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Djurparkernas roll i restaureringsarbetet



Sverige: Småfläckig rödhaj 
Klockgroda
Grönfläckig padda
Vitryggig hackspett
Pilgrimsfalk
Berguv
Vit stork
Myskoxe

Utomlands: Przewalskis häst
Visent
Addaxantilop
Utter 
Europeisk vildkatt
Lodjur
Lejontamarin



Medarbetare

GästerDjur







Artskyddsförordning (1998:179): Djurparker och annan förevisning av djur

20 a § För sådana tillstånd som avses i 18 § gäller förutom vad som anges i 19–20 §§ följande. 
Ett tillstånd får endast avse en anläggning som godkänts för offentlig förevisning av djur enligt 
djurskyddsförordningen. Tillståndet skall innehålla de villkor som behövs för att säkerställa att

1. djurparken deltar i en eller flera av följande verksamheter beträffande de djurarter som finns i 
djurparken: forskning som främjar bevarandet av arterna, utbildning som ger relevanta 
kunskaper om bevarande av arterna, informationsutbyte om arternas bevarande samt, om det 
är lämpligt, uppfödning i fångenskap och återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd,

2. djurparken främjar utbildning av och medvetenhet hos allmänheten om bevarande av den 
biologiska mångfalden, särskilt genom att tillhandahålla information om de förevisade arterna 
och deras naturliga livsmiljöer,

3. djurhållningen i djurparken uppfyller de enskilda arternas biologiska behov och behov av 
bevarande, bland annat genom att djurens livsmiljöer berikas på ett artspecifikt sätt,

4. en hög standard på skötseln av djuren upprätthålls,

5. det finns ett program för förebyggande och kurativ veterinärvård samt näringstillförsel,

6. djur inte rymmer och att skadedjur och ohyra inte tar sig in utifrån, samt

7. spridning av smittsamma sjukdomar förebyggs.





Djurparkernas bevarandestrategi:

1. Integrering av bevarandearbetet

2. Bevarande av vilda populationer

3. Vetenskap och forskning

4. Populationsskötsel

5. Information och utbildning

6. Kommunikation: Marknadsföring och PR

7. Partnerskap och politik

8. Hållbarhet

9. Etik och djurskydd



Conservation of Wild Populations

LINKS BETWEEN IN SITU AND EX SITU



Att bevara och tematisera i en unik miljö

Integrering av bevarandearbetet



Bevarande av vilda populationer



Bevarande av vilda populationer

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://indahnesia.com/Images/Story/20080228_asian_elephant.jpg&imgrefurl=http://story.indahnesia.com/item/20080228/destruction_of_sumatra_forests_driving_global_climate_change_and_species_extinction.php&usg=__k8F4WYMemfgVQ17STX6K_JZJaD8=&h=600&w=400&sz=94&hl=sv&start=29&tbnid=-1FOcf_tX1EUnM:&tbnh=135&tbnw=90&prev=/images?q=asian+elephant&gbv=2&ndsp=20&hl=sv&sa=N&start=20


Bevarande av vilda populationer



Populationsskötsel
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Information och utbildning



Kommunikation: Marknadsföring och PR



Från hjärta till hjärna

Kommunikation: Marknadsföring och PR



Lst

SNF

Partnerskap och politik

http://europa.eu.int/index_sv.htm
http://www.wwf.se/go.wiz?doc=hem&sid=4546830606084632130238117138020606084632
http://www.slu.se/
http://www.naturvardsverket.se/index.html
http://www.djurensratt.se/
http://www.wto.org/index.htm
http://www.norrkoping.se/
http://www.snf.se/index.cfm
http://www.e.lst.se/../


Hållbarhet

Vad är hållbart nyttjande av zoologiska resurser?



”Story telling” och fokus på djurindivider – etisk balansgång

Etik och djurens välbefinnande



Reintroduktioner: kända orsaker till försvinnande/ 
tillbakagång en given förutsättning







“Living symbols of the historic and pioneer spirit of the West, 
which continue to contribute to the diversity of life forms within 
the Nation and enrich the lives of the American people”.

U.S. Congress



CBD artikel 9: 
”varje fördragsslutande part skall…vidta åtgärder för återhämtning 
och rehabilitering av hotade arter och för återinförande av dessa i 
sina naturliga livsmiljöer under lämpliga förhållanden”. 





Ex situ propagation: long- and short-term goals

1. Common display species:

Goal: Establish a tractable, well adapted and easily managed population.               
Strategy: Select for traits adapted to captivity.

2. Endangered species for long-term conservation ex situ:

Goal: Long-term maintenance of a viable population with maximum genetic
diversity.   

Strategy: Maximize retention of the founders’ genetic diversity and maintain a 
demographically stable population compatible with the total carrying
capacity of zoos involved.

3. Rare species propagated for immediate release:

Goal: Rapid population growth and large-scale reproduction for immediate
release.                                                                                                                       

Strategy: Maximize reproduction in a captive environment as similar as possible to 
the natural environment.

4. Rare species not yet capable of self-sustaining reproduction:

5. Goal: Develop husbandry techniques for achieving self-sustaining capabilities.
Strategy: Propagate individuals capable of reproducing in the captive environment. 

Once the population is self-sustaining, manage it as type 2 (above).

(after Ballou & Foose, 1996)



EAZA Taxon Advisory Groups (TAG)

Mammals:
Marsupial and Monotreme
Prosimian
Cebid
Callitrichid
Old World Monkey
Gibbon 
Great Ape
Small Mammal
Canid
Bear 
Small Carnivore
Felid
Marine Mammal
Elephant 
Equid
Rhinoceros
Tapir and Hippo 
Pig and Peccary
Camelid
Deer
Cattle
Antelope and Giraffe
Sheep and Goat

Terrestrial Invertebrates

Fish and Aquatic Invertebrates

Amphibians

Reptiles

Birds:
Ratite
Penguin
Pelecaniformes
Ciconiiformes/Phoenicopteriformes
Waterfowl Falconiformes
Cracid
Galliformes
Gruiformes
Charadriiformes
Pigeon and Dove
Parrot
Owl
Toucan and Turaco
Hornbill
Passeriformes



Addax

Afrikansk vildhund

Asiatisk elefant

Asiatisk vildhund

Flasknosdelfin

Grevyzebra

Humboldtpingvin

Järv

Kulan

Låglandsgorilla

Låglandstapir

Myskoxe

Nätgiraff

Sibirisk tiger

Snöleopard

Sydamerikansk skogshund

Trubbnoshörning

Vikunja

Visent



Genetisk analys:

1. Konstruera pedigree med varje individ i populationen.

2. Identifiera populationens founder-individer.

3. Beräkna det genetiska bidraget från varje founder till varje 
levande individ, samt till hela den levande populationen. 

4. Beräkna förlusten av founder-alleler till följd av genetisk drift 
och flaskhalsar.

5. Beräkna det genetiska värdet för varje individ. 

6. Beräkna inavels- och släktskaps-koefficienter (mean kinship).

7. Skatta populationens effektiva populationsstorlek.

8. Utför molekylär (DNA) analys av genetisk variation och 
släktskap.

9. Justera för osäkra föräldraskap.





Founder-representation i djurparkspopulationen av Przewalski’s häst
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Förändringar i Ne som en effekt av populationsdynamik
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metapopulation som består av tre lokaler. Pilarna visar återkolonisering

efter Gilpin (1991)
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Är genetisk kontaminering för evigt?

Fallen med: 1) Amurleopard – under minimal livskraftig populationsstorlek    
in situ och ex situ

2) Visent – vilda/naturliga populationer utrotade, utplanterade 
djur av hybridursprung (korsade underarter)

3) Asiatiskt lejon – ex situ-populationen avslöjad bära gener av 
afrikanska lejon, stamboksanalys spårar kontaminering till tidigt 
stadium av etableringen

Evolutionary Significant Units (ESU)

ESU motsvarar det fylogenetiska artbegreppet.
Vilken evolutionär enhet är den optimala bevarande-
enheten? jmf. den traditionella ”underartsfixeringen” 
i djurparksbranschen



Puma (Puma concolor) – Range: SOUTHERN CANADA-PATAGONIA

Puma concolor aztecus ARIZONA-NEW MEXICO-MEXICO
Puma concolor californica CALIFORNIA
Puma concolor kaibabensis NEVADA-UTAH-NORTH ARIZONA
Puma concolor concolor VENEZUELA-GUYANA-SOUTH AMERICA
Puma concolor coryi ARKANSAS-LOUISIANA-FLORIDA
Puma concolor costaricensis NICARAGUA-PANAMA
Puma concolor cougar TENNESSEE-MICHIGAN
Puma concolor hippolestes NORTH DAKOTA-WYOMING-COLORADO
Puma concolor stanleyana OKLAHOMA-TEXAS-NEW MEXICO
Puma concolor missoulensis BRITISH COLUMBIA-IDAHO-MONTANA
Puma concolor oregonensis SE BRITISH COLUMBIA-WASHINGTON
Puma concolor puma CENTRAL CHILE-W ARGENTINA
Puma concolor schorgeri MINNES.-WISCONSIN-KANSAS-MISSOURI

INTERNATIONAL SPECIES INFORMATION SYSTEM

ISIS





Djurparker beskriver sig gärna som en            
räddning för hotade arter. Mindre känt är 
att få djur från zoo klarar ett liv i frihet.



The effects of captive experience on reintroduction 
survival in carnivores: A review and analysis 

Jule, K.R, Leaver, L.A. and Lea, S.E.G. 2008. Biological Conservation, 141/2: 355-363. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00063207


“Beteendekompetens”



Mot domesticering i djurparker, vs. att upprätthålla maximal genetisk 
variation?
Risk för oavsiktlig selektion i avelsprogram,  för ”gynnsamma” 
egenskaper; beteenden, fertilitet och exteriört representativa  
individer (estetiska värden).


