin kissaeläinlajit, eivät osoita
häiriintyvänsä vierailijoiden läsnäolosta. Vaikutukset eläimiin riippuvat merkittävästi aitauksen suunnittelusta sekä
eläintarhan vierailijoiden sijainnista ja käyttäytymisestä.
Esimerkki – minne vierailijoiden katselualueet pitäisi sijoittaa?
Jaguaarien syljen kortisolitasot ovat korkeat, jos vierailijat katselevat eläimiä näiden yläpuolelta. Kun vierailijoiden
katselualue sijoitetaan samalle tasolle aitauksen kanssa tai hieman sitä alemmaksi, kortisolitasot pysyvät matalina.
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Sitä mukaa kuin saadaan lisää tietoa vierailijoiden vaikutuksesta tiettyihin lajeihin, keksitään entistä enemmän
ratkaisuja, joilla vähennetään vierailijoiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia eläimiin. Esimerkkejä tästä ovat muun
muassa seuraavat:
-

vierailijoiden katselualueiden sijoittaminen siten, että vierailijat eivät voi katsella eläimiä alaspäin, esim.
alentamalla kulkuteitä
vierailijoiden katselupaikkojen suunnitteleminen siten, että eläimet eivät voi nähdä vierailijoita, esim. erityiset
kulmat, reiät läpinäkymättömissä väliseinissä, erityiset alueet, joissa on yksisuuntaisia peilejä
vierailijoiden katselupaikkojen naamiointi, jotta vähennetään eläimiin kohdistuvaa vaikutusta, esim. sijoittamalla
kasveja näyttelyn eteen
riittävien suojapaikkojen tarjoaminen eläimille aitauksissa niin, että ne voivat välttää vierailijoita visuaalisesti,
esim. kasvit, kivet, puunrungot, suojat
lattioiden suunnittelu niin, että ne vaimentavat vierailijoiden ääniä
sellaisten kylttien sijoittaminen eri puolille näyttelyä, joissa pyydetään vierailijoita käyttäytymään asianmukaisesti
(esim. kielletään akvaarion lasien koputtaminen tai meluaminen tai esineiden tai ruoan heittäminen aitauksiin)
eläinten kouluttaminen sietämään ihmisiä.

Esimerkki – miten vierailijoiden kielteisiä vaikutuksia voidaan välttää?
Eläintarhassa, jossa asuu ryhmä gorilloja (Gorilla gorilla), huomattiin, että gorilloja katseleva yleisö ja
julkisen alueen melutaso häiritsivät eläinryhmää merkittävästi ja lisäsivät aggressiivista
käyttäytymistä. Julkista aluetta parannettiin varsin pienillä taloudellisilla kustannuksilla ja ilman
sisäaitaukselle aiheutettuja fyysisiä häiriöitä seuraavasti:
-

rakennettiin puukehys, joka asetettiin suurten katseluikkunoiden taakse

-

kehys peitettiin eristysmateriaalilla ja bambumatolla

-

bambuverkkoon asennettiin eri korkeuksille ja etäisyyksille
pieniä katseluikkunoita, jolloin yleisö ei voi häiritä eläinten
yksityisyyttä.

Muutaman päivän kuluttua hankkeen valmistumisesta
eläintenhoitajat ilmoittivat, että ryhmän sosiaalinen
käyttäytyminen oli muuttunut merkittävästi: naaraiden välillä oli
huomattavasti enemmän vuorovaikutusta, urosten
aggressiivisuus oli vähentynyt ja ryhmä oli palannut normaaliin
valtarakenteeseen.
Kirjoittaja ja valokuva: Michael Fielding (eläinlääkäri)

Kun vierailijoiden ja eläinten välistä fyysistä vuorovaikutusta parannetaan eläintarhoissa esittelyillä tai erityisillä
vuorovaikutusohjelmilla, on tärkeää, että ne toteutetaan henkilöstön valvonnassa ja suunnitellusti, jotta
vähennetään sekä ihmisille että eläimille aiheutuvia vaaroja.
Mitä näkökohtia olisi otettava huomioon yleisön ja eläinten välisessä vuorovaikutuksessa?
-

Vuorovaikutus ei saa uhata eläinten fyysistä tai psykologista koskemattomuutta
kokenut kouluttaja tai muu asiaankuuluva työntekijä valitsee lajit ja yksilöt, joita vuorovaikutuksessa käytetään
vuorovaikutukseen sopivat parhaiten säyseät eläimet, jotka soveltuvat koulutukseen ja jotka eivät ole aiemmin
hyökänneet ihmisten kimppuun
käytetään vuorovaikutukseen osallistuville eläimille tuttua ja ennalta arvattavaa ympäristöä
eläimillä on mahdollisuuksien mukaan mahdollisuus vetäytyä pois ihmiskontaktista laaditaan asianmukaiset
lepoajat sisältävä eläinten vuorottelusuunnitelma
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vuorovaikutus on sallittua ainoastaan vastuuhenkilön tarkkailussa ja valvonnassa ja erityisten sääntöjen, muun
muassa sallitun keston, mukaisesti
tilat ovat sellaisia, että kaikki turvalliseen vuorovaikutukseen tarvittavat hygieniakäytännöt on mahdollista
toteuttaa (esim. käsienpesupisteet, ruoan pesupaikat, kylpyhuoneet, jos on tarkoitus kastautua
vesiympäristöön)
vuorovaikutukseen osallistuvien eläinten käyttäytymistä ja terveyttä tarkkaillaan ja arvioidaan säännöllisesti ja
siitä pidetään kirjaa
vuorovaikutuksessa käytetty ruoka sisällytetään kunkin yksilön päivittäiseen annokseen
fyysinen kontakti on rajoitettu minimiin ja siinä otetaan huomioon bioturvallisuuteen ja hygieniaan liittyvät
toimenpiteet (ks. saatavilla olevat zoonooseja koskevat kansanterveydelliset ohjeet)
vuorovaikutus vierailijoiden kanssa ei ole merkittävä osa eläimen päivittäistä käyttäytymistä.
Sosiaalisia tai nuoria eläimiä ei saa käyttää vuorovaikutuksessa, jos vuorovaikutus edellyttää sosiaalisen
ryhmän häiritsemistä.

3.9

Kokoelman suunnittelu ja hallinta

Eläinlääketieteellinen panostus on erittäin arvokasta joissakin tietyissä eläintarhan kokoelman hallinnan
näkökohdissa. Eläintarhan kokoelman hallinta saattaa edellyttää vaikeaa ja joskus keskustelua herättävää
päätöksentekoa muun muassa lisääntymisen hallinnan, kokoelman suunnittelun, käsinruokinnan ja lopettamisen
kaltaisten asioiden osalta.
3.9.1

Lisääntymisen hallinta

Yliedustettujen populaatioiden vähentämistä ja ehkäisyä koskevissa eettisissä kannoissa on eroja eurooppalaisten
ja pohjoisamerikkalaisten eläintarhojen välillä.
Pohjois-Amerikassa populaatioita hallitaan yleisesti ehkäisyn avulla. Sitä vastoin useissa Euroopan maissa
kannustetaan lisääntymään, ja kun yksilöitä tai lajeja on liikaa, niiden jälkeläisiä hoidetaan luonnolliseen
vieroitusikään asti, minkä jälkeen ne lopetetaan inhimillisesti.
Kummallakin lähestymistavalla on hyötyjä ja haittoja. Pohjoisamerikkalainen lähestymistapa estää luonnollisen
lisääntymiskäyttäytymisen, joka on osa eläimen luonnonmukaisia käyttäytymismalleja ja joka saattaa olla myös osa
lajin biologisia tarpeita tai suojelutarpeita. Eurooppalainen lähestymistapa sallii luonnonmukaisen
lisääntymiskäyttäytymisen kehittymisen ja toteuttamisen mutta johtaa nuorten ja terveiden yksilöiden
lopettamiseen, minkä ymmärtäminen voi olla vaikeaa eläintarhan vierailijoille ja tiedotusvälineille.
Kolmas lähestymistapa kannan säätelyyn on pitää ryhmiä, joissa on vain samaa sukupuolta olevia yksilöitä. Se
aiheuttaa myös eläintenhoidollisia ongelmia, jotka liittyvät sosiaaliseen käyttäytymiseen, lisääntyneeseen
aggressiivisuuteen ja luonnonmukaisen lisääntymiskäyttäytymisen estämiseen.
3.9.2

Kokoelman suunnittelu

Jotta eläintarha pystyy toteuttamaan sen kokoelmassa olevien lajien vaadittuja suojelutoimia, sillä on oltava
asianmukaiset resurssit ja asiantuntemus.
Eläintarhojen on otettava lajien suojeluun liittyvissä ja biologisissa vaatimuksissa huomioon eläinten ympäri vuoden
vaatimat tilat sekä vuodenaikojen vaihtelu, kasvatus ja iäkkäiden eläinten hoito. Eurooppalaisessa
kantakirjaohjelmassa kasvatettujen lajien osalta kantakirjan pitäjältä olisi pyydettävä lupa ennen eläinten siirtämistä
tai kasvatusta. Kokoelmien välisten eläinten siirtojen on myös oltava neuvoston direktiivissä 92/65/ETY säädettyjen
vaatimusten mukaisia.
Esimerkki
Makit ovat suosittuja eläintarhoissa näytteillä pidettäviä eläimiä kaikkialla maailmassa. Vaikka laji on varsin helppo
kasvattaa, sen yksilöllisiä biologisia ja suojeluun liittyviä tarpeita ei voi kuitenkaan unohtaa. Makit eivät ole tottuneet
kylmään, joten kylmissä ilmastoissa sijaitsevissa eläintarhoissa on oltava lisäresursseja, jotta makien biologisia ja
suojeluun liittyviä vaatimuksia voidaan noudattaa.
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Eläinten sulkeminen sisätiloihin kylminä aikoina saattaa rajoittaa makien mahdollisuutta liikkua, kiipeillä ja saada
ultraviolettisäteilyä, ellei näitä seikkoja ole otettu huomioon sisäaitauksen suunnittelussa. Erittäin hyvä käytäntö on
tarjota koko aitauksen kattava lämmönlähde, jolloin eläimille annetaan mahdollisuus valita haluamansa
elinympäristö.
On erittäin tärkeää, että kylmissä ilmastoissa sijaitsevat eläintarhat varmistavat, että niillä on tarvittavat resurssit
vastata trooppisten eläinten biologisiin ja suojeluun liittyviin vaatimuksiin riittävällä tavalla ja että Välimeren
ilmastossa olevat eläintarhat pystyvät vastaamaan kylmän ilmaston lajien biologisiin ja suojeluun liittyviin
vaatimuksiin.
Kirjoittaja: Heather Bacon (Edinburghin yliopisto)
Eläintarhoilla on myös eettinen vastuu varmistaa, että siirrettävät lajit siirretään laitoksiin, jotka pystyvät tarjoamaan
vastaavanlaiset tai paremmat tilat, joilla vastataan lajien biologisiin tai suojeluun liittyviin tarpeisiin. Ei ole
suositeltavaa, että lajeja siirretään kokoelmiin, joissa eläinten pitäminen ja hoito ei ole yhtä laadukasta kuin
kokoelmassa, josta eläimet aiotaan siirtää.
3.9.3

Käsinruokinta

Karjaa ja kädellisiä koskevissa uusissa tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu, että stressi ennen syntymää,
syntymisen aikaan ja sen jälkeen voi olla merkittävä aivojen epänormaalin kehittymisen ja myöhemmin psyykkisten
häiriöiden riskitekijä.
Stressiä voivat aiheuttaa muun muassa kantavien naaraiden käsittely/kahlehtiminen, emon kanssa käytävän
sosiaalisen kanssakäymisen puute ja huonot ympäristöt. Näitä vaikutuksia on havaittu monissa taksoneissa, kuten
jyrsijöissä, karjassa ja kädellisissä, eikä ole todisteita siitä, että mikään eläintarhan laji säästyisi niiltä.
Tämän tiedon perusteella suositellaan, että nuoria eläimiä ei erotettaisi emoistaan ihmisten toteuttamaa
käsinruokintaa varten, ellei lajin suojeluarvo ole merkittävä tai ellei hyvin dokumentoituja normaaliin kehitykseen
johtavia käsinruokintaohjelmia ole laadittu. Lisääntymisen ja kasvatuksen epäonnistuminen liittyy huonoihin
ympäristöihin ja huonoon eläintenhoitoon. Tällaiset ympäristöt ovat haitallisia eläintarhojen suojelutyölle. Eläintarhat
hyötyvät keskittämällä ponnistelunsa ihanteellisen ympäristön tarjoamiseen ja siten onnistuneen lisääntymisen ja
emon toteuttaman ruokinnan edistämiseen.
3.9.4

Lopettaminen

Jos eläintarha ei enää pysty vastaamaan lajin biologisiin ja suojeluun liittyviin tarpeisiin ennakoivan
eläinlääkinnällisen hoidon ohjelmalla, jolla tarjotaan sekä fyysistä mukavuutta että monimuotoista käyttäytymistä,
lopettamista voidaan harkita vaihtoehtona krooniselle turhautumiselle tai fyysiselle kivulle. Suositellaan, että
eläintarhat perustavat neuvoa-antavia elimiä tai käyttävät ulkoisia tutkijoita varmistaakseen tasapainoisen
lähestymistavan näitä vaikeita päätöksiä tehdessään.
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Luku

4
4

3 artikla – neljäs luetelmakohta – karkaamisen sekä
tuholaisten ja syöpäläisten eläintarhaan pääsyn estäminen

4.1

Verkkosivut

DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe.
CIESM:n (Välimeren meritiedetutkimusverkoston) ohjeet ja tutkimusilmoitukset: Guide of Mediterranean marine
research institutes; Atlas of exotic species in the Mediterranean.
Gupta B. 2008. Barrier designs for zoos. Central Zoo Authority Ministry of Environment & Forests. India.
GISP (Global Invasive Species Database)
MIT Sea Grant Coastal Resources: Tietoa merten bioinvaasioista sekä reiteistä, ehkäisystä ja valvonnasta.
Institut Méditerranéen d'Océanologie: Information on the seaweed Caulerpa taxifolia

4.2

Tuholaistorjuntapalveluja koskevat eurooppalaiset standardit

Euroopan standardointikomitea (CEN) on aloittanut hankkeen, jossa laaditaan tuholaistorjuntapalveluja koskevat
eurooppalaiset standardit (European Pest Management Service Standards). Tuholaistorjuntapalveluja koskevia
kansallisia standardeja on jo Maltassa, Espanjassa, Saksassa ja Ranskassa. Eurooppalaisessa standardissa
määritetään vaatimukset ja pätevyydet, joita tuholaistorjuntapalveluja tarjoavien ammattilaisten on täytettävä
kansanterveyttä, omaisuutta ja ympäristöä suojellakseen. Standardia sovelletaan tahoihin, jotka vastaavat
tuholaistorjuntapalvelujen toimittamisesta sekä määritettyjen torjuntamenettelyjen arvioinnista, suosittelemisesta ja
myöhemmästä toteutuksesta. Jäsenvaltuuskuntien ja tarkkailijoiden muodostama tekninen komitea laati
standardiluonnoksen, joka toimitettiin kansallisille arviointiryhmille huomautusten tekemistä varten syksyllä 2013.
Huomautukset käydään läpi vuonna 2014 ja lopullinen tuholaistorjuntapalveluja koskeva eurooppalainen standardi
julkaistaan alan käytettäväksi.
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Luku

5
5

3 artikla – viides luetelmakohta – luettelon pitäminen

5.1

Verkkosivut

BIAZA Recommended Code of Practice for Microchipping Zoo Animals.
Animal Records Task Force, AZA: Guidelines for Creating and Sharing Animal Records
Standardization of Records Keeping In Indian Zoos And Marking Animals For Identification. Padmaja Naidu
Himalayan Zoological Park (India).
Standards for Data Entry and Maintenance of North American Zoo and Aquarium Animal Records Databases.
Wildlife information network. Mammal identification (Bourne, D. 2012).
CITES marking regulations.
European Union Wildlife Trade Regulations Reference Guide (February 2013)

5.2

Eläinten rutiininomainen tarkkailu ja tietojen kirjaaminen

Hyvään eläinten seurantaohjelmaan sisältyy vähintään käyttäytymisen, terveydentilan ja ympäristön päivittäinen
rutiininomainen tarkkailu ja tietojen kirjaaminen asianmukaisella tavalla.
Hyvä käytäntö on, että eläimiä tarkkailtuaan eläintenhoitajat kirjaavat päivittäin lyhyesti ylös tiedot kustakin
eläimestä tai eläinryhmästä, kuten terveydentilan, aktiivisuuden, ravitsemusohjelman ja nautitun ruoan määrän,
testitulokset, annetut hoidot sekä tärkeimmät ympäristötekijät, esim. lämpötilan ja kosteuden alempien
selkärankaisten osalta ja vedenlaadun seurantaparametrit vesieläinten osalta. Hyvä käytäntö on, että
johtohenkilöstö ja eläinlääkärit tarkastavat nämä tiedot. Eläinlääkäreillä on kokonaisvastuu karanteenissa tai
hoidossa olevien tai aitauksissaan hoidettavien eläinten lääketieteellisistä raporteista.
Viikoittaisissa raporteissa voidaan nostaa esiin mahdollisia ongelmia, annettuja hoitoja, eläinten siirtoja tai eläinten
pitopaikkoihin tai hoitoon tehtyjä muutoksia. Johtohenkilöstö ja eläinlääkärit tarkastavat raportit.
Johtohenkilöstön kuukausittaisissa kokouksissa voidaan tarkastella senhetkistä kokoelmaa koskevaa
suunnitelmaa, strategiaa ja edistymistä, keskustella aitausten käytöstä, eläinten siirroista ja karanteenista sekä
pohtia henkilöstön koulutusta ja kehittymistä. Kokouspöytäkirjat ovat tärkeitä tulevaisuutta ajatellen.
Johtava eläinlääkintä- ja kuraattorihenkilöstö saattaa hyötyä 3–6 kuukauden välein laadituista sairastuvuutta,
kuolleisuutta ja käyttäytymisongelmia koskevista raporteista. Ulkoisen asiantuntijapaneelin tapaaminen voi olla
tarpeen, jotta voidaan arvioida näihin ongelmiin puuttumista koskevia strategioita sekä keskustella hoidoista ja
näihin ongelmiin johtavien taustalla olevien syiden ratkaisemisesta. Tulevia hoitomuotoja sekä eläintenhoidon tai
pitopaikkojen muutoksia koskevat suositukset voidaan sisällyttää kokoelman suunnittelustrategiaan.
Tiedot olisi syytä tarkastaa vuosittain, jotta varmistetaan, että tietojen kirjaamisprosessit ovat läpinäkyviä ja
hyödyllisiä. Tiedoista saadaan todisteita vuosittaiseen eläintarhan lupatarkastukseen.
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VIIKOITTAIN
Hoitajien kirjaamat
tiedot Eläinlääkärin
tiedot

3–6 KUUKAUDEN
VÄLEIN
Terveyden ja
hyvinvoinnin arviointi
ja eettinen arviointi

PÄIVITTÄIN
Eläintenhoitajat, kuraattorit ja
eläinlääkärit
•
Päivittäinen eläintenhoitajan
tekemä tarkastus ja tietojen
kirjaaminen
•
Eläintenhoitaja raportoi
mahdollisista terveyteen tai
hyvinvointiin liittyvistä
ongelmista johtohenkilöstölle
•
Ongelman tyyppi arvioidaan
•
Tarvittaessa laaditaan
eläinlääketieteellinen
hoitosuunnitelma
•
Seurantahoito, tarkkailu ja
uudelleen arviointi

KUUKAUSITTAIN
Johtohenkilöstön
kokous, jossa
keskustellaan
kokoelmaa
koskevasta
suunnitelmasta,

VUOSITTAIN
Koulutetun tarkastajan
tekemä eläintarhan
lupatarkastus

Kaavio 5: Yhteenveto erilaisten tietojen kirjaamisesta tarkassa valvontaohjelmassa, laatinut María Fàbregas
Hernández

5.3

Miten viitenumero annetaan?

Esimerkki 1: Kaksi ensimmäistä numeroa ovat hankintavuosi; neljä viimeistä numeroa ovat juoksevia:
#920006 = vuonna 1992 hankittu kuudes yksilö
Esimerkki 2: Ainoastaan juokseva numero:
ensimmäinen eläin = 000001, toinen = 000002 jne.
Esimerkki 3: Järjestelmät, joissa kukin numerosarja vastaa eri eläinluokkaa:
100000–199999 = nisäkkäät
200000–299999 = linnut
300000–399999 = matelijat
400000–499999 = sammakkoeläimet
500000–599999 = kalat
600000–699999 = selkärangattomat
Näin ollen tässä järjestelmässä #101234 = nisäkäs
Esimerkki 4: Kaksi ensimmäistä numeromerkkiä = sen vuoden kaksi viimeistä numeroa, jona eläin on hankittu;
kolmas merkki = M, B, R, A (eli Mammal = nisäkäs, Bird = lintu, Reptile = matelija, Amphibian= sammakkoeläin);
kolme viimeistä merkkiä = saapumisjärjestys:
#92M6 = vuonna 1992 hankittu kuudes nisäkäs

5.4

Merkinnät ja tunnistusmenetelmät

Eläintarhan kokoelmassa olevien yksilöiden tai eläinryhmien tunnistaminen on tarpeen tarkan luettelon pitämistä
varten. Käytettyjen tunnistusjärjestelmien on oltava tunnistettavien lajien kannalta sopivia ja mahdollisen
asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisia.
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Yksi tunnistusmenetelmä ei sovi kaikille lajeille, kaikille yksilöille eikä kaikkiin tilanteisiin. Joskus kahden tai
useamman tunnistusmenetelmän yhdistelmä on tarpeellinen käytännön syistä, esim. (helposti huomattavat)
värilliset korvamerkit yhdessä (yksilöllisten) istutettujen mikrosirujen kanssa.
Mitä tahansa menetelmää käytetään, seuraavat seikat on otettava huomioon:
- menetelmän turvallisuus eläimelle, ei vaikuta sen käytökseen, terveyteen tai olemassaoloon
- ei aiheuta stressiä tai kipua kiinnittämisen aikana tai sen jälkeen (mahdollisuuksien mukaan)
- turvallinen ja mahdoton väärentää
- kestää riittävän kauan (eläintarhan kokoelmassa tämä tarkoittaa eläimen elinikää)
- tunnistaa merkityn yksilön tai ryhmän varmasti ja yksilöllisesti
- helposti luettavissa/havaittavissa etäältä
- tarjoaa riittävästi tietoa luettelon pitämistä varten
- helppo käyttää ja nopea kiinnittää, jotta eläimelle aiheutuu mahdollisimman vähän stressiä kiinnittämisen aikana
- helposti saatavilla ja kohtuuhintainen
- ei herätä yleisön huomiota eikä kiinnitä huomiota pois eläimen ulkonäöstä.
Yksittäisten eläinten tunnistusmenetelmät (Hoseyn ym. 2009 mukaan)
Menetelmä

Kuvaus/sijainti

Kesto

Huomautukset

Esimerkkejä

Luontaiset merkit

Turkin väri tai kuvio,
fyysinen
epämuodostuma,
koko.

Pysyvä

Edullinen ja helppo.
Edellyttää
asiantuntevaa
henkilöstöä ja selkeitä
eläinten välisiä eroja

Okapi: raidat.

Polttomerkintä

Kupeet, sarvet

Pysyvä

Kivulias

Käärmeet:
kylmäpolttomerkintä

Tatuointi

Silmänympärysiho,
takamus, sormet

Pysyvä

Kivulias

Makakit:
takamuksen
ihokovettuma

Tunnistemerkkien
leikkaaminen

Korvat,
sarvet,
sormet tai varpaat

Pysyvä

Mahdollisesti kivulias

Gnuantilooppi:
kolot

Tiikeri: kasvot

sarvien

Sarvikuono: korvien reiät
Lisko: sormen tai varpaan
poisto
Mikrosirut,
transponderit

Injektoidaan
alle

ihon

Väliaikainen

Mahdollisesti kivulias ja
voi
edellyttää
rauhoittamista. Saattaa
siirtyä ihon alla

Kaikki,
norsuihin

unikeoista

Koristeelliset
merkit

Merkit,
ihoon
kiinnitetyt
helmet,
renkaat, kaulukset

Väliaikainen

Mahdollisesti
kivulias
Kiinnitetään tavallisesti
nuoriin
eläimiin.
Mahdollinen
sotkeutumisvaara

Cyclura lewisi: helmet
Mara: korvamerkit
Rengashäntämaki:
kaulakorut
Lintu: jalkarengas
Pingviini: räpylärengas

Leikkaaminen

Karvat, höyhenet

Väliaikainen

Voi olla vaikea huomata
etäältä

Käytetään
eläintarhoissa

Väri/leimat

Merkintäleimasimet,
sprayt,
maalit,
merkintäpuikot

Väliaikainen

Voi
siirtyä
eläimiin.

Kovakuoriaiset:
paperinumerot
Kilpikonnat:
maalatut

toisiin

On varmistettava, että
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aine on myrkytöntä

pisteet

Katso kattava luettelo eri taksonien merkintä- ja tunnistusmenetelmistä tästä.
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Liitteet 3 lukuun – täytäntöönpano ja sen valvonta
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Luku

6
6

Luvat ja tarkastukset

6.1

Verkkosivut

Secretary of State’s standards of modern zoo practice (DEFRA, Yhdistynyt kuningaskunta)
Zoos expert committee handbook (DEFRA, Yhdistynyt kuningaskunta)
The zoological park, a new ally for biodiversity (MAGRAMA, Espanja) (luettavissa verkossa)
Accreditation Inspector's Handbook (Association of Zoos and Aquariums, AZA, Yhdysvallat)
Accreditation Standards and Related Policies (Association of Zoos and Aquariums, AZA, Yhdysvallat)
EU Reference Guide Wildlife Trade Regulations (2013)
DEFRA’s Guide to the Zoo Licensing Act (1981): closing zoos, DEFRA, Yhdistynyt kuningaskunta
Guidelines for the Placement of Confiscated Animals (2000), IUCN
Strategy for Confiscated Animals (2007), Eurogroup for Animals
Building Sustainable Sanctuaries (2012), Arcus Foundation
Standards for rescue centres, Global Federation of Animal Sanctuaries

6.2

Tapaustutkimukset

6.2.1

Tapaustutkimus 16 – eläintarhan tarkastajien koulutuskurssit Espanjassa

Tapaustutkimus 16. Eläintarhan tarkastajien koulutuskurssit Espanjassa
Lähde: Active Life Company, S.L
EU:n eläintarhadirektiivi 1999/22/EY saatettiin
osaksi
Espanjan
kansallista
lainsäädäntöä
luonnonvaraisen
eläimistön
suojelusta
eläintarhoissa annetulla lailla 31/2003. Sitä ennen
eläintarhojen täytyi noudattaa vain terveys- ja
turvallisuusmääräyksiä.
Uusien
vaatimusten
tavoitteena on, että eläintarhat ovat hyvinvoinnista
tietoisia
biologisen
monimuotoisuuden
suojelukeskuksia.
Näiden
vaatimusten
toteuttaminen oli monimutkaista sekä eläintarhaalalle
että
täytäntöönpanosta
vastaaville
viranomaisille. Vastuu täytäntöönpanosta lankesi 17
autonomiselle alueelle, ja lupamenettelyyn osallistui
usein kolme osastoa: ympäristöstä, eläinten
terveydestä ja yleisestä turvallisuudesta vastaavat
osastot.
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Sen jälkeen kun direktiivi oli saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, toteutettiin perusteellinen tutkimus, jossa
arvioitiin eläintarhojen tilannetta Espanjassa. Tutkimus osoitti, että lain 31/2000 vaatimusten täyttämistä ja
lainmukaisuuden arvioimista varten tarvittiin lisää ohjausta. Tähän tarpeeseen vastaamiseksi
ympäristöministeriö ja Fundación Biodiversidad julkaisivat lain 31/2003 soveltamista koskevan oppaan ”The
zoological park, a new ally for biodiversity. Guide for the application of law 31/2003 on the conservation of wild
fauna in zoological parks” (2006). Asiakirjan englanninkielinen versio julkaistiin vuonna 2012.
Eläintarhan tarkastajille ja muille täytäntöönpanoviranomaisille haluttiin tarjota erityiskoulutusta, joten Espanjan
ympäristöministeriön (nykyinen maatalous-, elintarvike- ja ympäristöministeriö) ja sen alaisen Fundación
Biodiversidad -järjestön tuella virkailijoille järjestettiin seitsemän kurssia, joiden sisältö eteni asteittain (ks.
kuva 1). Koulutuskurssien aikana kerättiin monialaista asiantuntemusta tutkijoilta, eläintarha-alan ammattilaisilta
(yhteistyössä Iberian Associations of Zoos and Aquaria -liiton (AIZA) kanssa), ympäristölainsäädännön
asiantuntijoilta sekä CITESin toimihenkilöiltä, kokeneilta brittiläisiltä eläintarhan tarkastajilta sekä
kansalaisjärjestöissä toimivilta luonnonvaraisten eläinten pelastusasiantuntijoilta. Kurssien rakenne vaihteli
teoriaan perustuvista esitelmistä väittelyihin ja pyöreän pöydän keskusteluihin, hypoteettisten tapausten
analysointiin ja tosielämän tapaustutkimuksiin. Käytännön harjoituksissa tehtiin simuloituja tarkastusvierailuja
eläintarhoihin. Näissä hyödyksi oli pääsy yhteistyöeläintarhoihin sekä yhteistyö eläintarhojen henkilökunnan
kanssa.
Osallistujien antamasta palautteesta
kävi ilmi, että koulutusta arvostettiin
suuresti. Osallistujien taustat olivat
hyvin
erilaisia,
ja
eläintarhan
tarkastuksessa tarvittava monialainen
lähestymistapa oli heille varsin uusi.
Käytännön
harjoitukset,
mallitarkastukset ja niiden jälkeiset
keskustelut olivat erityisen pidettyjä,
sillä
niissä
teoriaa
pystyttiin
soveltamaan käytännössä ja osallistujat
saattoivat vertailla eri lähestymistapoja.
Osallistujien mielestä lähestymistavat oli
standardoitava mahdollisimman hyvin.
Säännöllistä jatkokoulutusta pyydettiin
myös.
Osallistujien antamasta palautteesta kävi
ilmi, että koulutusta arvostettiin suuresti.
Osallistujien taustat olivat hyvin erilaisia, ja
eläintarhan
tarkastuksessa
tarvittava
monialainen lähestymistapa oli heille
varsin uusi.

Kaavio 1: Eläintarhan tarkastajien tärkeimmät kiinnostuksen
kohteet, joita kysyttiin ennen jatkokoulutuskurssia (2011), jotta
kurssin sisältöä voitiin mukauttaa mahdollisimman hyvin.

Käytännön harjoitukset, mallitarkastukset ja niiden jälkeiset keskustelut olivat erityisen pidettyjä, sillä niissä
teoriaa pystyttiin soveltamaan käytännössä ja osallistujat saattoivat vertailla eri lähestymistapoja. Osallistujien
mielestä lähestymistavat oli standardoitava mahdollisimman hyvin. Säännöllistä jatkokoulutusta pyydettiin myös.
Koulutukseen osallistuneet tarkastajat pitivät myönteisenä sitä, että he oppivat järjestämään ja suunnittelemaan
kunkin tarkastuksen lähestymistavan eläintarhan ominaisuuksien mukaan. Koulutuksessa edistettiin lisäksi
kaikkien osallistuneiden osastojen ja tarkastettujen eläintarhojen välistä yhteistyötä ja viestintää.
Toinen kurssien perusteella kehitetty aloite oli eläintarhan tarkastajien verkko-oppimis- ja viestintäalusta
(eläintarhan tarkastajien ryhmä, foorumi ja kirjasto Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad luettelon vuorovaikutteisella alustalla – biodiversia.es).
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Kokemuksesta saadut keskeiset tulokset osoittivat muun muassa seuraavien seikkojen tärkeyttä:
-

-

-

-

monialaisen koulutuksen saaminen, jotta EU:n
eläintarhadirektiivin täytäntöönpanon ja arvioinnin
täydestä laajuudesta saataisiin hyvä kokonaiskuva
eläintarhan tarkastusryhmien on oltava selkeästi
organisoituja, niiden sisäisen viestinnän on oltava
hyvää ja ryhmien on perustuttava kansallisiin (ja
tässä tapauksessa myös aluehallinnon) tarpeisiin
mukautettuihin menettelyihin, ohjeisiin ja tukeen
koulutuksen on oltava jatkuvaa ja mahdollisimman
laaja-alaista
läheinen yhteistyö eläintarha-alan kanssa, jotta
hyödytään sen kokemuksesta ja jotta koulutus olisi
mahdollisimman käytännönläheistä
tieto- ja viestintätekniikan käyttöä on lisättävä
resurssien, viestinnän ja eläimiä koskevien tietojen
käsittelyn keskittämiseksi.

Kiitokset: Eläintarhan tarkastajien koulutuskurssit hyötyivät suuresti yhteistyöstä seuraavien eläintarhojen ja
niiden henkilöstön kanssa: Zoo Aquarium de Madrid, Faunia (Madrid), CosmoCaixa (Alcobendas), Safari Madrid
ja Cañada Real Nature Centre (El Escorial).

6.2.2

Tapaustutkimus 17: Eläintarhan sulkeminen ja eläinten uudelleen sijoittaminen (I)

Tapaustutkimus 17: Eläintarhan sulkeminen ja eläinten uudelleen sijoittaminen I
Lähde: Costa Blancan safaripuiston (Espanja) tekninen työryhmä
Costa Blancan safaripuiston (Espanja) yhteishallinto päätti sulkea puiston vuonna 2010. Päätöksen
jälkeen puiston tekninen työryhmä laati strategian eläinten uudelleen sijoittamiseksi parhaisiin
mahdollisiin olosuhteisiin. Eläinten päämäärän määrittämistä varten suunniteltiin ja toteutettiin
kolme tehtävää, joissa otettiin huomioon suojelun taso, jalostusohjelmat sekä kaikki asiaankuuluvat
hallinnolliset ja lakisääteiset vaatimukset. Tehtävät olivat seuraavat:
1.
Eläinten lainojen ja apurahojen määrittäminen.
2.
Erityistilanteiden, EEP-ohjelmien ja eurooppalaisia kantakirjoja koskevien ohjelmien sekä
muiden institutionaalisten velvoitteiden määrittäminen.
3.
Eläinten uudelleen sijoittamiseen mahdollisesti osallistuvien laitosten, puistojen ja välittäjien
osoiteluettelon laatiminen.
Ensisijaisesti uudelleen sijoitettavien yksilöiden luettelo laadittiin seuraavien seikkojen perusteella:
sellaisten eläinten kiireellinen uudelleen sijoittaminen, jotka eivät olleet safaripuiston
omistuksessa
safaripuiston siirtojen tai lainojen avulla ”ulos lainattujen” eläinten selvittäminen
muiden eläinten uudelleen sijoittaminen, niiden hyvinvoinnin takaaminen ja vastaanottavien
laitosten moitteettomuuden varmistaminen.
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Siirrettäviä eläimiä oli yhteensä 571 (joista 411 nisäkkäitä 46:ta eri lajia, 148 lintuja 17:ää eri lajia ja 12
matelijoita kahta eri lajia).
Pieni eläintenhoitajien ryhmä huolehti eläinten hoidosta, koulutuksesta ja siirtämisestä. Joissakin
tapauksissa tarvittiin myös ulkoista tukea. Puiston tekninen työryhmä vastasi muodollisista
järjestelyistä
eläimet
vastaanottavan
laitoksen
kanssa
yhdessä
alueellisten
eläinlääkintäviranomaisten ja kaikkien muiden asianomaisten tahojen ja viranomaisten kanssa.
Yleiseen uudelleen sijoittamisen prosessiin sisältyi laadukkaan viestinnän verkosto, jolla
varmistettiin kaikki seuraaviin seikkoihin liittyvät näkökohdat:
1.
lopullisen päämäärän hyväksyminen (EEP-ohjelmien / eurooppalaisten kantakirjojen,
safaripuiston johdon ja eläinlääkintäviranomaisten taholta)
2.
terveysvaatimukset (otantana suoritettu eläinlääketieteellinen analyysi, passit, kuljetus,
karanteenit jne.)
3.
CITES-vaatimukset (vain CITES-lajit)
4.
erityisissä suojeluun liittyvissä määräyksissä asetetut vaatimukset
5.
kuljetuksen järjestäminen kansainvälisten määräysten mukaisesti
6.
kaikki lastaukseen ja kuljetukseen tarvittavat laitteet
7.
vartioitu kuljetus sekä kaikkien asiaankuuluvien asiakirjojen siirtäminen
8.
luettelojen sulkeminen, tiedon kerääminen ja asiakirjojen säilytys.
Aikajana ja osallistuneiden laitosten määrä:
Sulkemisen päivämäärä

7. syyskuuta 2010

Ensimmäiset yhteydenotot
Ensimmäinen uudelleen
sijoittaminen
Viimeinen uudelleen
sijoittaminen

17. syyskuuta 2010
4. lokakuuta 2010

6.2.3

Yhteydenotot eläinten uudelleen sijoittamista
varten:
31 eläintarhaa osallistui
(joista 14 AIZAan ja 7 EAZAan kuuluvia)
26 epäonnistunutta yhteydenottoa

lokakuu 2011

Tapaustutkimus 18: Eläintarhan sulkeminen ja eläinten uudelleen sijoittaminen (II)

Tapaustutkimus 18. Eläintarhan sulkeminen ja eläinten uudelleen sijoittaminen
Kirjoittaja: Geert Jonkers (uudelleensijoituskoordinaattori, Stichting AAP)
Vuonna 2006 Ranskassa sijainnut pieni eläintarha, joka oli myös huvipuisto, meni konkurssiin ja lopetti
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toimintansa. Eläintarha oli yksityisomistuksessa, ja omistaja jätti eläintarhan ja kaikki eläimet ilman hoitoa.
Alueelliset eläinlääkintäviranomaiset puuttuivat asiaan ja varmistivat ainakin eläinten päivittäisen
vähimmäisruokinnan ja -juoton. Sillä välin ne etsivät kiireisesti mahdollisuuksia paikan evakuointiin. Ranskalainen
eläinsuojelujärjestö mainitsi Stichting AAP:n, joka on Alankomaissa sijaitseva eksoottisten eläinten
pelastuskeskus ja jonne ainakin kädelliset voitaisiin mahdollisesti siirtää.
Pelastettavien eläinten suuri määrä ja niiden pitämisen erityiset vaatimukset edellyttivät, että prosessiin osallistui
kolme eri laitosta. Prosessia koordinoi Ranskan eläinlääkintäviranomainen yhdessä ranskalaisen
eläinsuojelujärjestön kanssa. Päätettiin, että eläimet siirretään seuraaviin kohteisiin:
-

Stichting AAP, joka otti vastaan 23 punakaulusvaria, 11 varia, 1 ruskomakin, 22 rengashäntämakia, 1
piikkisian ja 20 degua.
Ranskalainen suojelukeskus otti vastaan kaikki kavioeläimet (esim. ankolet, guanakot, likit ja seeprat).
Ranskalainen eläintarha otti vastaan kaikki linnut (esim. papukaijat).

Ranskaan jääneitä yksilöitä koskevien asiakirjojen osalta ei vaadittu erityisjärjestelyjä. Alankomaihin siirrettyjen ja
CITES I -luetteloon kuuluvien yksilöiden (varien ja makien) osalta tarvittiin asiamukaiset todistukset, jotka
järjestyivät ongelmitta.
Erityisiä lääketieteellisiä järjestelyjä ei edellytetty. Pelastuskeskus järjesti laatikot ja maakuljetukset.
Määränpäässä toteutetut karanteenitoimet olivat myös osa pelastuskeskuksen toteuttamia rutiinitoimia. Koska
olosuhteet olivat hyvinvoinnin suhteen erittäin heikot, prosessi toteutettiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.
Lopulta kaikki siirtämistä koskevat muodollisuudet ja käytännön yksityiskohdat oli selvitetty alle kahdessa viikossa.

6.3 Kaksi esimerkkiä eläintarhan tarkastusjärjestelmistä: Yhdistynyt
kuningaskunta ja Espanja
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA (DEFRA)
Lainsäädäntö

Vuoden 1981
eläintarhoille

laki

lupien

ESPANJA

myöntämisestä Laki 31/2003 luonnonvaraisen eläimistön
suojelusta eläintarhoissa.
Aluehallinnot
(jotka
vastaavat
täytäntöönpanosta)
saattoivat
lain
31/2003
osaksi
lainsäädäntöjään
harkinnanvaraisesti
lisätäkseen
vaatimuksia.

Eläintarhan
tarkastajat

Hallituksen nimittämät eläintarha-alan asiantuntijat Aluehallinnon virkailijat, jotka toimivat
ja paikallisviranomaisen edustajat.
seuraavilla osastoilla:
-

biologinen
monimuotoisuus
ympäristö
- eläinlääkinnällinen terveys
- yleinen turvallisuus
(kaikki kolme ovat mukana)
Ennen tarkastusta

/

Eläintarhan
pitäjä
täyttää Jokaisella aluehallinnolla on oma
ennakkotarkastuslomakkeen
(Pre-inspection lainsäädäntö ja menettelyt, jotka on
Audit Form) ja liittää siihen asianmukaiset mukautettu alalla tehdyn tutkimuksen
asiakirjat.
perusteella. Jotkin niistä käyttävät ennen
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tarkastusta täytettäviä kyselylomakkeita.
Asianmukaisia
ennakkoon.

asiakirjoja

pyydetään

Uudet luvat ja lupien Ennakkoon pyydetään asiakirjoja siitä, miten
merkittävät muutokset hakija aikoo täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Tarkastus tehdään ja eläintarhan lupatarkastusta
koskevaa kertomusta (Zoo License Inspection
Report) käytetään vaatimustenmukaisuuden ja
vaatimusten täyttymisen laajaan arviointiin. Luvat
voidaan myöntää, jos määritetyt ehdot täyttyvät.

Hakemuksen yhteydessä tai ennakkoon
pyydetään asiakirjoja siitä, miten hakija
aikoo täyttää lakisääteiset vaatimukset
sekä noudattaa lakia 31/2003 (suojelu-,
valistusja
eläinlääkinnälliset
hoitosuunnitelmat) ja mahdollisia muita
paikallishallinnon
lainsäädännön
vaatimuksia.

Tarkastus

Kyselylomakkeita käytetään myös 3
artiklan, lain 31/2003 ja alueellisen
lainsäädännön
vaatimusten
noudattamisen arvioimisessa.

Eläintarhan tarkastuskertomusta (Zoo Inspection
Report) käytetään arvioitaessa 3 artiklan ja lupien
myöntämisestä
eläintarhoille
annetun
Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1981 lain
noudattamista kyllä / ei / ei sovelleta -kysymysten
sekä selvennysten/huomautusten avulla.

Jos puutteita ilmenee, myös lupaehdot tai
suositukset otetaan huomioon.

Jos puutteita ilmenee, myös lupaehdot tai
suositukset otetaan huomioon.
Tiedotus ja opastus

Secretary of State’s standards of modern zoo The zoological park, a new ally for
practice
-standardeissa
määritetään biodiversity1
vähimmäisstandardit,
joita
Englannissa
Guide for the application of law
sijaitsevien eläintarhojen on noudatettava.
31/2003*on the conservation of wild
Zoos expert committee handbook antaa fauna in zoological parks.
lisäohjeita.
1
Luettavissa verkossa

Lisätiedot tarkastajille Eläintarhojen asiantuntijakomitea

Eläintarhan tarkastajien viestintäryhmä
verkossa (mm. foorumi, kirjasto ja
Eläintarhojen
asiantuntijakomitean
sisäiset
suuntaviivat) luonnon monimuotoisuutta
asiakirjat (esim. tarkastusten johdonmukaisuuden
koskevalla
kansallisella
alustalla
parantamista koskevat ohjeet)
(Biodiversia.es)

Tarkastajien koulutus Joka
toinen
koulutusseminaarit.

vuosi

järjestettävät Ympäristöministeriön
monialaiset
eläintarhan tarkastusta koskevat kurssit.
Ks. liite 6.2.1.
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6.4 Eläintarhoja koskeva jäsenvaltioiden lainsäädäntö: esimerkkejä hyvistä
käytännöistä
Lähde: Kirjoittajan kokoama yhteistyössä Born Free Foundationin kanssa (marraskuu 2013)
Jäsenvaltio

Sovellettava lainsäädäntö

2 artikla: Määritelmä

Seuraavat hyvien käytäntöjen esimerkit osoittavat, miten jotkin jäsenvaltiot
ovat eritelleet eläintarhoja niissä pidettävien lajien perusteella ja
määrittäneet
eri
kriteereitä
direktiivin
1999/22/EY
vaatimusten
noudattamiseksi.

Itävalta

Eläintarhat on jaettu kolmeen ryhmään niissä pidettävien lajien perusteella:

Eläinten suojelusta annettu
liittovaltion laki 2004/2007 ja
eläintarhamääräys BGBL II
nro 30 (2006)

Ryhmä A: saavat pitää rajoittamattoman määrän kaikkia taksoneja;
eläintarhalla on oltava johtaja, jolla on paljon asiaankuuluvaa tietämystä
ja kokemusta; riittävä määrä koulutettuja eläintenhoitajia; ja niiden on
toteutettava KAIKKI 2 §:n 1 kohdan 5 alakohdassa tarkoitetut lajien
suojelutoimet (jolloin ne ylittävät direktiivin 3 artiklan ensimmäisessä
luetelmakohdassa asetetut vaatimukset).
Ryhmä B: saavat pitää enintään 20 luonnonvaraista lajia ryhmässä C
sallittujen lisäksi, mutta ne eivät saa pitää asetuksen 491/2004 6 §:n 1
ja 2 kohdassa lueteltuja luonnonvaraisia lajeja; johdolla ja
eläintenhoitajilla on oltava riittävä tietämys ja niiden määrän on
vastattava pidettävien eläinten määrää; ja ryhmän eläintarhojen on
toteutettava vähintään yksi 2 §:n 1 kohdan 5 alakohdassa tarkoitetuista
lajien suojelutoimista.
Ryhmä C: saavat pitää asetuksessa 491/2004 lueteltuja luonnonvaraisia
lajeja (näitä ovat muun muassa pikkunisäkkäät, linnut ja kalat, jotka
eivät tosiasiassa vaadi erityishoitoa ja joiden ei katsota olevan
vaarallisia luonnossa); paikalla on kaikkina aikoina oltava vähintään
yksi eläintenhoitaja; ryhmän eläintarhojen on toteutettava vähintään
yksi 2 §:n 1 kohdan 5 alakohdassa tarkoitetuista toimista.

Slovenia
Luonnonsuojelulaki
(Slovenian virallinen lehti, nro
56/1999) (viimeksi muutettu
22. huhtikuuta 2004) ja
eläintarhoista ja niitä
vastaavista laitoksista
annettu asetus (Slovenian
virallinen lehti, nro 37/2003)

Laitokset on jaettu kahteen ryhmään niissä pidettävien lajien ja määrien
perusteella:
Eläintarhat: Laitokset, joissa on enemmän lajeja ja luonnonvaraisten
eläinten yksilöitä jäljempänä määritetyn mukaisesti. Niiden on
toteutettava yksi tai useampia asetuksen 37/2003 4 §:n 1 kohdan
1 alakohdassa määritettyjä lajien suojelutoimia (tämä ja muut
vaatimukset ovat direktiivin mukaisia).
Eläintarhoja vastaavat laitokset: Laitokset, joissa on enintään kuusi
suurta nisäkäslajia tai 20 muuta nisäkäslajia; kuusi pöllö- tai
petolintulajia tai 20 muuta lintulajia; 10 sammakkoeläin- tai matelijalajia;
20 kala-, pääjalkais- tai kuoriäyriäislajia; 100 perhoslajia tai 100 muuta
selkärangattomien lajia. Nämä laitokset on vapautettu asetuksen
491/2004 2 §:n 1 kohdan 5 alakohdan suojeluvaatimuksista, mutta
niiden on järjestettävä ympäristökoulutusohjelma ja noudatettava
vankeudessa pidettävien luonnonvaraisten eläinlajien elinolosuhteita ja
hoitoa koskevia määräyksen 11/2001 vaatimuksia (direktiivin 3 artiklan
mukaista).
Poikkeukset: kun eläimiä käytetään ”julkisissa kokoontumisissa; in situ -
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kasvatukseen; huoneiden sisustuksessa, kuten koristeellisissa akvaarioissa
ja terraarioissa; tai lemmikkieläinkaupoissa”. (asetuksen 37/2003 1 §:n
2 kohta)
Valaslajien käyttö kaupallisissa tarkoituksissa, kuten delfinaarioissa, tai
terapeuttisissa toimissa ei ole sallittua. (Slovenian virallinen lehti,
nro 39/2008)
Belgia
Belgian eläintarhakomissio
on hyväksynyt äskettäin
seuraavaan
eläintarhalainsäädännön
tarkistukseen sisällytettävät
muutokset

Ehdotukseen sisältyy eläintarhan määritelmä, poikkeuksia koskevia erityisiä
parametreja (ks. jäljempänä) ja ”kotieläinlajien” ja ”yleisesti pidettävien
lajien” luetteloja.
-

Eläintarhan määritelmä: Eläintarha: Kaikki yleisölle vähintään
seitsemän päivää vuodessa auki olevat laitokset, kuten eläinpuistot,
safaripuistot, delfinaariot, akvaariot ja erikoiskokoelmat, joissa pidetään
näytteillä muita kuin kotieläinlajeja olevia eläviä eläimiä.

Määritelmän ulkopuolelle jätetään:
- sirkukset ja kiertävät näyttelyt
- eläinten kaupalliset laitokset
- laitokset, joissa pidetään ainoastaan nautoja, lampaita, vuohia, sikoja,
hirvieläimiä tai sileälastaisia lintuja tuotantotarkoituksessa ja jotka ovat
toimivaltaisen terveysviranomaisen hyväksymiä
- laitokset, joissa pidetään enintään viittä liitteessä B tarkoitettua yleisesti
pidettävää lajia ja joissa ei pidetä muita ei-kotieläimiä kuin luettelossa
mainittuja
- laitokset, joissa pidetään enintään viittä akvaariota, joiden veden
kokonaismäärä on alle 5 000 litraa.
Belgian eläintarhalainsäädäntöön sisältyy myös eri taksoneja koskevat
kansalliset standardit (esim. matelijat, linnut, T. truncatus).
3 artikla: Eläintarhoihin
sovellettavat vaatimukset
3 artiklan ensimmäinen
luetelmakohta: Suojelu,
tutkimus ja koulutus

Seuraavat hyvien käytäntöjen esimerkit osoittavat, miten direktiivin
1999/22/EY 3 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan vaatimukset on
saatettu osaksi joidenkin jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä.

Bulgaria

Eläintarhojen on noudatettava KAIKKIA seuraavia vaatimuksia:

Luonnon
monimuotoisuudesta annetun
lain 60.2 § ja eläintarhojen
lupamenettelyistä 9.
toukokuuta 2006 annettu
määräys nro 1.

”osallistuminen erityiseen tutkimukseen ja suojeluun – –, kuten sellaiseen,
joka liittyy luonnonvaraisten lajien istuttamiseen luontoon,
osallistuminen uhanalaisten lajien ex situ -suojeluohjelmiin geneettisen
monimuotoisuuden ylläpitämistä ja lajien mahdollista luontoon
palauttamista varten ja
tietojen vaihtaminen vastaavanlaisten laitosten kanssa.”

Ranska
Arrêté du 25 mars 2004 määräys

Eläintarhojen, jotka pitävät ”suojeluherkkiä” lajeja (jotka määritetään Le
Code de l’environnement -laissa ja asetuksessa (EY) N:o 338/97), on
toteutettava useampia suojelutoimia seuraavasti:
”Osallistuminen eläintenvaihtoon, jolla edistetään vankeudessa pidettävien
eläinpopulaatioiden suojelua ja hoitoa. Kansallisten ja kansainvälisten
jalostusohjelmien tukeminen ja näihin ohjelmiin osallistuvien lajien
eläinten pitäminen.”
Muiden kuin kotieläinlajien kasvatuksen tai biologisen monimuotoisuuden
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suojeluun osallistuvien järjestöjen tukeminen, vankeudessa pidettävien
luonnonvaraisten eläinten kasvatustekniikoita koskevien tietojen, niiden
biologiaan liittyvien tietojen tai biologisen monimuotoisuuden suojeluun
liittyvien tietojen jakaminen.”
Unkari
Eläinsuojelulaki (1998) ja
yhteinen asetus nro 13/2003
(IX.9)

(määräyksen 25/03/2005 54 ja 55 §)
Eläintarhojen ”on osallistuttava tieteelliseen tutkimukseen ja lajien
suojeluun, erityisesti osallistumalla kansallisesti tai kansainvälisesti
tunnustettujen
suojeltujen
lajien
suojeluun,
sekä
toimittava
alkuperäiseen
lajistoon
kuuluvien
lajien
pelastuskeskuksena.
Eläintarhat eivät saa osallistua kaupallisiin toimiin.”
(yhteisen asetuksen 13/2003 1 §:n 2 kohta)
Toimintalupaa
hakiessaan
eläintarhojen
on
perustettava
”jalostussuunnitelma”, johon on sisällyttävä tietoja osallistuvista lajeista,
jälkeläisten hoidosta ja näiden aiotusta pitopaikasta. Asetuksen liitteissä
luetellaan kansallisesti ja kansainvälisesti suojeltuja lajeja, jotka on otettava
osaksi ohjelmia.

Latvia

Eläintarhojen on

Eläinsuojelulain VI luku
(12.9.1999) ja hallituksen
määräys nro 1033 (2010)

-

”tutkittava lajien suojelua ja vaihdettava asiaankuuluvia tietoja ja

-

osallistuttava luonnonvaraisten eläinten, erityisesti uhanalaisten lajien,
suojeluun,
vankeudessa
kasvattamiseen
ja
lajien
luontoon
palauttamisen ohjelmiin.”

Portugali
Decreto-Lei-asetus
104/2012

Puola
Luonnonsuojelulaki
16.4.2004

(määräyksen 1033/2010 4.3.1 ja 4.3.3 §)
Eläintarhojen on noudatettava KAIKKIA seuraavia vaatimuksia:
”osallistuttava tutkimukseen, jolla edistetään lajien suojelua, sanotun
vaikuttamatta kyseisten eläinten hyvinvointiin”
(Decreto-Lei-asetuksen 104/2012 liitteessä olevan II luvun 4 kohdan
3 alakohta ja IV luvun 23 kohdan 1 alakohta)
- ”kasvatettava vankeudessa IUCN:n mukaan luonnossa sukupuuttoon
kuolleita tai uhanalaisia lajeja, jos mahdollista, myös osana yhteistyössä
toteutettavia kansainvälisiä, kansallisia tai alueellisia jalostusohjelmia”
(Decreto-Lei-asetuksen 104/2012 liitteessä olevan III luvun 19 kohdan
2 alakohta)
- ”eläintarhojen
on
myös
mahdollisuuksien
mukaan
tarjottava
suojelutekniikoita koskevaa koulutusta sekä vaihdettava lajien säilyttämistä,
vankeudessa kasvattamista, kannan uudelleen istuttamista ja lajien luontoon
palauttamista koskevia tietoja”
(Decreto-Lei -asetuksen 104/2012 liitteessä olevan IV luvun 23 kohdan
2 alakohta)
”Lajeihin, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon luonnossa, on
sovellettava ex situ -suojelua eläintarhoissa”, ja sen tavoitteena on oltava
”yksittäisten lajien palauttaminen niiden luonnolliseen elinympäristöön”
(luonnonsuojelulain 47 §). Ympäristöministerillä on lisäksi valtuudet laatia
lisäsuojelua Puolassa edellyttävien lajien luettelo (luonnonsuojelulain 49 §)
ja käynnistää uhanalaisia lajeja koskevia ex situ -ohjelmia
(luonnonsuojelulain 57 §). Eläintarhojen on lisäksi:
-

”Osallistuttava tieteelliseen tutkimukseen, josta on hyötyä lajien suojelulle.”
(luonnonsuojelulain 3 luvun 69 §:n 1 kohta)
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”Pidettävä ja kasvatettava uhanalaisia lajeja näiden ex situ -suojelua ja
luonnolliseen ympäristöön palauttamista varten.”
(luonnonsuojelulain 3 luvun 69 §:n 3 kohta)
Romania
Laki nro 191 (2002) ja
ministerin määräys nro 1798
(2007)

”Kaikilla toteutetuilla toimilla on varmistettava luonnonvarojen kestävä
käyttö ja biologisen monimuotoisuuden suojelu.
Eläintarhan, jossa pidetään uhanalaisia lajeja, on osallistuttava aktiivisesti
tutkimusohjelmiin, joilla edistetään lajien suojelua luonnossa.
Eläintarhan on osoitettava mitattavissa olevaa edistymistä suojelun,
valistuksen ja tutkimuksen aloilla.
Tutkimustoimien
on
oltava
kansallisten
tutkimusohjelmien mukaisia tai osa niitä.”

tai

kansainvälisten

(ministerin määräyksen 1798/2007 liitteessä 5 olevan 2 luvun 1(V) jakson 119, 121,
122 ja 128 kohta)

3 artiklan toinen
luetelmakohta: Yleisön
valistaminen ja koulutus

Seuraavat hyvien käytäntöjen esimerkit osoittavat, miten direktiivin
1999/22/EY 3 artiklan toisen luetelmakohdan vaatimukset on saatettu
osaksi joidenkin jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä.

Italia
Asetus
nro
73
(21.
maaliskuuta
2005)
ja
ministerin määräys nro 469
(2001), erityisesti delfiinilajin
Tursiops
truncatus
pitämisestä vankeudessa.

Tursiops truncatus -lajin eläimiä pitävien eläintarhojen on tarjottava tietoa
valaslajien biologiasta, ekoetologiasta ja suojelusta räätälöityjen
valistusohjelmien avulla sekä yleisölle että koululaisryhmille. Tietoja tarjoaa
asiantunteva ja kokenut henkilöstö. Tähän on sisällyttävä useita toimia,
kuten
vuorovaikutteiset
ääni-/videonäyttelyt,
kuvanäyttelyt,
valistusmateriaali ja opastetut kierrokset. Kaikissa delfiiniesityksissä on
”keskityttävä pääasiallisesti eläinten luonnonmukaiseen käyttäytymiseen” ja
niissä on selostettava lajin biologiasta (ministerin määräyksen 469/2001
liite).

Romania

”Eläintarhojen on laadittava
toimintasuunnitelma.

Laki nro 191 (2002) ja
ministerin määräys nro 1798
(2007)

yleisön

valistamisen

strategia

ja

Eläintarhojen on varattava tiloja opetustarkoituksiin.
Lajien tietokylteissä on ilmoitettava suojelun taso.”
(ministerin määräyksen 1798/2007 liitteessä 5 olevan 2 luvun 1(V) jakson
125, 126 ja 127 kohta)

3 artiklan kolmas
luetelmakohta: Eläinten
pitopaikat

Seuraavat hyvien käytäntöjen esimerkit osoittavat, miten direktiivin
1999/22/EY 3 artiklan kolmannen luetelmakohdan vaatimukset on saatettu
osaksi joidenkin jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä.

Ranska

Eläintarhojen on myös varmistettava seuraavat seikat:

Arrêté du 25 mars 2004 määräys

-

-

”Eläinryhmien koostumus määräytyy käytettävissä olevan tilan sekä eläinten
käyttäytymisen ja fysiologian mukaan.
Eläinten hyvinvointiin ja käytöshäiriöiden ehkäisyyn puututaan pääasiassa
parantamalla kasvatusolosuhteita, jotka vastaavat kunkin lajin biologisia
tarpeita.
Eläimet on suojattava laitoksen ulkopuolisilta saaliseläimiltä.
Eläintenhoitoon sisältyy stressin ja epämukavuuden lähteiden sekä
loukkaantumisvaaran vähentäminen. Kaikenlainen häirintä on kiellettävä.
Eläinten ärsyttäminen/kiihottaminen yleisön läsnä ollessa tai puuttuessa on
kielletty.”
(Arrêté du 25 mars 2004 -määräyksen 3 luvun 11, 12, 13 ja
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15 §)
-

-

-

Unkari
Eläinsuojelulaki (1998) ja
yhteinen asetus nro 13/2003
(IX.9)

”Aitauksia ja niiden virikkeitä on mukautettava kunkin lajin tapoja vastaaviksi,
ja lisäksi on varmistettava, että eläimet ovat turvassa ja pystyvät
käyttäytymään luonnonmukaisesti.
Tilojen on oltava sellaisia, että eläimet pystyvät pakenemaan samassa
häkissä olevien lajitoveriensa uhkaavaa tai aggressiivista käytöstä ja että ne
pystyvät ilmaisemaan normaalia puolustus- tai pakenemiskäyttäytymistä.
Ulkoaitauksissa olevilla eläimillä on oltava pääsy suojaan tai muihin tiloihin,
joissa ne voivat välttää ilmaston kielteisiä vaikutuksia.”
(Arrêté du 25 mars 2004 -määräyksen 4 luvun 27 ja 29 §)

Eläintenhoidosta vastaavat henkilöt ovat velvollisia varmistamaan, että
”eläimen elinolot ovat sen lajin, sukupuolen ja iän, sen biologisten,
lisääntymistä ja terveyttä koskevien ja etologisten vaatimusten mukaisia ja
niissä otetaan huomioon myös asianmukainen pito, ravitsemus, tila,
eläinlääkinnällinen hoito, hygienia, lepo, hoito, koulutus, valistus ja
turvallisuus”.
(eläinsuojelulain 4 §)
Lain 5 §:ssä säädetään lajikohtaisia vähimmäisvaatimuksia, joiden
ilmoitetaan perustuvan Sveitsin lainsäädäntöön ja asiantuntijalausuntoihin.
Lain 6 ja 7 §:ssä luetellaan kaikki elämiä koskevat toimet, jotka on kielletty.
Näitä ovat muun muassa kidutus, tappelut, pakkosyöttö, eläintenpito
huonoissa olosuhteissa (myös kuljetuksen aikana) ja eläinten pakottaminen
luonnottomiin tai niitä vahingoittaviin toimiin ja käyttäytymismalleihin.

Italia
Asetus
nro
73
(21.
maaliskuuta
2005)
ja
ministerin määräys nro 469
(2001), erityisesti delfiinilajin
Tursiops
truncatus
pitämisestä vankeudessa.

Muita eläinten hoitoa, hyvinvointia, terveyttä ja hygieniaa koskevia
vähimmäisvaatimuksia ovat muun muassa seuraavat:
-

-

-

-

”Eläintarhan henkilöstön on tarkistettava eläinten terveydentila päivittäin.”
”Esityksiä, konsertteja, taidenäyttelyitä ja huvitilaisuuksia voidaan järjestää
vain erityisillä alueilla kaukana eläinten aitauksista – –, jotta eläimet eivät
häiriinny.”
”Eläimiä on pidettävä aitauksessa (tai vesieläimiä akvaarioissa), joissa on
sopivasti tilaa ja sopiva ympäristö, jotta eläimet voivat liikkua, lajikohtaisten
vaatimusten mukaisesti.”
”Eläimiä ei saa houkutella käyttäytymään luonnottomasti, jotta yleisö
kiinnostuisi niistä.”
”Aitausten lämpötilan, valaistuksen ja ilmastoinnin on oltava eläinten
viihtyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta sopiva kaikkina aikoina.”
”Ulkoaitaukset on järjestettävä siten, että eläimillä on suojaa liiallista sadetta
tai auringonpaistetta vastaan.”
”Eläinten aitauksissa tai akvaarioissa on tarjottava virikkeitä niissä pidettävien
lajien tarpeiden mukaan, kuten kuivikemateriaalia, oksia, köysiä, pesiä,
pesälaatikoita, kylpyaltaita, ja vesieläimille materiaaleja, kuten kasveja, pieniä
kiviä ja muita sopivia varusteita.”
”Ruoan ja juoman on vastattava sekä ravintoarvon että määrän osalta kunkin
yksittäisen lajin ja lajin kunkin yksilön tarpeita.”
(asetuksen 73/2005 liite 1, johon viitataan 3 §:n 1 kohdan e alakohdassa)

Ministerin
määräyksen
469/2001
liitteessä,
joka
koskee
pullonokkadelfiinejä, on lisäksi tietoja akvaarion tilavuudesta, halkaisijasta,
syvyydestä, veden määrästä, erillisten ”hoitoaltaiden” tarpeesta, veden
laadusta, ionisisällöstä ja säännöllisten tarkastusten varmistamisesta sekä
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tietoja akvaarion ulkopuolisista ympäristötekijöistä ja eläintenhoidosta.
Portugali
Decreto-Lei-asetus
104/2012

Eläintarhojen on varmistettava, että ”eläinten asuinoloilla, lisääntymisellä,
kasvatuksella, ylläpidolla, eläintiloilla, siirtämisellä ja pidolla eläintarhoissa
varmistetaan eläinten hyvinvointi” ja ”eläimiä ei pidä pitää eläintarhassa, jos
[näitä] tekijöitä ei voida taata”.
(Decreto-Lei-asetuksen 104/2012 II luvun 4 §)
Muita vaatimuksia ovat muun muassa seuraavat:
- ”Eläimiä, joiden väliset suhteet aiheuttavat todennäköisesti liiallista
stressiä ja häiriötä, ei pidä pitää lähellä toisiaan.”
(I luvun 1 §:n 6 kohta)
- ”Suora kontakti yleisöön on toteutettava vastuuhenkilöstön tarkassa
valvonnassa – – ja vuorottelujärjestelmän mukaan. Kansanterveys sekä
ihmisten ja eläinten turvallisuus ja hyvinvointi on aina varmistettava.”
(I luvun 2 §)
- ”Eläintarhalla voi olla rakenteita yleisön virkistäytymistä varten, mikäli
niillä ei todennäköisesti häiritä eläinten hyvinvointia ja ne sijaitsevat
alueilla, jotka ovat tarpeeksi kaukana [eläinten] pitopaikoista.”
(II luvun I jakson 10 §:n 5 kohta)
- ”Eläimillä on oltava riittävästi tilaa, jotta ne voivat käyttäytyä
luonnonmukaisesti ja tyydyttää fysiologisia tarpeitaan.”
(II luvun II jakson 11 §, joka koskee eläinten pitopaikkoja)
- ”Eläimiä on käsiteltävä niin, että niille ei aiheuteta kipua, kärsimystä tai
tarpeetonta häiriötä.”
(I luvun 1 §:n 4 kohta)
- ”Eläintila on varustettava eläinten erityistarpeiden mukaisesti.”
(II luvun II jakson 11 §, joka koskee eläinten pitopaikkoja)

Puola

Eläintarhojen on ”pidettävä ainoastaan sellaisia eläinlajeja, joille pystytään
tarjoamaan olosuhteet, jotka vastaavat niiden biologisia tarpeita”.

Luonnonsuojelulaki
16.4.2004

(luonnonsuojelulain 72 §)
Luonnonsuojelulain 70 §:ssä viitataan säädökseen RZ12/2004 ja erityisesti
eläinten
pitämistä
ja
kasvattamista
eläintarhassa
koskeviin
vähimmäisvaatimuksiin. Säädökseen RZ12/2004 sisältyy yksityiskohtia
seuraavista:
”välttämättömät tilat ja
lajiryhmäkohtaisesti”

laitteet,

joita

tarvitaan

eläimille

laji-

ja

”tilaa koskevat vähimmäisvaatimukset kunkin lajin ja lajiryhmän eläinten
kasvattamista ja pitämistä varten” ja
”välttämättömät olosuhteet lajien ja lajiryhmien eläinten lisääntymistä
varten”.
(säädöksen RZ12/2004 1 §)
Slovenia
Luonnonsuojelulaki
(Slovenian virallinen lehti, nro
56/1999) (viimeksi muutettu
22. huhtikuuta 2004) ja
eläintarhoista ja niitä
vastaavista laitoksista
annettu asetus (Slovenian

”Eläinten pitämistä vankeudessa koskevia vähimmäisvaatimuksia
sääntelevien määräysten mukaisesti kaikki eläimet on pidettävä
asianmukaisissa oloissa, jotka vastaavat lajin luonnollista elinympäristöä ja
tarjoavat sopivan (turvallisen ja miellyttävän) ympäristön kyseiselle lajille.”
(asetuksen 37/2003 4 §:n 1 kohdan 3 alakohta)
Säädöksen O11/2001 II luvun 4 §:ssä säädetään, että elinolot ovat riittävät,
kun eläimille on annettu
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virallinen lehti, nro 37/2003)

”riittävästi tilaa suhteessa fysiologisiin, etologisiin ja muihin biologisiin
tarpeisiin nähden ottaen huomioon eläimen ikä, kehitysaste ja
sosiaalinen rakenne ammatillisen kokemuksen ja tieteellisen tiedon
mukaisesti” ja
”riittävästi valoa ja sopiva vuorokausirytmi, lämpötila, kosteus, ilmastointi,
kaasupitoisuus – – ja mahdollisimman vähän melua ja muita häiriöitä”.
(säädöksen O11/2001 4 §)

Muut vaatimukset
Unkari
Eläinsuojelulaki (1998) ja
yhteinen asetus nro 13/2003
(IX.9)

Hakemuksessa esitettyjen, ehdotetun eläintarhan sijaintia ja rakennetta
koskevien tietojen lisäksi hakijan on toimitettava myös eläintarhan
”jalostussuunnitelma”, jossa kerrotaan suojeltujen lajien mahdollisesta
jalostuksesta; ”eläimiä koskeva suunnitelma”, jossa on tarkkoja tietoja
eläinten hoidosta, suojeluohjelmista ja tautienehkäisystä;
”toimintasuunnitelma”, joka sisältää riskien arvioinnin ja toimenpiteet, jos
eläin karkaa; ”likvideettisuunnitelma”, jos eläintarha on suljettava tai jos sitä
vaaditaan sulkemaan; ja todisteet eläintarhan pitäjän ja henkilökunnan
kokemuksesta ja pätevyydestä.
(yhteisen asetuksen 3/2001 3 §; eläinsuojelulain VI luvun 39 §:n 2–3 kohta)

Espanja
Laki
31/2003,
annettu
27. lokakuuta
2003,
luonnonvaraisen eläimistön
suojelusta
eläintarhoissa
(Espanjan virallinen lehti nro
258, 28.10.2003)

Eläintarhadirektiivin 3 artiklan suojelutoimien noudattamiseksi eläintarhojen
on suunniteltava, laadittava ja toteutettava vähintään seuraavat kolme
ohjelmaa:
a) Luonnonvaraisten eläinlajien ex situ -suojeluohjelmat. Nämä toteutetaan
luonnollisen elinympäristön ulkopuolella, minkä vuoksi niissä on keskityttävä
biologisen monimuotoisuuden suojelun tukemiseen ja niihin on sisällyttävä
vähintään yksi seuraavista toimista:
1. Osallistuminen tieteelliseen tutkimusohjelmaan, josta on entistä
enemmän hyötyä eläinlajien suojelulle.
2. Lajien suojelutekniikoihin liittyvän koulutuksen järjestäminen.
3. Lajien suojeluun liittyvien tietojen vaihtaminen eläintarhojen ja lajien
suojeluun osallistuvien julkisten tai yksityisten elinten kanssa.
4. Tarvittaessa vankeudessa kasvattamista koskeviin ohjelmiin
osallistuminen kannan uudelleen istuttamista tai lajien luontoon
palauttamista varten tai lajien suojeluun osallistuminen.
b) Valistusohjelmat, joilla lisätään yleistä tietoisuutta luonnollisen
monimuotoisuuden suojelusta ja joihin sisältyy seuraavia toimia:
1. Tietoja näytteillä pidettävistä lajeista ja niiden luonnollisista
elinympäristöistä, erityisesti uhanalaisuuden asteesta.
2. Yleisön valistaminen luonnonvaraisten eläinten suojelusta ja yleisesti
luonnon monimuotoisuudesta.
3. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyö muiden julkisten ja yksityisten
tahojen kanssa luonnonvaraisen eläimistön suojelua koskevien
erityisten valistus- ja koulutustoimien osalta.
c) Edistynyt eläinlääkinnällinen hoito-ohjelma, joka sisältää seuraavat:
1. Sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, joilla ehkäistään tai
vähennetään eläintarhan eläinten altistumista taudinaiheuttajille ja
loisille, vahvistetaan niiden immuunijärjestelmiä ja ehkäistään vammoja
tai myrkytyksiä.
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2.
Sairaiden
eläinten
hoito
käyttämällä
asianmukaisia
eläinlääketieteellisiä tai kirurgisia hoitoja ja terveiden eläinten
rutiininomaiset eläinlääketieteelliset tutkimukset.
3. Asianmukainen eläinten ravitsemussuunnitelma.
(4 §. Ohjelmat)

6.5

Henkilöresurssit

EU:n eläintarhadirektiivissä ei säädetä, että eläintarhojen olisi osoitettava tietyt henkilöresurssit tai aineelliset
resurssit 3 artiklan vaatimusten noudattamista varten. Eläintarhat tarvitsevat kuitenkin sopivaa henkilöstöä ja
sopivia laitteita toteuttaessaan artiklassa tarkoitettuja toimia. Henkilöresursseja ja aineellisia resursseja tarvitaan
tietyn kokoelman tyyppiä ja kokoa vastaavien vaatimusten noudattamiseen. Pätevää ja koulutettua henkilöstöä
tarvitaan direktiivin 3 artiklassa kuvattujen toimien toteuttamiseen mutta myös suunnittelemaan, laatimaan ja
arvioimaan eri toimia ja toimenpiteitä koordinoidulla tavalla.
Jotkin aineelliset resurssit ja henkilöresurssit ovat korvaamattomia, kun annetut tehtävät halutaan suorittaa riittävän
hyvin, toiset ovat valinnaisia ja riippuvat kyseessä olevan eläintarhan tyypistä, koosta tai tavoitteista. Pätevää
teknistä henkilöstöä tarvitaan hoitamaan eläintieteellistä kokoelmaa sekä toteuttamaan suunniteltuja suojelu-,
valistus-, turvallisuus- ja kirjanpitotehtäviä.
Riippumatta siitä, osallistuuko direktiivin suojelutoimien toteuttamiseen yksi tai useampi asiantuntija eläintarhan
henkilöstöstä, on erittäin suotavaa, että yksi henkilö on vastuussa johtamisesta ja kunkin vaatimuksen täyttymisen
varmistamisesta. Suositus perustuu kahteen syyhyn, jotka liittyvät kahteen tavoitteeseen seuraavasti: sisäiseen,
jotta eläintarhat suunnittelevat ja valvovat tehokkaasti eri toimia, joita on toteutettu ja kirjattu; ulkoiseen, jotta
helpotetaan viestintää toimivaltaisten viranomaisten kanssa tarjoamalla tarkastajille yksi ”tiedottaja” kutakin
vaatimusta kohti.
Kunkin eläintarhan on kuitenkin päätettävä sen kokoa ja monitahoisuutta vastaava sopivin hallintorakenne,
henkilöstömäärä ja vastuiden jakaminen. Joissakin tapauksissa saatetaan päättää, että tietyissä toiminnoissa
käytetään ulkoisia asiantuntijoita (esim. ravitsemusta tai eläinlääketiedettä koskevia palveluja) tai pyydetään ohjeita
eläintarha-alan järjestöiltä, neuvoa-antavilta elimiltä tai muista lähteistä.
Tarkastusten helpottamiseksi alla olevissa laatikoissa ehdotetaan suotavia vastuita ja toimia, joita toteutetaan
kunkin eläintarhadirektiivin 3 artiklassa mainitun viiden suojelutoimen osalta. Osallistuvan henkilöstön pätevyyteen
tai taitoihin ei viitata, sillä niitä koskevat päätökset tekee jäsenvaltioiden toimivaltainen viranomainen.
Laatikko: Henkilöresurssit 1 – 3 artiklan ensimmäinen luetelmakohta: suojelu, tutkimus ja koulutus
Eläintarhan toteuttamien 3 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisten suojelutoimien tyyppi ja monitahoisuus
riippuvat pääosin eläintarhan käytettävissä olevista henkilöresursseista ja aineellisista resursseista. Suojelutoimista
vastaavan henkilön (tai vastaavien henkilöiden) pitää pystyä toteuttamaan seuraavat tehtävät:
-

suojelutoimien tutkiminen, suunnittelu ja valvonta viimeisimmän saatavilla olevan tiedon avulla
suojelutoimia koskevien raporttien ja julkaisujen kirjoittaminen
tietojen jakaminen valistuksesta vastaavan eläintarhan osaston kautta ja tietojen asianmukaisen käytön
mahdollistaminen markkinointiosastolla
yhteistyölaitosten yhteyshenkilönä toimiminen ja uusien yhteistyöhankkeiden edistäminen
ICP-suunnitelman suunnittelu, ylläpitäminen ja mukauttaminen
johdon neuvominen eläinkokoelmaa koskevissa päätöksissä
suojelukoulutuksen valvominen ja tarjoaminen eläintarhan henkilöstölle ja ulkopuolisille tahoille.

Ihannetapauksessa nämä tehtävät edellyttävät seuraavien alojen koulutusta ja/tai tietämystä:
-

eläintiede
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biologisen monimuotoisuuden suojelu
hankkeiden suunnittelu, valvonta ja mukauttaminen
tutkimusten suunnittelu ja analysointi
vähintään genetiikan perustiedot
suojelua koskeva viestintä ja suhdetoiminta.
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Laatikko: Henkilöresurssit 2 – 3 artiklan toinen luetelmakohta: valistus ja koulutus
Direktiivin 3 artiklan toisessa luetelmakohdassa mainituista suojelutoimista vastaavan henkilön (tai henkilöiden)
pitää pystyä toteuttamaan seuraavat tehtävät:
-

valistusstrategian suunnittelu, ylläpitäminen ja mukauttaminen
valistustoimien tutkiminen, suunnittelu ja valvonta viimeisimmän saatavilla olevan tiedon avulla
valistustoimia koskevien kertomusten ja julkaisujen kirjoittaminen
tietojen jakamisen johtaminen eläintarhan opetusosaston kautta ja tietojen asianmukaisen käytön
varmistaminen markkinointiosastolla
yhteistyölaitosten yhteyshenkilönä toimiminen ja uusien yhteistyöhankkeiden edistäminen
johdon neuvominen yleisön kanssa tapahtuvaa viestintää koskevissa päätöksissä
valistusta koskevan koulutuksen valvominen ja tarjoaminen eläintarhan henkilöstölle ja ulkopuolisille tahoille.

Nämä tehtävät edellyttävät seuraavien alojen koulutusta tai tietämystä:
-

eläintiede ja biologisen monimuotoisuuden suojelu (sekä ajankohtaiset kysymykset ja valtion hyväksymät
luonnon monimuotoisuutta koskevat strategiat)
yleinen ympäristötiede
opetus- ja oppimisteoria ja erityisesti ympäristökasvatustekniikat
valistuksen arviointi
valistusta koskevat raportit
viestintä ja suhdetoiminta
eläinten hoito- ja koulutustekniikat (jos valistustoimintaan liittyy suoraan eläimiä).

Laatikko: Henkilöresurssit 3 – 3 artiklan kolmas luetelmakohta: eläinten pitäminen
Korkeatasoista eläintenpitoa ja -hoitoa varten tarvittavat henkilöresurssit riippuvat eläintarhan koosta ja sen
kokoelman tarpeista. Jotta tämä ja asianmukaiset vastuut varmistetaan, asianomaisella eläintarhan henkilöstöllä on
oltava esimerkiksi seuraavia taitoja:

Eläintenhoitajat:
-

ruoan valmistelu ja hoidettavien eläinten ruokkiminen
eläinten käsittely, rajoittaminen ja hoito niiden tiloissa
lajikohtaisten ympäristön virikkeellistämisohjelmien kehittäminen ja toteuttaminen
riittävän turvallisuuden takaaminen kaikissa menettelyissä
eläinten tilojen puhtaanapito
eläinten koulutus (tarvittaessa)
eläinten käyttäytymisen, nauttiman ruoan määrän, terveydentilan merkkien ja muiden eläinten hoidon ja
ylläpidon kannalta asiaankuuluvien näkökohtien seuranta ja kirjaaminen
vierailijoiden valistaminen
yhteistyö eläintarhan muun henkilöstön kanssa, jotta varmistetaan eläinten hyvä hoito ja noudatetaan
kokoelmaa koskevia eläintarhan tavoitteita.

Kuraattorit:
-

eläintenhoidon kaikkien näkökohtien koordinointi ja hallinta, mikä sisältää useita kokoelmien hallinnan
näkökohtia (esim. eläinten hankinta, jalostustoimet, luettelon pitäminen)
valistustoimiin osallistuminen
elinympäristön kehittäminen tai korjaaminen yhteistyössä arkkitehtien ja/tai rakennustyöntekijöiden kanssa
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hätätilanteissa (kun eläinlääkäri ei ole paikalla) etänukutuksen antaminen ja ampuma-aseiden käytön valvonta
tai hallinta
henkilöstön pätevyyden varmistaminen.

Eläintarhan eläinlääkäri:
-

kaikkien eläinten terveyden seuranta tutkimuksilla tarvittaessa ja eläintenhoitajien raporttien avulla
ennalta ehkäisevän terveysohjelman täytäntöönpano
kaikkiin erityistarpeisiin mukautetun ravitsemusohjelman koordinointi (suurissa eläintarhoissa tätä vastuuta
varten voidaan palkata ravitsemuksen asiantuntija)
reaktiivisen eläinlääkinnällisen hoito-ohjelman toteuttaminen terveys- ja hyvinvointiongelmiin vastaamiseksi
näiden ilmetessä
hoitavan lähestymistavan koordinointi ja toteuttaminen kaikissa tilanteissa, joihin liittyy sairauksia tai vammoja
eläinten jalostustoimiin osallistuminen
eläinten siirron, kuljetuksen ja tarvittaessa eristyksen tai karanteenin koordinointi ja valvonta
kiireellisen hoidon varmistaminen
eläinten inhimillinen lopettaminen, jos se on tarpeen terveyttä, hyvinvointia tai geneettistä yliedustusta koskeviin
ongelmiin vastaamiseksi
etänukutuksen antaminen tai, jos yleinen turvallisuus on vaarassa, ampuma-aseiden mahdolliseen käyttöön
osallistuminen karanneen eläimen kiinni saamiseksi
post mortem -tarkastusten tekeminen
eläinlääkärin kirjanpidon ajan tasalla pitäminen
kyseessä olevassa eläintarhassa pidettävien eläinten ja lajien erityinen tuntemus.

Laatikko: Henkilöresurssit 4 – 3 artiklan neljäs luetelmakohta – karkaamisen sekä tuholaisten ja
syöpäläisten eläintarhaan pääsyn estäminen
Laitoksen koosta tai eläintarhan eläinkokoelman tyypistä huolimatta eläintarhassa on oltava henkilöstöä, joka
pystyy suorittamaan ja/tai valvomaan seuraavia tehtäviä:
-

sen varmistaminen, että tarhan kaikki aitaukset on suunniteltu siten, että estetään eläinten karkaaminen niissä
pidettävistä lajeista riippumatta
tilojen säännöllinen valvonta ja tarkastukset rakenteiden mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi
sen varmistaminen, että aitauksista ja akvaarioista (tai mistä tahansa eläintarhan vesistöstä) peräisin oleva vesi
seulotaan ja/tai käsitellään riittävällä tavalla (esim. steriloimalla) tarpeen mukaan
veden käsittelyä ja/tai hävittämistä koskevan voimassa olevan paikallisen ja kansallisen lainsäädännön hyvä
tuntemus
hätäsuunnitelman laatiminen eläinten karkaamistapauksia varten ja sen varmistaminen, että kaikki henkilöstön
jäsenet tuntevat suunnitelman
sen määrittäminen, kuka vastaa mistäkin tehtävästä eläimen karatessa, sekä vastuuketjun määrittäminen
sen varmistaminen, että kaikki henkilöstön jäsenet tuntevat haitallisten vieraslajien ongelman
sen varmistaminen, että haitallisten vieraslajien ympäristölle aiheuttama uhka on otettu huomioon
eläinluetteloissa
tuholaistorjuntaan liittyvien aikataulujen, hyväksyntien, asiakirjojen ja raporttien tuntemus sekä mahdollisesti
käytettäviä tuholaismyrkkyjä ja niiden käyttöpaikkoja koskevien tietojen, jyrsijöiden hävittämisvälineiden, lupien
ja sertifikaattien sekä kaikkien asianomaisten käyttöturvallisuustiedotteiden asiakirjojen ja etikettien jäljennösten
sijainnin tietämys.
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Laatikko: Henkilöresurssit 5 – 3 artiklan viides luetelmakohta: luettelon pitäminen
Luettelon pitämisestä vastaavan henkilön tehtävät määräytyvät laitoksen koon ja monitahoisuuden mukaan. Tätä
kohtaa voidaan siis räätälöidä mitä tahansa eläintarhaa vastaavaksi.
Kaikki luettelon pitäjät vastaavat seuraavista tehtävistä (tai valvovat seuraavia tehtäviä):
-

kaikkien eläintä koskevien tapahtumien ja niihin liittyvien tietojen kirjaaminen
tunnistenumeroiden antaminen yksilöille ja luettelotiedostojen luominen kokoelmaan lisätyille uusille eläimille
luetteloiden turvallisuuden takaaminen pitämällä ne varmassa säilössä, ottamalla tarvittaessa kopioita ja
sähköisiä varmuuskopioita
rajoitettu pääsy tallennettuihin tietoihin (vain valtuutetuille henkilöille)
yksilöitä koskevien mahdollisimman tarkkojen tietojen hankkiminen ja tietojen lisääminen luetteloon tai
luettelossa olevien tietojen korjaaminen tarpeen mukaan
tietojen jakaminen laitoksen asianomaiselle henkilöstölle (esim. eläinlääkintähenkilöstölle, kuraattoreille ja
hoitajille) sekä muille laitoksille tarpeen mukaan.

Useimmat luettelon pitäjät myös
-

tarjoavat tietoja kyselytutkimuksia ja -lomakkeita, paikallisia, kansallisia ja alueellisia lupia sekä kantakirjoja ja
lainoja koskevia päivityksiä varten
valmistelevat kuljetusasiakirjoja ja/tai eläinten siirtolomakkeita
laativat (esim. inventaarioon tai tilastoihin liittyviä) raportteja
toimivat laitoksen edustajana/yhteyshenkilönä ISISille (jos eläintarha kuuluu tähän järjestöön).

Muita luettelon pitäjän tehtäviä saattavat olla seuraavat:
-

lääketieteellisten tai muiden eläimiin liittyvien luetteloiden pitäminen
jalostuslainasopimusten valmistelu
kantakirjojen päivittämisessä ja julkaisemisessa avustaminen
eläimiin liittyviä julkaisuja koskevan tiedoston pitäminen.

Jotkut luettelon pitäjät ovat REKISTERINPITÄJIÄ,
-

jotka varmistavat, että kaikki eläintä koskevat tapahtumat ovat laissa ja toimintaperiaatteissa asetettujen
vaatimusten mukaisia
joilla on johtotason asema
jotka toimivat osana eläinten kasvatuskomiteaa
jotka huolehtivat suorista kuljetus-/karanteenijärjestelyistä
jotka seuraavat eläimiä koskevaa lainsäädäntöä ja vastaavat lupien hankinnasta.

Eläintarhojen ja jäsenvaltioiden tehtävänä on päättää, mitä ammattiryhmiä, akateemisia tutkintoja ja/tai
vähimmäiskoulutusta eläintarhan henkilöstöltä ja suojeluun liittyvältä henkilöstöltä vaaditaan. On kuitenkin erittäin
suotavaa, että eläintarhan henkilöstössä on riittävästi tarpeeksi päteviä ammattilaisia.

6.6

Neuvoa-antavat elimet

Neuvoa-antavan elimen perustaminen on tärkeä väline, jolla avustetaan eläintarhoja ja/tai jäsenvaltion
toimivaltaisia viranomaisia täyttämään niitä koskevat eläintarhadirektiivin vaatimukset.
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Mikä neuvoa-antava elin on?

Neuvoa-antava elin on riippumaton ryhmä, joka koostuu vaihtelevasta määrästä asiantuntijoita, joilla on erilaiset
mutta asiaankuuluvat taustat. Sen tarkoituksena on analysoida ja antaa teknisiä ja eettisiä neuvoja eläintarhoja
koskevista kysymyksistä ja keskustella niistä.
6.6.2

Neuvoa-antavien elinten tehtävä

Neuvoa-antavat elimet voivat tarjota tukea ja apua sekä toimivaltaisille viranomaisille että eläintarhoille näiden
toimissa. Toimivaltaisiin viranomaisiin liittyvät neuvoa-antavat elimet voivat toimia seuraavissa tehtävissä:
-

eläintarhalainsäädäntöön, täytäntöönpanoon ja muihin eläintarhoja koskeviin seikkoihin liittyvien
riippumattomien teknisten neuvojen antaminen kansallisille viranomaisille
eläintarhaan liittyvien seikkojen viestimistä yleisölle koskevien neuvojen antaminen
joissakin maissa, joissa sama ministeriö vastaa kaikista eläinten hyvinvointiin liittyvistä seikoista, se voi myös
avustaa viranomaisia eläintarhan tutkimushankkeiden eettisessä hyväksymisessä.

Eläintarhoilla saattaa olla käytössään eettinen menettely, joka on oikeasuhteinen niiden kokoon ja kokoelman
luonteeseen nähden. Suuret eläintarhat tai suurten eläintarhojen ryhmät saattavat perustaa virallisia komiteoita.
Pienet eläintarhat saattavat puolestaan kehittää eettistä lähestymistapaansa epävirallisemmalla tavalla.
Eläintarhoihin liittyvillä neuvoa-antavilla elimillä voi olla seuraavia tehtäviä:
-

eettisten sääntöjen (esim. EAZA's Code of Ethics 2015) ja sisäisten toimintaperiaatteiden laatiminen hyvien
eläinten hyvinvointia koskevien käytäntöjen varmistamiseksi
teknisten neuvojen antaminen strategioista, joiden lähestymistapa suojeluun, hyvinvointiperiaatteisiin ja yleisön
valistamiseen on yhdenmukainen
eläintarhan tutkimushankkeiden eettistä lähestymistapaa koskevien teknisten neuvojen antaminen
asianomaiselle eläintarhalle tärkeistä ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä keskustelu (ylijäämäeläinten
kohtalo, siipien leikkaaminen jne.).

Esimerkki – Zoos Expert Committee -asiantuntijakomitea, Yhdistynyt kuningaskunta
Vuonna 2011 Zoos Expert Committee -asiantuntijakomitea korvasi Zoos Forum -foorumin Yhdistyneen
kuningaskunnan ympäristö-, elintarvike- ja maaseutuasioiden ministeriön (DEFRA) neuvoa-antavana elimenä.
-

-

Tehtävä: Tarjota toimivaltaisille viranomaisille riippumattomia teknisiä neuvoja eläintarhoja koskevasta
lainsäädännöstä, täytäntöönpanosta ja muista asiaankuuluvista asioista.
Jäsenet: Valittu eläinlääketiedettä, eläinten hyvinvointia, suojelubiologiaa ja muita aloja koskevan
asiantuntemuksen perusteella. Pienten ja suurten eläintarhojen edustajia. Jäsenet nimitetään vähintään
kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi ja tarkistetaan sen jälkeen.
Kokoukset: Kolme kertaa vuodessa, joskus pienemmissä ryhmissä.
Vuotuinen työsuunnitelma ja vuosikertomus ovat saatavilla verkossa (esim. strategic work plan 2013-2014;
2011-2012 annual report) Sihteeristö: DEFRA
Julkaisut: Zoos Expert Committee Handbook
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MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA?
Maksuttomat julkaisut:
• yksittäiskappale: EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)
• useampi kappale ja julisteet/kartat: Euroopan unionin edustustot (http://ec.europa.eu/represent_fi.htm) EU:n
ulkopuolisissa maissa olevat edustustot (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en)
ottamalla yhteyden Europe Direct -palveluun (http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm) tai soittamalla numeroon 00
800 6 7 8 9 10 11 (maksuton numero koko EU:n alueella) (*).

(*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, mutta jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai
hotellit voivat periä puheluista maksun.
Maksulliset julkaisut:
• EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Maksulliset tilaukset:
• Euroopan unionin julkaisutoimiston myyntipisteet (http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm).
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