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Naloge živalskih vrtov
Razvedrilo
Izobraževanje
Znanstveno & raziskovalno delo
Varstvo narave



Rdeči seznam IUCN

 75 vrst izumrlih v naravi
 2 sesalca
 4 ptice
 1 plazilec
 2 dvoživke
 13 sladkovodnih rib
 14 mehkužcev
 30 rastlin



Rdeči seznam IUCN

 290 vrst kritično ogroženi – morda izumrlih
 15 vrst ptic morda izumrlih
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 Razmnoževanje  v ujetništvu
 Velikost populacij
 Koordinacija med živalskimi vrtovi
 Težave pri vračanju v naravo
 Finančne ovire – drobljenje sredstev, konkurenca 

varovanju v naravi



 WAZA – Svetovna zveza živalskih vrtov in 
akvarijev

 EAZA – Evropska zveza živalskih vrtov in 
akvarijev

 AZA – Ameriška zveza živalskih vrtov in 
akvarijev

 SEAZA – Jugovzhodnoazijska zveza 
živalskih vrtov in akvarijev



 WAZA – 159 mednarodnih vzrejnih knjig

 EEP – evropski programi ogroženih vrst
 ESB  - evropske vzrejne knjige

 ISIS - 1440 vzrejnih knjig, 2,3 milijone 
živali, 23.000 taksonov
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