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Loomaaed linna
keskkonnas
Tiit Maran – Tallinna Loomaaed

Mis on Loomaaed? 

� USA: asutused mis on akrediteeritud Ameerika Loomaaedade
Assotsatsiooni (AZA) poolt: 

� Püsiv kultuuriasutus, kes omab ja peab loomi, kus töötab kompetentne
meeskond, loomade eest peetakse asjakohast hoolt, loomi näidatakse
esteetiliselt nauditaval viisil. 

� “ …. Inimese ja looma ettemääratud kohtumise koht… “Baratay ja 
Hardouin-Fugier 2002

� Asutus, kes avalikult näitab loomi vähemalt 7 päeva aastas …. 

� Loomaaiad on need, mis me arvame et nad on !!!!!
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Teine võimalus definitsiooniks

�Loom looduslikus keskonnas versus
mittelooduslikus keskkonnas. 

�Metsikute ja eksootiliste loomade pidamine
avalikuks näitamiseks inimkultuuri poolt loodud
keskkonnas ….  

�Oluline on milline on kultuur!!!!

Nature Conservation Beyond 2010 - May 27-29, 2010 Tallinn, Estonia
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Nature Conservation Beyond 2010 - May 27-29, 2010 Tallinn, Estonia
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Development of the zoo7

Tänapäeva loomaaia funktsioonid
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NB! Edukas multifunktsionaalsus eeldab sügavat teadmistepõhist toimimist

•Emotsionaalne 
haridus

•Eetika

•Ex situ 
•In situ
•8000 liiki
•296 000 isendit 

•Isendid  
kontrollitavates 
tingimustes

•Erialane teadmine

•700 mln külastajat 
aastas

Haridus Teadus

Puhkus
Liigi 

kaitse

Looduskaitese

rahastamine

looduses

Looduskaitese

rahastamine

looduses
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Zoo-kogukond: globaalne võrgustik

•Enam kui  550 liiget

•Modelleerimine

•Fastiliteeerimine

•Looduskaitseplane
erimine

•Globaalne register:

• > 800 aeda

• kirjeid >  2.4 mln 
looma kohta

• enam kui  10,000 
species

•Euroopa
Loomaaedade 
Assotsatsioon

•Enam kui 300 aeda 
enbam kui 35 maas

• WAZA: 

• 250 otseliiget 
members

•~ 1100 liiget läbi 
regioonide

Maailma 
Loomaaedade 
Assotsiatsioon 

(WAZA) 

Regionaalsed 
Ühingud

IUCN Ex situ 
Spetsialistide 

Grupp
ISIS > ZIMS

Rahvusvahelin
e mõttekoda
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350 000 000 USD – loomaaedade panus looduskaitsesse looduses - 2008
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Külastajad loomaaedades/loomaaias

Inimeste arv Loomaaia 
külastajate arv
aastas

Globaalne
(Gusset & Dick, 
2011)

7 mlrd 700 000 000 10%

Eesti (2017) 1, 32 mln > 400 000 > 30%

Killud Tallinna Loomaaia 
arengukavast
Vastused küsimustele: Kes me oleme ja Miks me oleme?
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Mis on meie väärtused?

� Hoolivus
� Holism

� Mõistmine

Missioon:

� Hoolida kõikidest eluvormidest

� In situ  - Looduses - loodushoiu tegevus väljaspool loomaaeda

� Ex situ – Kultuurikeskkonnas - tehistingimustes - tehistingimustes
ohustatud liikide paljundamine

� Loomade heaolu – ilma selleta pole õigust loomi Loomaaias 
pidada

� Aidata hoolida teistest eluvormist

� Haridus sh eriti emotsionaalne haridus – selline haridus, mis
muudab suhtumist

… Lõppude lõpuks määrab kõik see mis toimub me peades
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Ruumiline planeerimine
Killud …… 

Loomaaia arendus peab meie territooriumi 
tulevikus jaotama järgmisteks omavahel 
seotud tsoonideks:

�Külastuskeskkond ja loomade ekspositsioonid

�Loodusalad õpperadadega

�Haldusalad

�Külastajatele suletud loomaaia muude ülesannete 
täitmisega seotud alad(paljundamise keskused, 
laborid jne)
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Loodusalad

Loodusrajad
Esimene avati eile …. 
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Fotod: 
Marje
Eelma

Fotod: Marje Eelma
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Tuleviku suurprojektid
Vihmamets – eelarve 5 mln
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Tuleviku suurprojektid
Tiigriorg – eelarve 2 (?)  mln

Avalik kampaania rahakogumiseks

Tiigrile uus kodu!

Ca  1 ha
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Vaade intensiivse vaatluse alalt

Vaade troopikamaja kohvikust
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Vaade varjest

Vaade treeningu alale
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Lõpetuseks

� Loomaaiad muutuvad maailmas järjest olulisemaks - kompensatsiooni
inimeste võõrandumisele teistest eluvormidest

� Loomaaed Tallinnas – “Loodussaar urbanistlikus kultuurikeskkonnas”

� Haridusasutus

� Teadusasutus

� Looduskaitse asutus

� Koht, kuhu minnakse seetõttu, et seal on hea olla ja teatakse, et Loomaaed 
tegeleb oluliste asjadega …… 


