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RĪGAS
ZOOLOĢISKAIS DĀRZS
RIGA ZOO

Tolaik tajā dzīvoja 48 sugu 124 dzīvnieki. 2. pasaules karš zoodārzu saudzēja,
un darbinieku fanātiskās pūles ļāva dzīvniekus saglabāt sveikus un veselus.
Padomju okupācijas gados Rīgas Zooloģiskais dārzs kļuva par vienu no labākajiem PSRS.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Rīgas zoodārzs turpināja attīstības ceļu
un jau 1992. gada novembrī tika uzņemts Eiropas Zooloģisko dārzu un akvāriju
asociācijā, bet 22. decembrī Latvijas Republikas Augstākā padome tam piešķīra
Nacionālā zooloģiskā dārza statusu. Aizputes novadā 1993. gadā tika izveidota
ārpilsētas bāze – filiāle, kas 2006. gadā ieguva nosaukumu "Cīruļi" un kļuvusi
par jauku un omulīgu atpūtas vietu ikvienam dzīvnieku mīļotājam. 2004. gadā
Rīgas Zooloģisko dārzu atzina par ģimenei draudzīgu atpūtas vietu.

Nominālvērtība – 1 lats, svars – 27.00 g, diametrs – 35.00 mm,
metāls – 925º sudrabs, kvalitāte – proof, monētas josta – ar uzrakstu.
Monētas dizainu izstrādājis Ivars Mailītis, un tās ģipša modeli veidojuši Ligita Franckeviča
un Ivars Mailītis. Monēta kalta Rahapaja Oy (Somija).
Face value: 1 lats; weight: 27.00 g; diameter: 35.00 mm;
metal: silver of .925 fineness; quality: proof; edge: lettered.
The coin has been designed by Ivars Mailītis, modelled by Ligita Franckeviča and Ivars Mailītis,
and struck by Rahapaja Oy (Finland).

Ieejot Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā pa 1912. gadā būvētajiem vārtiem,
nokļūstam pavisam citā pasaulē, kas paslēpta vareno Mežaparka (agrāk – Ķeizarmeža) priežu paēnā un Ķīšezera spirgtās elpas apdvesta. Te vienkopus mīt
gan Eiropas un Āzijas, gan Āfrikas un Austrālijas, gan arī Amerikas dzīvnieku
pasaules pārstāvji. Te var brīnīties par tropu dzīvo radību krāsām un formām,
paviesoties krāšņajā zemūdens pasaulē, iepazīt tepat abiniekus, samīļot Lauku
sētas iemītniekus un censties pamanīt labi nomaskējušos rāpuļus. Te var ieskatīties acīs pasaulē augstākajiem dzīvniekiem žirafēm, pavērot čaklāko kukaiņu
lapgriežskudru darbošanos, pasveicināt Latvijas pūču ekspozīcijā mītošos ūpjus, pafilozofēt kopā ar nesteidzīgajiem nīlzirgiem, kā arī priecāties par roņa
demonstrētajiem izcilajiem trikiem.
Līdztekus agrākos laikos būvētām ēkām zoodārzs var lepoties ar jaunām un
mūsdienīgām mītnēm – Žirafu māju, Tropu māju, Lauku sētu, Tīģeru mītni u.c.
Patlaban kolekcijā ir 420 sugu 3 200 dzīvnieku, turklāt aptuveni trešajai daļai
zooloģiskajā dārzā pārstāvēto sugu dzimst vai izšķiļas mazuļi – tas liecina, ka par
viņiem rūpējas čakli, zinoši un savu arodu mīloši darbinieki. Vairāk nekā 90 šeit
apskatāmo sugu iekļautas Pasaules Sarkanajā grāmatā, savukārt 30 sugām tiek
uzturētas starptautiskas ciltsgrāmatas. Zoodārzs piedalās 32 Eiropas apdraudēto
sugu vairošanas programmās. Rīgas Zooloģiskais dārzs ļoti veiksmīgi īstenojis
Eiropas kokvardes reintrodukcijas projektu – kādreiz izzudusī suga atjaunota
Liepājas pusē tās agrākajās dzīvesvietās. Pasaulē šis veikums novērtēts kā viens
no 30 labākajiem abinieku reintrodukcijas projektiem.
Rīgas Zooloģiskā dārza pirmsākumi meklējami 1908. gada 29. septembrī, kad
tika izveidota biedrība "Rīgas Zooloģiskais dārzs". Tās uzdevums bija savākt
līdzekļus un veikt zoodārza izveidošanas organizatoriskos darbus. Tie veicās
raiti, un no 1912. gada 14. oktobra (pēc vecā stila) apmeklētāji varēja iepazīties
ar 88 sugu dzīvniekiem. Diemžēl 1. pasaules kara laikā, 1917. gadā, Rīgas zoodārzu slēdza un 37 vērtīgākos dzīvniekus aizveda uz Vāciju, un tikai 1933. gada
24. septembrī Rīgas Zooloģiskais dārzs no jauna vēra vārtus apmeklētājiem.

100 gadu jubileju Rīgas Zooloģiskais dārzs sagaida ar kuplu apmeklētāju pulku, sakārtotu infrastruktūru un izaugsmes plāniem. Šā veikuma atspulgs ir Latvijas Bankas velte – jubilejas monēta.
As we enter the Riga National Zoo through the gate built in 1912, we find ourselves in a completely different world concealed under the mighty pines of
Mežaparks (the former Kaiserwald) by the cool waters of Lake Ķīšezers. Animals from Europe and Asia, Africa and Australia as well as those from the
Americas live side by side here. It is a world where one can marvel at the colours and forms of tropical creatures, visit the spectacular underwater world, get
acquainted with the local amphibians, cuddle the denizens of the Farmstead,
and try to spot the well-concealed reptiles. It is possible to look the world's tallest animal, the giraffe, in the eye, to observe the diligent leaf-cutter ants, to
exchange greetings with the local eagle-owls, to meditate with the dreamy hippopotamus and to admire the tricks performed by the seal.
In addition to buildings constructed a long time ago, the Zoo boasts new stateof-the art ones – Giraffe House, Tropical House, Farmstead, Tiger Enclosure
etc. The Zoo's collection currently comprises 3 200 animals of 420 species, and

about one third of the species are capable of producing offspring, which highlights the professional skills and love of animals of the people taking care of
them. Over 90 of the species represented here are included in the world's list of
endangered species while 30 have international pedigree records. The Zoo is a
participant in 32 reproduction programmes of the endangered species of Europe. One of its successes is the reintroduction project of the European tree
frog: the species that was practically extinct can be found in its former habitats
around Liepāja. Internationally, this has been recognised as one of the 30 best
amphibian reintroduction projects in the world.
The origins of the Riga Zoo go back to 29 September 1908 when the association
"Riga Zoological Garden" was formed with the aim of collecting donations and
doing background work for founding a zoo. As of 14 October 1912 (old style),
visitors could observe animals of 88 species. During World War I, in 1917, the Zoo
was closed, however, and 37 of the most valuable animals were taken to Germany.
It was only on 24 September 1933 that the Riga Zoo could reopen with 124 animals of 48 species. World War II generally bypassed the Zoo and the animals
thrived through fanatical efforts by its employees. During the Soviet occupation,
the Riga Zoo became one of the best in the Soviet Union.
After the restoration of independence the Zoo continued to develop and already
in November 1992 it was accepted as member of the European Association of
Zoos and Aquaria and on 22 December given the status of National Zoo by the
parliament. In 1993, a branch of the Zoo was established near Aizpute,
which was named "Cīruļi" in 2006 and since has become a favourite
place to visit for all animal lovers. In 2004, the Riga Zoo gained
recognition as a family-friendly recreation spot.
The Riga Zoo celebrates the 100th
anniversary since its founding
with lots of visitors, a well
established infrastructure
and ambitious plans for the
future. This collector coin
is a special gift from the
Bank of Latvia to mark
the occasion.

