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Šajā laikā īpaši izjūtams, ka ne-
viena dzīva un sajūtoša būtne nav
pelnījusi būt ieslodzīta. Brīvība ir
neatņemama dzīvības daļa, jo tikai
brīvais var pilnvērtīgi dzīvot. Tieši
tāpēc visbargākais iespējamais sods
cilvēkam, kas nodarījis ko ļaunu,
civilizētā pasaulē ir ieslodzījums cie-
tumā, liedzot cilvēkam darīt to, ko
viņš vēlas, satikt un sazināties ar
līdzcilvēkiem, atņemot mājas un tu-
viniekus.

Tas ir briesmīgs sods—vēl bries-
mīgāks par to ir tikai dzīvības at-
ņemšana, nāvessods. Tāpēc brīvību
liedz tikai vislielākajiem ļaundariem.
Turklāt viņiem tiek dota iespēja la-
boties, tikt apžēlotiem un tādejādi
brīvību atkal atgūt – pat tiem, kas
nogalinājuši citus cilvēkus.

Miljoniem savvaļas dzīvnieku,
kas dzīvo cirkos, zoodārzos, delfinā-
rijos un būros cilvēku mājās, nevie-
nu nav nogalinājuši. Viņi nevienam
nav nodarījuši neko ļaunu. Tomēr

viņiem ir piespriests mūža ieslodzī-
jums bez cerībām jelkad iegūt brīvī-
bu. Viņu vienīgais noziegums ir tas,
ka viņi ir skaisti, eksotiski, neparas-
ti un apbrīnojami, un cilvēki grib uz
viņiem paskatīties, grib viņiem pie-
skarties, grib nopelnīt, pārdodot vi-
ņu skaistumu un brīnumainību.

Dažu savvaļas dzīvnieku nozie-
gums ir arī tas, ka viņi izmirst. Tā-
pēc viņus iesloga krātiņos, cenšas
piespiest vairoties, bet iegūtos pēc-
nācējus iesloga citos krātiņos. Vai
arī piespriež nāvessodu, ja izrādās,
ka vairs nav krātiņu, kur ieslodzīt.

Izklausās absurdi? Taču tā ir re-
alitāte – zooloģisko dārzu realitāte,
kuras rūpīgi slēptajai, neglītajai se-
jai plīvuru norāva žirafu zēna Mari-
usa nāve Kopenhāgenas zoodārzā.
Kas vēl slēpjas aiz šī plīvura – lasiet
avīzes numura tēmā 7.lappusē!

Tik tikko atnākušais pavasaris ir laiks, kad brīvības sajūta un sa-
jūsma ir visur — ikvienā pumpurā, kas gatavs teju teju izplaukt, ik-
vienā gājputnā, kas steidz atpakaļ uz dzimto ligzdu, ikvienā saules
spēka pilnā, pavasarzaļā zāles stiebrā, kas laužas cauri pērnā gada
kūlai.

Noziegums un sods
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ZIŅAS

Ciemiņi patversmē

Raidījums „Ķepa uz sirds” februārī viesos uz patversmi atveda pasaules čempionu boksā Mairi Briedi.
Par viņa „krustmeitiņu” kļuva Mārupē atrastā suņu pusaudzīte Lassa, kura nu jau devusies uz jaunajām

mājām.

2014.gadā Dzīvnieku Drauga
fonds turpina īstenot ielas kaķu
sterilizācijas projektus, ko atbal-
sta Borisa un Ināras Teterevu
fonds un Bridžitas Bordo fonds
Francijā.

Lai sniegtu lasītājiem pārskatu par
šajos projektos paveikto, turpmāk
katru mēnesi avīzītes ziņu lapā publi-
cēsim infografiku, kurā redzams, cik
kaķu katra projekta ietvaros sterili-
zēts.

Februārī ar Borisa un Ināras Tetere-
vu fonda atbalstu tika sterilizēts 21
kaķis—14 kaķenes un 7 runči, bet
Bridžitas Bordo fonda projekta ietva-
ros—31 mincis: 20 kaķenītes un 11
runcīši.

Ielas kaķu sterilizācijas
projektos paveiktais
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Dzīvnieku Drauga fonds arī šogad turpinās aktīvu dalību
starptautiskajās organizācijās „Fur Free Alliance” (FFA) un EN-
DCAP, sniedzot informāciju par notikumiem Latvijas dzīvnieku
aizsardzībā un iesaistoties starptautiskajos pasākumos.

Gada sākumā Fonds abas organizācijas informēja par Latvi-
jā notiekošo plašo kampaņu pret kažokādu ražošanu, kuras
mērķis ir panāk šīs nozares pilnīgu aizliegumu Latvijā, un vi-
des un dzīvnieku aizsardzības organizāciju izveidoto apvienību
„Sabiedrība pret kažokādām”.

Lai turpinātu dalību organizācijā „Fur Free Alliance”, Dzīv-
nieku Drauga fonds janvārī samaksāja biedru naudu 74 eiro,
bet gada dalības maksa starptautiskajā organizācijā ENDCAP
ir 60 eiro.

Informē starptautiskās organizācijas
par Latvijā paveikto

„Fur Free Alliance”  (FFA) ir starptautiska dzīvnieku
aizsardzības organizāciju apvienība, kuras mērķis ir panākt
kažokādu industrijas slēgšanu. FFA iesaistītas organizācijas
no 28 pasaules valstīm. Latviju FFA pārstāv Dzīvnieku Drau-
ga fonds un biedrība „Dzīvnieku Brīvība”. Vairāk informāci-
jas mājas lapā www.infurmation.com

ENDCAP ir starptautisks organizāciju tīkls, kas iestājas
par nebrīvē turētu savvaļas dzīvnieku labturību un aizsargā
apdraudētās sugas. DzDF ir vienīgā Latviju pārstāvošā orga-
nizācija šajā tīklā. Vairāk informācijas par ENDCAP darbību
un mērķiem mājas lapā www.endcap.eu.

ZIŅAS

“Fur Free Retailer” programmā iestājušies pirmie Latvijas
uzņēmēji – “Uniq”, “Ecattus” un modes zīmols “Ieva Janelsiņa”
–, tādējādi pievienojoties daudziem jau labi atpazīstamiem,
starptautiskiem apģērbu zīmoliem, kas izvēlējušies netirgot
kažokādu izstrādājumus.

“Fur Free Retailer” programmas mērķis ir veicināt ētiskas
izvēles iespējas patērētājiem, sniedzot precīzu informāciju par
mazumtirgotāja politiku attiecībā uz kažokādām. Apliecinot
savu apņemšanos atteikties no kažokādu izstrādājumu ražoša-
nas un tirdzniecības, šai programmai jau ir pievienojušies 300
uzņēmumu no visas pasaules, tostarp tādi atpazīstami zīmoli
kā “Zara”, “H&M”, “Esprit”, “Lindex”, “Cubus”, “Dressmann”,
“Bik Bok”,“Topshop”, “Bershka”, “Stradivarius” un citi. Tagad
“Fur Free Retailer” programmā iestājušies arī pirmie Latvijas
uzņēmēji: “Uniq”, “Ecattus” un modes zīmols “Ieva Janelsiņa”.

Vairāk informācijas www.dzivniekubriviba.lv

Arī Latvijas uzņēmēji pievienojas pret-
kažokādu politikai
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Saeimas komisijā sāk diskusiju par Dzīvnieku aizsardzības ētikas
padomes nākotni

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija februāra noga-
lē sāka izskatīt ilgi tapušos un ļoti strīdīgos grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā,
kas paredz faktiski likvidēt vienīgo dzīvnieku interešu aizsardzības valstisko institūciju –
Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomi (DzAĒP), ieviest visai neskaidru kārtību eksperi-
mentu ar dzīvniekiem uzraudzībā, kā arī pielīdzināt kurmjus kaitīgajiem grauzējiem, do-
dot „zaļo gaismu” to neierobežotai iznīcināšanai.

Iepriekšējos avīzītes numuros
jau esam stāstījuši par smaga-
jām diskusijām Zemkopības mi-
nistrijas darba grupās, kur visu
pērno gadu dzīvnieku aizsardzī-
bas organizācijas neatlaidīgi ie-
stājās par DzAĒP saglabāšanu
līdzšinējā veidā – kā konsultatī-
vu institūciju, kurā brīvprātīgi
sadarbojas dzīvnieku aizstāvji,
zinātnieki un valsts iestādes, lai
iestātos par dzīvnieku interesēm.
Diemžēl ministrija jau bija pieņē-
musi politisku lēmumu DzAĒP
faktiski likvidēt, pārveidojot to
par konsultatīvu padomi ar
lauksaimnieku, dzīvnieku aiz-
sardzības organizāciju un vairā-
ku ZM iestāžu dalību, turklāt
būtiski ierobežojot Padomes fun-
kcijas.

Tāpat diskutabla ir ministri-
jas iecere uzticēt tās pakļautībā
esošajam institūtam „BIOR” zi-
nātniskiem mērķiem izmantoja-
mo dzīvnieku aizsardzības valsts
komitejas funkcijas, turklāt pie-
prasot šim nolūkam ievērojamu
papildus finansējumu no valsts
budžeta. Šādas komitejas nepie-
ciešamību paredz Eiropas
„izmēģinājumu direktīva”, un
iepriekš tās funkcijas daļēji pil-
dīja DzAĒP, neprasot par to ne-
kādu samaksu. Pārņemot direk-
tīvas prasības Latvijas normatī-
vajos aktos, Zemkopības minis-
trija DzAĒP šo kompetenci nolē-
ma atņemt, taču citu kārtību
nenoteica, līdz ar to atstājot li-
kumā pamatīgu „robu”, ko tagad
mēģina labot, uzticot komitejas

funkcijas „BIOR”. Taču šis insti-
tūts ir tiešā ZM pakļautībā, tā-
pēc nav uzskatāms par neatkarī-
gu, kā to prasa direktīva.

Saeimas deputāti komisijas
sēdē pievienojās Dzīvnieku
Drauga fonda un biedrības
„DzīvniekuSOS” viedoklim, ka
likumprojekts satur daudz strī-
dīgu jautājumu, kurus bez no-
pietnām diskusijām nav iespē-
jams atrisināt. Tāpēc komisija
gan nolēma virzīt likumprojektu
izskatīšanai Saeimā 1.lasījumā,
bet pēc tam nodot Vides apakš-
komisijai tālākam rūpīgam dar-
bam, lūdzot iesaistītās puses līdz
marta beigām iesniegt savus
priekšlikumus.
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http://www.saeima.lv/img/upload/12/foto_ernests_dinka_-6190-2.jpg
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VARAM liek Rēzeknes domei atcelt ielas kaķiem naidīgus noteikumus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) pēc Dzīvnieku Drauga fonda sūdzības ir uzdevu-
si Rēzeknes domei atcelt pašvaldības saistošos noteiku-
mus, kas paredzēja aizliegt iedzīvotājiem barot bezpajum-
tes kaķus, kā arī kaķu masveida izķeršanu un nogalināša-
nu.

Informāciju par situāciju Rē-
zeknē Fonds saņēma no vietē-
jiem kaķu aprūpētājiem, kuri
ziņoja, ka pilsētā masveidā izķer
ielu kaķus, bet koloniju aprūpē-
tājus iebaida ar sodu sankcijām,
ierosinot administratīvo pārkā-
pumu lietas.

VARAM pievienojās Fonda
viedoklim, ka aizliegums barot
bezsaimnieka kaķus neveicina
humānu attieksmi pret dzīvnie-

kiem kopumā. Tāpēc ministrija
uzdevusi Rēzeknes domei grozīt
pretlikumīgos saistošos noteiku-
mus.

Dzīvnieku Drauga fonds ap-
sveic ministrijas rīcību, kas liks
arī citām pašvaldībām, kuras
ieviesušas vai plāno ieviest ielas
kaķu aprūpes aizliegumu, pado-
māt un izvēlēties citas, humānā-
kas metodes, kā risināt klaiņojo-
šo dzīvnieku problēmu. h
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Dānijā aizliedz „reliģisko kaušanu”

Šo lēmumu ministrs pamato-
jis ar to, ka dzīvnieku tiesības ir
augstākas nekā tiesības uz reli-
ģiskajiem rituāliem. Aizliegums

stājās spēkā ar pieņemšanas
brīdi.

Dānijas dzīvnieku aizsardzī-
bas organizācija „Dyrenes

Beskyttelse” apsveic šo lēmumu,
vienlaikus gan norādot, ka vis-
maz oficiāli „reliģiskā kaušana”
Dānijā nav pielietota kopš
2005.gada.

Eiropas dzīvnieku aizsardzī-
bas lobijs „Eurogroup for Ani-
mals” uzsver, ka arī citām Eiro-
pas Savienības valstīm būtu jā-
seko Dānijas piemēram un jāaiz-
liedz lauksaimniecības dzīvnie-
ku kaušana bez apdullināšanas.

Jāatgādina, ka arī Latvijā
kopš 2009.gada „reliģiskā kau-
šana” ir atļauta.

Jaunais Dānijas zemkopības ministrs, bijušais Eiropas Parlamenta Dzīvnieku labturī-
bas grupas dalībnieks Dans Jorgensens apstiprinājis aizliegumu Dānijā kaut lauksaimnie-
cības dzīvniekus pēc reliģisko organizāciju tradicionālajām metodēm, tas ir, bez iepriek-
šējas apdullināšanas.

http://www.habitatadvocate.com.au/wp-content/uploads/2012/02/halal-meat-UK-
supermarkets1.jpg
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Zooloģisko dārzu
Skilla un Haribda

NUMURA TĒMA
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Kas īsi ir zooloģiskie dārzi? Vieta, kur nebrīvē tiek saglabāti pēdējie strauji izmirstošo
sugu eksemplāri, lai kaut kad nākotnē, kad cilvēks būs apstājies savā postīšanas kārē,
mēģinātu tos atkal atdot dabiskajai videi? Vai arī vieta, kur mūsdienu urbānais cilvēks,
kura izpratnē piens rodas tetrapakās, bet gaļa - lielveikalu vitrīnās, var uzzināt, kā izska-
tās citas dzīvas būtnes un iepazīt to savdabību, tā saglabājot saikni ar Māti Dabu? Vai ga-
lu galā tie ir tikai vēl viens no cilvēku izklaides veidiem – „aiziesim paskatīties uz zilo-
ņiem”, kam maz sakara ar vēlmi izprast, aizsargāt un saglabāt?

Sugu glābšanas „vīģes lapa”

Zoodārzu pastāvēšana visbie-
žāk tiek attaisnota tieši ar nepie-
ciešamību aizsargāt un pavairot
izmirstošās dzīvnieku sugas. Tā
nenoliedzami ir svarīga misija,
un nav apšaubāms arī tas, ka
daudzas sugas sen jau būtu iz-
zudušas no Zemes virsas, ja zoo-
loģiskie dārzi nebūtu izveidojuši
un saglabājuši vaislas grupas
nebrīvē. Šķiet, vispazīstamākais
šāda veida zooloģiskais dārzs ir
leģendārā zoologa un dabas
drauga Džeralda Darela izveido-
tais Džērsijas Savvaļas dzīvnieku
aizsardzības trests, kas atrodas

Lielbritānijai piederošajā Džērsi-
jas salā. Visas sugas, kas pār-
stāvētas šajā zoodārzā, vai nu
dabā vairs nav sastopamas, vai
arī atrodas uz izmiršanas robe-
žas.

Taču daudzi apstākļi liecina,
ka sugu saglabāšana ir tikai vī-
ģes lapa, ar ko tiek mēģināts aiz-
segt daudzu zooloģisko dārzu
patieso seju – lielākā daļa zoolo-
ģisko dārzu nebūt nedarbojas
sugu saglabāšanas labā. Saska-
ņā ar „The Born Free Foundati-
on” (BFF) 2011.gada zoodārzu
monitoringa datiem (EU Zoo

Inquiry 2011), lielākā daļa Eiro-
pas zoodārzos turēto dzīvnieku
nav apdraudēto sugu pārstāvji,
bet gan tādi, kas piesaista un
interesē apmeklētājus. Tikai
13% Eiropas zvērudārzu dzīvnie-
ku pieder Pasaules Sarkanajā
grāmatā ierakstītajām sugām.
Tāpat tikai salīdzinoši neliela
daļa Eiropas zoodārzu piedalās
sugu saglabāšanas programmās.
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BFF monitorings arī atklāja,
ka daudzos zooloģiskajos dārzos
dzīvnieki tiek turēti sliktos vai
pat ļoti sliktos apstākļos. Kritiku
par apstākļiem zooloģiskajos
dārzos šajā monitoringā izpelnī-
jās arī Latvija. Saskaņā ar BFF
aplēsēm, Eiropā kopumā ir vis-
maz 3000 zooloģisko dārzu, un
tikai 8% no tiem ir Eiropas Zoo-
loģisko dārzu un akvāriju asoci-
ācijas (EAZA) biedri. Monitoringā
iesaistītajās 20 valstīs BFF iden-
tificēja vismaz 1000 zooloģiskos

dārzus, galvenokārt dažādas ne-
lielas privātās kolekcijas, kas
darbojas puslegāli vai nelegāli,
bez licencēm un stingras uzrau-
dzības, par spīti tam, ka jau
kopš 2002.gada ir spēkā ES
„Zoodārzu direktīva”. Dzīvnieki
šajos „mājas zoodārzos” bieži
dzīvo ļoti sliktos apstākļos, šau-
ros, nepiemērotos būros, vientu-
lībā, nepareizi baroti un aprūpē-
ti.

Nav arī noslēpums, ka savu-
laik tieši zooloģiskie dārzi un to
pieprasījums pēc savvaļā ķertiem
dzīvniekiem bija par iemeslu
daudzu reto sugu nonākšanai uz

izmiršanas sliekšņa. Par spīti
starptautiskajām konvencijām
un globālajiem savvaļas dzīvnie-
ku tirdzniecības ierobežojumiem,
arī mūsdienās zoodārzos nereti
nonāk savvaļā ķerti dzīvnieki.
Lielbritānijas Karaliskās dzīvnie-
ku aizsardzības biedrības pētīju-
mā 2002.gadā secināts, ka 70%
zoodārzos dzīvojošo ziloņu ir ķer-
ti savvaļā. Vēl 2003.gadā Lielbri-
tānijas valdība deva atļauju tai
piederošajā Tristana D’Akunjas
salā izķert 146 pingvīnus. Tie,
kuri izdzīvoja pēc nedēļu ilgā
brauciena ar kuģi, tika pārdoti
Āzijas zooloģiskajiem dārziem.

Zooloģisko dārzu „ģenētiskā katastrofa”

Jaunākie pētījumi un zināt-
nes atziņas liek apšaubīt, vai
zooloģiskie dārzi patiešām var
kļūt par izmirstošo sugu
„bankām”, kas ļautu tālā nākot-
nē atjaunot populācijas savvaļā.
Vienā no pēdējiem pētījumiem
noskaidrots, ka lielākā daļa po-
pulāro sugu dzīvnieku, kas tiek
turēti Eiropas zooloģiskajos dār-
zos, ir tuvi radinieki un to
„ģenētiskā integritāte” ir kļuvusi
pavisam niecīga.

„Aspinall Foundation” sugu
saglabāšanas ģenētiķa Paula
O’Donohjū pētījums arī atklāja,
ka daudzu zooloģisko dārzu dzīv-
nieku genofonds ir „piesārņots”,
krustojot ar citām, radniecīgām
sugām.

Piemēram, ar DNS analīzēm
noskaidrots, ka visi 110 pašlaik
nebrīvē dzīvojošie Āzijas lauvas
cēlušies no deviņiem „cilts-
tēviem”. „Tas nozīmē, ka visi
pašlaik dzīvie dzīvnieki ir ļoti tu-
vi radinieki. Pārojot tik tuvi rad-
nieciskus dzīvniekus, sekas var
būt nedzīvi dzimuši mazuļi, ģe-
nētiskas saslimšanas un kroplī-
bas un īsāks mūžs,” laikrakstam

„The Sunday Times” skaidro pēt-
nieks.

Eiropas zooloģiskajos dārzos
tiek īstenotas simtiem apdraudē-
to dzīvnieku pavairošanas prog-
rammas. Lielākā daļa no tām
izveidotas pirms 20 – 30 gadiem
no nelielām populācijām, pieņe-
mot, ka tajās esošie dzīvnieki
nav radniecīgi. Taču mūsdienās

pieejamie DNS testi ir atklājuši,
ka bieži vien šie pieņēmumi ir
bijuši maldīgi, radot bažas par
šo saglabāšanas shēmu lietderī-
bu, secināts pētījumā.

Baltie tīģeri zooloģiskajos dārzos ir spilgtākais tuvradnieciskās
krustošanas piemērs—dzīvnieki piedzimst kropli, turklāt viņi ne-

pārstāv atsevišķu sugu, bet gan kalpo kā līdzeklis apmeklētāju
pievilināšanai
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O’Donohjū arī ģenētiski pār-
baudīja Skotijas savvaļas kaķus
– sugu, kas savvaļā ir gandrīz
jau izmirusi, bet ir pārstāvēta
vairākos Lielbritānijas zooloģis-
kajos dārzos. Pētījumā noskaid-
rojās, ka visi 60 pārbaudītie kaķi
patiesībā pa pusei ir visparastā-
kie mājas kaķi, jo to senči vēl
nesenā pagātnē krustoti ar citām
kaķu sugām. Tā kā savvaļā dzīvo
vairs tikai pāris desmitu tīrasiņu
Skotijas savvaļas kaķu, pētnieks
prognozē, ka tie var izmirt bur-
tiski dažu mēnešu laikā.

„Arī daudzu citu „ikonisko”
sugu dzīvnieku ģenētiskā integri-
tāte ir apšaubāma,” norāda Do-
nohjū. Piemēram, Eiropas zoolo-
ģiskajos dārzos mītošie 200
Amūras leopardi ir pēcnācēji 13
lielajiem kaķiem, kuru pavairo-
šana sākās pirms 45 gadiem.
Diemžēl tie vairs nav tīrasiņu
Amūras leopardi, jo kaut kad
vairošanas programmā iesaistīts
kādas citas leopardu sugas pār-
stāvis, kas nozīmē, ka Eiropas

zoodārzos mītošie Amūras le-
opardi patiesībā ir parasti bez-
šķirnes kaķi, kuriem nav nekā-
das vērtības sugas saglabāšanā.
Tā kā savvaļā atlicis pavisam
neliels skaits Amūras leopardu,
kuri, iespējams, arī ir sakrusto-
jušies ar citām leopardu pasu-

gām, suga ir pakļauta ļoti augst-
am izmiršanas riskam.

Pasaulē brīvā dabā dzīvo vairs
tikai 400 lielāko savvaļas kaķu –
Sibīrijas tīģeru. Tā kā to skaits ir
tik niecīgs, savvaļas populācijā
jau sākusies tuvradnieciska
krustošanās. Daudzi dabā dzīvo-
jošie tīģeri ir neauglīgi. Savukārt
zoodārzos mītošie it kā Sibīrijas
tīģeri nebūt nav tīršķirnes, jo
viens no mūsdienu zoodārzu tī-
ģeru populācijas ciltstēviem bija
no kāda cirka atpirkts Sumatras
un Sibīrijas tīģera jauktenis.

„Tie visi ir cēlušies no nelie-
lām sākuma populācijām laikos,
kad DNS testēšana vēl nebija
pieejama un līdz ar to nebija ie-
spējams noskaidrot šķirnes tīrī-
bu un radniecības pakāpi. Tagad
mēs varam pārbaudīt to pēcnā-
cējus, un ir kļuvis skaidrs, ka
bieži vien cilvēki zoodārzos ap-
jūsmo nevis „ikoniskus” dzīvnie-
kus, bet gan jaukteņus, kuru
nozīme sugu saglabāšanai ir pie-
līdzināma nullei,” secinājis ģenē-
tiķis.

Daudzi zoodārzos sastopamie reto sugu pārstāvji patiesībā nemaz
nav tīrasiņu dzīvnieki, bet gan jaukteņi. Fotogrāfijā redzams Skoti-
jas meža kaķis—suga, kas “tīrā veidā” pasaulē, iespējams, vairs nav

sastopama.

h
tt

p:
//

ra
pt

or
po

lit
ic

s.
or

g.
u

k/
w

p-
co

n
te

n
t/

u
pl

oa
ds

/2
01

2/
09

/w
ild

ca
t.

jp
g

Diskutabla ir arī zoodārzos mītošo Amūras leopardu ģenētiskā vēr-
tība savvaļas populācijas atjaunošanai. Lielākā daļa no apjūsmota-

jiem “retumiem” arī ir jaukteņi.
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Avots: „EU Zoo Inquiry 2011”

ZOODĀRZU  MĪTI UN PATIESĪBA
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Zoodārzu „menedžments”: 3000 - 5000 dzīvnieku nāves ik gadu

Visas pasaules sašutumu feb-
ruārī izraisīja notikumi Kopen-
hāgenas zooloģiskajā dārzā, kur
tika nogalināts un publiski izba-
rots lauvām jauns, pilnīgi vesels
žirafu tēviņš, jo gēnu dēļ viņu
nebija iespējams izmantot vais-
lai, tāpēc dzīvnieks kļuva nevaja-
dzīgs. Vēlāk atklājās, ka līdzīgs
liktenis bija paredzēts vēl vienam
žirafu tēviņam citā Dānijas zoo-
dārzā, lai atbrīvotu vietu sieviešu
kārtas sugasmāsai, taču pēc
skandāla lēmums tika mainīts
un žirafu puisis tiks pārvests uz
citu dzīvesvietu.

Daudzas starptautiskas dzīv-
nieku aizsardzības organizācijas
un arī Dzīvnieku Drauga fonds,
komentējot šos notikumus, uz-
svēra, ka tie atklāj tikai
„aisberga redzamo pusi”, jo vese-
lu dzīvnieku nogalināšana un
izbarošana citiem dzīvniekiem
jeb tā dēvētā „vairot un nogali-
nāt” (breed and cull) politika
zooloģiskajos dārzos nav izņē-
mums, bet gan ierasta prakse –
veids, kā risināt nebrīvē turēto
savvaļas dzīvnieku „pārpro-
dukcijas” un ģenētisko problēmu
jautājumu.

Pēc skandāla ap Dānijas zoo-
loģiskajiem dārziem Lielbritāni-
jas raidorganizācija BBC nolēma
noskaidrot, cik plaši „vairot un
nogalināt” prakse ir izplatīta ci-
tos Eiropas zoodārzos, un vērsās
Eiropas Zooloģisko dārzu un ak-
vāriju asociācijā (EAZA), kas ap-
vieno 345 Eiropas zvērudārzus.
Visi šie zoodārzi piedalās aizsar-
gājamo sugu saglabāšanas prog-
rammās, un visi dzīvnieki tajos
tiek precīzi uzskaitīti – tiem ir
sava „inventarizācijas grāmata”,
kurā redzami dzimšanas dati,
ģenētiskā „karte” un ziņas par
nāvi un tās iemesliem.

Lai gan šie dati nav publiski
pieejami un arī netiek īpaši ana-
lizēti, lai atsevišķi izdalītu noga-
linātos „liekos” dzīvniekus, EAZA
izpilddirektore Leslija Dikija rai-
dorganizācijai pieļāvusi, ka Eiro-
pas zoodārzos ik gadu „menedž-
menta” nolūkos tiek nogalināti
3000 - 5000 dzīvnieku. „Tās ir
mūsu aplēses par „menedžmenta
nogalināšanu” zoodārzos, un
šajos skaitļos ietilpst visi dzīv-
nieki, sākot ar kurkuļiem un
beidzot ar žirafēm,” sacījusi EA-
ZA amatpersona. Viņa uzskata,
ka nogalināto lielo dzīvnieku –
lauvu, tīģeru, lāču, žirafu –
skaits sasniedz dažus simtus
gadā.

Dikija arī atzinusi, ka
„inventarizācijas grāmatu” padzi-
ļināta analīze neļautu noskaidrot
precīzākus datus, jo bieži tajās
norādīts tikai, ka dzīvnieks ir
miris, nepaskaidrojot nāves cēlo-
ni un to kāpēc šāds lēmums pie-
ņemts.

Lielbritānijas Dienvidaustru-
mu dabas parku izpilddirektors

Saimons Tonge uzskata, ka šādu
statistiku vispār nevajadzētu
apkopot, jo tā rada sabiedrībai
maldinošu priekšstatu par zoolo-
ģiskajiem dārziem. Viņš uzsver,
ka no tūkstošiem eitanazēto
dzīvnieku lielākā daļa ir „žurkas,
peles vai kaut kas tamlīdzīgs”.
„Ja mums kaut kādu iemeslu
dēļ nāktos nogalināt vienu goril-
lu, tas izraisītu daudz lielāku
sabiedrības rezonansi nekā
10 000 žurku nāve,” sacījis Ton-
ge.

Turklāt, viņaprāt, ne vienmēr
var skaidri definēt, kāda nogali-
nāšana ierakstāma ailītē „me-
nedžments”. „Iedomājieties, ka
mums ir divi vienas sugas dzīv-
nieki. Abi ir saslimuši, taču ar
ilgstošu un dārgu veterināro pa-
līdzību tie varētu atgūt veselību.
Viens no tiem nekad netiks iz-
mantots pavairošanai, jo nav
ģenētiski piemērots, bet otrs ir
ļoti piemērots un svarīgs sugas

Lielu ažiotāžu izraisīja žirafes Mariusa publiskā nogalināšana un
izbarošana lauvām Kopenhāgenas zooloģiskajā dārzā
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turpināšanai. Tā kā mums
trūkst naudas un laika, ko ie-
guldīt abu dzīvnieku ārstēšanā,
mēs eitanazēsim ģenētiski ma-
zāk nozīmīgo dzīvnieku. Vai tā
būs veterinārā eitanāzija vai
„menedžmenta” eitanāzija? Es
patiešām nezinu. Es nezinu, ku-
rā ailē „inventarizācijas grāma-
tā” to ierakstīt...” skaidrojis Ton-
ge.

Savukārt nu jau bēdīgi slave-
nā Kopenhāgenas zooloģiskā
dārza zinātniskais direktors
Bengts Holsts norādījis: „Pirms
20 gadiem žirafes zoodārzos
vienkārši nevairojās tik labi kā
mūsdienās – tas ir iemesls, kā-
pēc tagad mums ir šādas problē-
mas.” „Mēs nevaram bezgalīgi
paplašināt zoodārzu, tāpēc
mums bija jādomā – ko darīt ar
liekajiem dzīvniekiem. Un mēs
pieņēmām lēmumu,” sacījis
Holsts.

BBC noskaidroja, ka, iespē-
jams, arī citās Eiropas sugu sa-
glabāšanas programmās dzīvnie-
ki vairojas ļoti labi – pārāk labi...
EAZA Gadagrāmatā 2007/2008,
kas ir pēdējais publiski pieeja-
mais gadagrāmatas izlaidums,
EAZA devusi skaidru norādi, ka
„vairot un nogalināt” politika
jāpiemēro vairākām sugām, pie-
mēram, pundurnīlzirgiem. Dzīv-
nieku pārprodukcija ir problēma
arī mērkaķu un babuīnu popu-
lācijai zoodārzos, norādīts gada-
grāmatā.

Apkopojot iegūto informāciju,
BBC secina, ka patiesais
„zoodārzu menedžmenta” upuru
skaits nav zināms un, iespē-
jams, ir daudz augstāks nekā
pēc EAZA aplēsēm, jo zoodārzi
uzrāda neprecīzus datus, turklāt

daudzi zvērudārzi nemaz nav
EAZA biedri. Tāpat ir pamats
domāt, ka nogalināto dzīvnieku
skaits aizvien pieaug.

BBC secina, ka „menedž-
menta” nogalināšana arī turp-

māk būs zvērudārzu ikdiena,
kamēr Eiropas zooloģiskie dārzi
nepārņems ASV praksi izmantot
kontracepciju, lai nepieļautu
nevajadzīgu dzīvnieku nākšanu
pasaulē.

Melnā statistika

 Kopš 2012.gada oktobra zooloģiskajos dārzos ir noga-
linātas vismaz piecas žirafes, visas Dānijā.

 2012.gadā Eiropā ir nogalināti vismaz četri nīlzirgi
– Portugālē, Spānijā, Vācijā un Dānijā.

 Laikā no 2000. līdz 2012.gadam zoodārzos nogalinā-
tas vismaz 22 veselas zebras.

 Laikā no 2000. līdz 2009.gadam Edinburgas, Londo-
nas, Roterdamas un Cīrihes zoodārzos nogalināti 11
oriksi, bet vēl vairāki desmiti – Kataras un Arābu
Emirātu zooloģiskajos dārzos, kas piedalās Eiropas
sugu saglabāšanas programmā.

 2010.gadā tika notiesāti pieci Vācijas zooloģiskā dār-
za kopēji, kuri Magdeburgas zoodārzā nogalināja trīs
tīģerēnus.

Avots: BBC

Pasaulē joprojām netrūkst zoodārzu, kur dzīvniekus izmanto kā
atrakcijām. Šis “jājamlauva” dzīvo Lujan Zoo Argentīnā.
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais februārī

Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējums februārī
patversmei deva iespēju sniegt palīdzību 69 kaķiem un
16 suņiem. Nepieciešamo ārstēšanu veterinārās palīdzī-
bas programmas ietvaros saņēma 13 kaķi un viens suns,
bet veselības profilakses pasākumi – vakcinācija un at-
tārpošana – veikta 15 suņiem un 56 kaķiem. Ielas kaķu
kontroles programmā februārī sterilizēts 21 bezpajum-
tes kaķis.

Februārī no fonda finansējuma tika segti izdevumi
par medikamentiem 354,92 latu apjomā un apmaksāti
veterinārie pakalpojumi 1102,37 latu apjomā.

PROJEKTS

Veterinārā palīdzība

Borisa un Ināras Teterevu fon-
da atbalsts februārī deva iespēju
sniegt nepieciešamo veterināro
palīdzību 13 kaķiem un vienam
sunim. Daudzi patversmē uzņem-
tie kaķi februārī bija inficēti ar
ausu ērcīti – nepatīkamu parazītu,
kas rada iekaisumu un niezi. Vai-
rākiem minčiem arī vajadzēja at-
veseļoties no ielas dzīvē saķertām
vīrusu saslimšanām.

Viens no tādiem bija runčuks
Miķelis, kurš uz patversmi tika
atnests ar rinotraheīta izraisītām
iesnām un šķavām un ļoti iekai-
sušām actiņām. Kaķis bija izkā-
mējis un noplucis, taču tagad Mi-
ķelītis ir jau izveseļojies, viņa
skaistais, rudais kažoks atkal ir
biezs un spīdīgs, un viņš patver-
smē nepacietīgi gaida savus jaun-
os saimniekus.

Visnopietnākā ārstēšana bija
nepieciešama kaķenītei Lizai,
kura pēc kritiena pa 8.stāva logu
bija guvusi ļoti smagus savainoju-
mus. Kaķenīte atradās uz nāves
sliekšņa iekšējo orgānu bojājumu
dēļ, un galvenais bija saglabāt vi-
ņas dzīvību, tāpēc nebija iespē-
jams uzreiz operēt lauztās ķepiņas
– mince šādu operāciju vienkārši

nebūtu izturējusi. Kad Lizas dzīvī-
bai briesmas vairs nedraudēja,
lūzumi bija jau saauguši, diemžēl
– nepareizi. Pēc konsultācijām ar
pieredzējušu ķirurgu tika nolemts,
ka operācija, kurā nepareizi saau-
gušos kaulus varētu mēģināt at-
lauzt vaļā un savienot pareizi, ir
pārāk riskanta un ar pārāk maz
cerībām uz veiksmīgu rezultātu.
Tāpēc Liza visu atlikušo mūžu
stipri pieklibos, taču greizās ķepi-
ņas viņas dzīvi neapgrūtina – kaķe
ir aktīva, dzirkstoša un bezgalīgi
mīļa.

Sterilizācijas programma

Ielas kaķu sterilizācijas prog-
rammas ietvaros februārī ar Bori-
sa un Ināras Teterevu fonda atbal-
stu tika sterilizēts 21 kaķis – 14
kaķenītes un septiņi runči.

Kaķi uz sterilizāciju tika nogā-
dāti no dažādām kolonijām Rīgā
un Salaspilī. Vienlaikus ar sterili-
zāciju visi kaķi tiek arī vakcinēti
pret trakumsērgu un apstrādāti
pret parazītiem.

Liza
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STĀSTS

Valstīs, kur labdarību pareizi
uzskata par ekonomiskā un soci-
ālā progresa avotu, bagātību var
dēvēt par speciālu privilēģiju, tā
spēj veikt ātru, noteiktu un tālejo-
šu reformu.

Tāpat kā citi ziedotāji, bagāt-
nieki var brīvi izvēlēties, kādus
mērķus atbalstīt. Viņiem tas jāda-
ra gudri. Jebkura dotācija prasa
apdomu, bet bagātnieka dāvanai
jābūt tālredzīgai un izvēlei jāat-
bilst viņa finansiālajai varenībai.
Bagātība liek vadīt progresa un
attīstības ceļu.

Lielbritānijā tradicionāli šo va-
dību nodrošina karaliskā ģimene,
kas ir daudzu labdarības biedrību
dibinātāji, atbalstītāji un aizbildņi.
Tituls padara viņus par paraugu
nācijai un piesaista izraudzītajiem
mērķiem plašu atbalstu.

Velsas princese Diāna spēja
mobilizēt līdzekļus, izmantojot
aicinājumus masu medijos. Pēc
viņas nāves nodibinātais Piemiņas
fonds rīkojas ar miljoniem, palī-
dzot AIDS un vēža slimniekiem un
cīnoties ar kājnieku mīnām. Citas
karaļa ģimenes locekļu labdarības
akcijas nav tik aizraujošas un pa-
zīstamas. Karalienes meita prince-

se Anna nepagurusi darbojas lab-
darības kustībā. Fonds „Glābiet
bērnus” ir sasniedzis pasaules
mēroga panākumus viņas efektī-
vās un dinamiskās vadības dēļ.
Viņas aizgādībā esošais Dzīvnieku
veselības fonds ir veicinājis spo-
žus pētījumus veterinārajā medi-
cīnā.

Velsas princis, ļoti gudrs un
kulturāls cilvēks, varbūt ir vis-
enerģiskākais no tagadējiem lab-
darības kustības reformu vadītā-
jiem. Lielu daļu no saviem ienāku-
miem viņš velta Prinča fondam,
kas darbojas daudzās nozarēs,
palīdzot jauniešiem. Fonds apmā-
ca nepriviliģētos pilsētas jaunie-
šus strādāt komandā un to vadīt,
tas piešķir pabalstus daudzsolo-
šiem, jauniem uzņēmējiem un ap-
balvo jaunos izgudrotājus. Fonda
plānu, kā iesaistīt darbā
„nenoderīgos” cilvēkus, valdība ir
pieņēmusi par paraugu.

Prinča idejas un atbalsts ir bi-
jis nozīmīgs daudzās nozarēs, ie-
skaitot pilsētu plānošanu, moder-
nu dzīvojamo ēku celtniecību, da-
bai tuvas lauksaimniecības attīstī-
bu un savvaļas dabas aizsardzību.

Daži ļoti lieli labdari izvairās no

publicitātes, veicot savu darbu
slepeni. Pols Makartnijs ir miljo-
nārs, kurš izvairās no masu medi-
jiem un dedzīgi atbalsta dzīvnieku
aizsardzību. Viņš finansē plašus
dzīvnieku glābšanas darbus un ir
daudz paveicis, lai sekmētu hu-
mānu attieksmi pret dzīvniekiem.

Lielākie labdarības kustības
finansētāji ir vai nu slaveni, vai
tieši otrādi – nevēlas kļūt populā-
ri, ir arī anonīmi ziedotāji. Viņiem
pieder daudz vairāk nekā tikai
bagātība. Viņu varā ir veikt milzī-
gus uzlabojumus, dažkārt vienā
paņēmienā, vai uzsākt reformas,
kuras attīstīsies tālā nākotnē. Viņi
spēj mainīt sabiedrības vērtības
un attieksmi. Viņi spēj veidot nā-
kotni.

Tā tiešām ir priviliģēto privilē-
ģija. Bet tā ir jānopelna, un tam
nepieciešamas spējas, kurām nav
nekā kopīga ar naudu.

Tā prasa cilvēcību, raksturu,
morāli. Tikai šīs īpašības galu galā
attaisno bagātību. Kā nesen iztei-
cās kāds pazīstams Latvijas uzņē-
mējs: „Nav nekā slikta, ka esat
bagāti, tikai tik ilgi, kamēr jūs
saprotat, ka bagātība uzliek pie-
nākumus.”

Priviliģēto privilēģija

h
tt

p:
//

s3
.fa

vi
m

.c
om

/o
ri

g/
41

/b
oo

-c
ro

w
n

-c
u

te
-d

og
-f

u
r-

Fa
vi

m
.c

om
-3

43
58

5.
jp

g

Kristīne Čilvere



15

MĒNEŠA DZĪVNIEKS

Dzīvespriecīgā sunīte Džāra pie mums nonāca 2013.gada jūlijā, kad no
viņas atteicās iepriekšējie saimnieki. Lai arī meitenei attālos senčos ir kāds
stafiņš un varētu padomāt, ka tādēļ viņa ir tas ļoti nopietnais suns, kuram va-
jag “stingru” roku, pietiek tikai paskatīties viņas acīs, lai saprastu, ka viņai ir
labsirdīga dvēsele.

Pēc dabas aktīva meitene—viss apēstais tiek noskriets, nolēkāts un no-
riets. Arī runāties viņai patīk—apveltīta ar skanīgu balsi, sune dažādās toņ-
kārtās pauž viedokli par lietām. “Rrr-VUFF, rrr-VUFF”, kad ir lielie prieki, jo
zina, ka tūlīt, tūlīt iesim ārā, un ļoti līdzīgais “Hrumf”, ko var dzirdēt tad, kad
viņa ir gatava kaut ko darīt. Nopietnais un rupjais “Vau, vau, vau” - ja ir sargs
jānotēlo vai jāaprej kāda nepazīstama lieta. Vai spalgais “au, au, au”, kad jā-
pievienojas kopējam suņu rējienu korim.

Suņi ir draugi, taču cilvēks Džārai ir pirmajā vietā—cilvēku kompānijā
viņa burtiski staro. Pastaigās ejot, vienmēr pagaidīs un paskatīsies, vai brīv-
prātīgais līdzi tiek. Rotaļās nekad tālu projām neskries, turpat ar mantiņām
apkārt dzīvosies un, ja vajadzēs, būs viegli sasaucama.

Džāriņa ir kārtīga suņu meitene, kura, ja vien saimnieks būs gatavs ak-
tīvi darboties un visur iesaistīties, būs laba kompanjone gan dzīvei dzīvoklī,
gan privātmājā.
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LAIMĪGIE STĀSTI

FEBRUĀRĪ MĀJĀS DEVĀS...

Džūlijai jeb Džūlei, kā lielo, melno pinkaini mēdza saukt
tuvākie draugi, liktenis atņēma mīļoto saimnieci, kas savu-
laik, 2009.gadā suneni, kura tolaik bija jauna suņu dāma,
izvēlējās mūsu patversmē. Diemžēl viņu laimīgā kopdzīve
ilga tikai dažus gadus, tad saimniece smagi saslima, vairs
nevarēja par Džūli parūpēties un sunene atgriezās pie
mums – nu jau piecus gadus veca, taču joprojām mīlīga
un rotaļīga kā kucēns. Draiski laiska – tāds, šķiet, būtu
piemērotākais raksturojums Džūlijas dabai, jo viņa ir al-
laž gatava spriņģot, ālēties un pastaigāties, bet tikpat lab-
prāt saldi snauduļo izstieptām kājām.

Ziņas no Džūlijas jaunajām mājām, kurp viņa devās
februārī, liecina, ka sunei par garlaicību nav jāsūdzas, jo kompānijā
viņai ir divi cilvēkbērni, kuriem viņa esot liels draugs. Mīļākā rotaļlieta esot bumba un dauzīties patīkot
„nu ļooooooooti”, raksta Džūlijas saimniece.  Tiesa, neiztiek arī bez palaidnībām - pat 1.60 metrus
augsts žogs sunenei neesot šķērslis, lai dotos izlūkot pasauli, un tad nu apkārtējie suņi esot sajūsmā!

Mazā Džerija mūžs sākās skarbi. Dzīves pirmos mēnešus
viņš pavadīja Stacijas tunelī kopā ar savas mammītes
saimniekiem – bezpajumtniekiem. No sākuma kucēnu iz-
mantoja kā siržu iežēlinātāju, lai saubagotu vairāk nau-
das. Vēlāk mazuli mēģināja pārdot. Kad tas neizdevās,
suņbērniņu gribēja vienkārši likvidēt. Taču Džerijam un
viņa māsiņai Rondai paveicās un viņi nonāca patversmē
– mazas, lielās pasaules naidīguma iebiedētas dvēselītes,
kas par spīti visam tomēr ļoti, ļoti vēlas uzticēties un
cieši, cieši pieglausties kādam lielam un stipram cilvē-
kam.

Džerija skumjais stāsts un acīmredzamās alkas pēc
maiguma un mīlestības aizkustināja kādu ģimeni no

Somijas, kas pēc vairāku gadu dzīves Latvijā grasījās pār-
celties atpakaļ uz dzimteni un vēlējās atvadīties ar labu darbu – adoptējot suni

no Latvijas patversmes. Tā Džerijs no ubaga zēna kļuva par princi un devās tālajā ceļā uz savām jau-
najām mājām, kur viņam nekad vairs nebūs jācieš sals, bads un sitieni. Vēstulē viņa jaunie saimnieki
stāsta, ka puikiņš ir labi iedzīvojies, katru dienu apgūst kaut ko jaunu, ir apdomīgs, jo nezināmos ūde-
ņos ar galvu pa priekšu nemetas, kā arī cenšas nodibināt draudzīgas attiecības ar kaķiem.

Džūlija

Džerijs
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Divus gadus vecais skaistais, melnbaltais runčuks Dons tika pa-
mests kāpņu telpā. Runcis no apjukuma nezināja, kur likties, un
kāda mājas iedzīvotāja, redzot kaķa izmisumu, nolēma to atnest
uz patversmi, jo pati minci paturēt nevarēja. Patversmes kaķu
istabā Dons nejutās labi – pārāk daudz svešu kaķu un cilvēku,
taču, par laimi, ilgi viņš tur neuzkavējās, jo drīz vien tika adop-
tēts.

Dona saimniece stāsta, ka runcis jaunajās mājās ir labi iedzī-
vojies – rotaļas un samīļošanās ir viņa galvenās nodarbes. Lai
gan patversmē šķita, ka Dons ne īpaši grib draudzēties ar ci-
tiem kaķiem, taču ar otru mājas kaķi viņš sadzīvo labi – abi
kopā spēlē dažādas kaķu spēles, kopā atpūšas un kopā sagai-
da saimnieci no dienas darbiem.

Dons

Niks
Niks, šķiet, ir visvisvislielākais kaķis, kāds pie mums

nonācis visos 13 pastāvēšanas gados – uzņemšanas dienā
meinkūnam līdzīgais runcis svēra 12,8 kilogramus! Tiesa
gan, iepriekšējās saimnieces aprūpē jau no dabas milzīgais
mincis bija iedzīvojies arī krietnā tauku slānī, kas nebūt
nenāca par labu viņa veselībai.

Nika jaunajās mājās labi saprot, ka liels kaķis ir viena
lieta, bet aptaukojies – pavisam cita, tāpēc runcim ir no-
teikta stingra diēta un tiek organizētas pamatīgas fiziskās
aktivitātes.  Nikam tas tīri labi patīk, un nu viņa svars jau
ir nokrities līdz 10,1 kilogramam. Par spīti saviem milzu
apmēriem, runča rotaļas esot zibenīgi ātras un kļūstot
aizvien straujākas ar katru zaudēto kilogramu. „Niks ir
ļoooti sabiedrisks, īpaši no rītiem - laika robežās no 03:30
līdz 06:00 Ņikusiks ir klāt, lai dotu mums ziņu, ka ir ga-
tavs sākt jaunu dienu. It kā jau viņš mēģina apgulties bla-
kus un būt nemanāms, bet, kad sāk malties viņa dzirnavi-
ņas, tad mums miegs vairs nav prātā. Murrāšanas ska-
ļums ir tieši proporcionāls viņa augumam. :) Kad miega
imitēšana ir galā, sākas mīcīšanas, skatīšanās acīs, rāpša-
nās pāri. Vienvārdasakot, garlaicīgi mums nav,” raksta
Nika jaunie saimnieki.
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VĒSTULES NO MĀJĀM

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Tā jau ir tradīcija—katru mēnesi saņemt jauno kaķu saimnieku vēs-
tules un fotogrāfijas ar laimīgajiem un ar dzīvi apmierinātajiem murrā-
tājiem. Sevišķu privilēģiju mēs izpelnījāmies, saņemot Rufusa dienas-
grāmatas fragmentus, bet vissirsnīgākā vēstule pienāca no mazsunīša

Boņuka, kurš tika adoptēts pagājušā gada jūlijā.

Sveiki,

Nu jau ilgāku laiku vēlējos aizsūtīt kādu bildīti, taču
vislaik piemirsās. Tad nu beidzot apsēdos un aizsū-
tīju :)

Odrija ir ļoti jauka, taču ļauj sevi mīļot tikai tad,
kad viņai pašai gribās, lai kāds viņu samīļo :D
Jaunais vecums ir manāms, jo nemitīgi grib spēlē-
ties un skraidīt pa māju.
Ir ļoti izvēlīga ēdiena ziņa, un patiesībā ļoti maz ēd.
Esam veduši pie veterniārārsta un papildus pārbau-
dēm un viss ir kārtībā :)

Ar cieņu,

Odrijas jaunais saimnieks

Pērlītes saimnieki par savu mīluli raksta tā:

“Dzīvojamies draudzīgi, un, kā jau teicu, Pērlīte ir ļoti
mīlīga, kārtīga un ziņkārīga meitene, ik pa laikam ap-
staigā un pārbauda visus stūrus, droši vien meklē,
vai nav kas jauns parādījies, ar ko paspēlēties. Patīk
no rītiem skatīties pa logu uz putniem, dažreiz sadus-
mojas, ja netiek tiem klāt.

Ēd labi, it sevišķi ja dabon vistiņu. Dažreiz gan mēdz
apvainoties, ja kas nav paticis, tad nu uzgriež mugur-
pusi, bet ilgi nav jāgaida, ka ir atkal klāt un mīlinās.

Paspējām arī saaukstēties, bet nu laicīgi dakteris sa-
ārstēja un nu jau kādu laiku viss ir kārtībā.”

Odrija

Pērlīte
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Labdien!

Vēlreiz liels paldies par Kuzju! Viņš ir pats labākais Kaķis
pasaulē! Viņš ir ļoti sabiedrisks, mīļš, bet ar raksturiņu. Viņš
ir ļoti pieķēries mūsu astoņus gadus vecajam dēlam—gaida
viņu atgriežamies no skolas, lai paspēlētos ar bumbiņu. Vi-
ņam patīk sēdēt blakus dēlam, kamēr tas darbojas ar kon-
struktoru vai gatavo mājas darbus. Kopā ar mani viņš mazgā
traukus, pārstāda puķes un pat tad, kad es eju vannā, Kuzja
turpat blakus vien ir. Viņam ļoti patīk ūdens un viņš no tā
nebaidās. Pie vīra viņš iekārtojas tad, kad vēlas paskatīties
televizoru un atpūsties pēc rotaļām ar dēlu :).

Mēs esam laimīgi kopā!

Poļina, Andrejs un Fjodors

Labdien!

Sirsnīgi sveicieni no mazā Boņuka! Man iet ļoti labi! Man
ir 2 galvenie cilvēki - Anna un Toms, palīdz arī Armands
un vēl ir Inta ar īru terjera meiteni Kokiju. Man ir silta
soma un vairāki mētelīši, kurus gan nēsāju nelabprāt.
Man patīk braukt ar auto, protu braukt arī trolejbusā, es-
mu bijis kafejnīcā, lidostā un tāpat ciemos. Kad ārā ir
auksti, man vislabāk patīk sēdēt Annai klēpī un klausī-
ties, kā viņa raksta uz datora. Viena no manām mīļāka-
jām ziemas nodarbēm ir sutināšanās zem segas. Kad es-
mu pie Intas, visu interesantāko daru kopā ar Kokiju
(cilvēki saka - diedelējam virtuvē un rejam pie durvīm!).
Kokija uz ielas mani vērīgi sargā no uzbāzīgiem suņiem, ar
svešcilvēkiem es pats tieku galā! Varētu teikt, ka Kokija ir
mana miesassardze. Lai jums laimīgs Jaunais gads un
daudz, daudz mīlestības!

Ar cieņu - Mazais Boņuks.

Piebilde no cilvēkiem: Bonītis ir ļoti labi iejuties pie
mums, ienesis daudz prieka un sirsnības, jūtamies kā
saņēmuši ļoti īpašu dāvanu. Suņuvīriņam "labākajos ga-
dos" izrādījās nepieciešama actiņu kopšana, viņš uzreiz
saprata, ka pēc šīs procedūras sajūta uzlabojas, tāpēc
labprāt ļauj pilināt acīs. Arī ar Intas sunīti Kokiju uzreiz
izveidojās ļoti labs kontakts, tā ka varam teikt - ir liels
prieks par kopā pavadāmo laiku! Lai jums daudz veik-
smes, spēka un prieka!

Bonīša ģimene: Anna, Toms, Armands, Inta un Kokija

Kuzja

Boņuks
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Izraksts no
Rufusa (Dūmiņa)
dienasgrāmatas

VĒSTULES NO MĀJĀM

14.12.2013. Atnāca divi lieli, paņēma mani, ieli-
ka būrī un aizveda. Braucu ar mašīnu, sēžu būrī.
Atbraucam lielā mājā. No būra ārā nelaiž. Atnāk
divi kaķi un lūr uz mani. Ouu! Cik skaista dāma!

Izlaida no būra. Nosauca par Rufusu. Tik daudz
vietas! Aiznesa uz istabu. Teica, ka es te dzīvošu.
Baigi daudz paikas, kaste un liela gulta. Sāku ie-
pazīt teritoriju. Vietas daudz, ir kur ieskrieties.

17.12.2013. Urrā! Ēst var cik grib! Gaļu dod, ga-
ļu te dod!!! Skrienu. Neierakstos pagriezienā un
uzskrienu virsū Murcim. Šis dusmīgs!!! Ja ieķeras
astē – šņāc.

19.12.2013. Visu nakti noguļu saimnieku gultā.
Man ir forša saimniece un saimnieks. Var lēkāt pa
virsu.

20.12.2013. Nu nepatīk, ka mani ņem rokās. Pa-
ņēma. Kasīja aiz auss un vēderu. Hmm! Nekur
nestiepj un potēt arī nepotē. Laikam nebūs tik
traki.

24.12.2013. Urā! Uzlika lielu koku un sakāra
visādus vizuļus. Ja labi lec, viss čaukst un spīd.
Ja paspēj ielekt, ka neviens nemana, var baigi iz-
trakoties. Teica, ka eglīte nav jāapgāž. Priekš kam
tad tas koks ir?

25.12.2013. Esmu pārēdies.

26.12.2013. Iepazinos ar suņiem. Ronija tīri ne-
ko, bet Džarro... Mamma mia! Viņš mani iešņauks
nāsī!

31.12.2013. Visi te taisa kaut ko pa virtuvi. Ja
paņaud, dod gaļu. Palīgā! Esmu atkal pārēdies!
Eju gulēt.

Atkal pilna māja ar cilvēkiem. Suņi guļ pārēdu-

šies. Es jau atkopies. Var paskriet un palēkāt.
Pateica, ka no Jaunā gada man būs jāievēro vese-
līgs dzīves veids. Kas tas par zvēru?

03.01.2014. Nodarbojos ar skriešanu. Teritoriju
paplašināju pa visu māju. Ir, kur izvērsties.

10.01.2014. Pazaudēju bumbiņu. Skrienu ar Fi-
fu. Dabūju pa ausi. Viņai apnika.

15.01.2014. Ronijai neļāvu nākt manā istabā. Es
te ēdu un guļu.

25.01.2014. Vakars. Atbrauca saimniece. Būs
super vakariņas. Pieēdos. Skrienu. Viss. Eju gu-
lēt.

31.01.2014. Esmu iepazinis vislabākās skaņas –
ledusskapja atvēršanos un Rufus, gaļa. Tad ir jā-
nesas uz virtuvi. Baro mūs visus trīs, bet, ja ātri
apēd, tad Murcim var noņemt no degunpriekšas
kādu kumosu.

01.02.2014. Tagad ir vakara rituāls – ieskrienos,
lecu gultā, ķeru saimnieces pirkstus un lecu ārā.
Ja ilgi lēkā pa virsu, tad beigās atļauj gulēt bla-
kus. Saka, lai nomierinos.

10.02.2014. Pateica, ka es esot kā gaļasmašīna –
iemaļot visu iekšā rūkdams. Kā lai nerūc. Ja ši-
tāds kaifs.
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© Dzīvnieku Draugs 2014

2014.gads ir Lielbritānijā bāzētās starptautiskās
savvaļas dabas aizsardzības organizācijas „The
Born Free Foundation” (BFF) 30 jubilejas gads, un
Dzīvnieku Drauga fonds sirsnīgi sveic savus ilgga-
dīgos sadarbības partnerus, vēlot veiksmi un panā-
kumus viņu nozīmīgajā darbā.

„Born Free Foundation” 1984.gadā nodibināja
slavenie britu aktieri, galveno lomu atveidotāji le-
ģendārajā pēc Džojas Ādamsones grāmatas uzņem-
tajā filmā „Dzimusi brīvībai” - Bils Travers un Vir-
džīnija Makkenna. BFF prezidents vēl šodien ir abu
aktieru dēls Vils Travers.

BFF darbojas visā pasaulē, aizsargājot izmirsto-
šās sugas, glābjot atsevišķus dzīvniekus, izglītojot
un informējot sabiedrību un brīvprātīgos par sav-
vaļas dabu un dzīvniekiem, organizējot nacionālos
parkus un savvaļas dzīvnieku saudzētavas. Nozīmī-
ga BFF darba daļa ir saistīta ar nebrīvē turētajiem
savvaļas dzīvniekiem, ko izmanto cirkos, zooloģis-
kajos dārzos, deflinārijos un citām atrakcijām.

Vairāk informācijas par BFF darbu var iegūt or-
ganizācijas mājas lapā www.bornfree.org.uk .

„Born Free Foundation” svin 30 gadu jubileju
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