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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierzàt
w ogrodach zoologicznych
Na podstawie art. 46 ust. 10 ustawy z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierzàt,
w tym w szczególnoÊci:
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz.1085, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.

1) niezb´dne wyposa˝enie w budowle i urzàdzenia
techniczne miejsc przebywania przedstawicieli poszczególnych gatunków lub grup zwierzàt;
2) minimalne warunki przestrzenne dla utrzymywania
poszczególnych gatunków lub grup zwierzàt;
3) warunki niezb´dne dla prowadzenia reprodukcji
poszczególnych gatunków lub grup zwierzàt;
4) warunki, jakie muszà byç spe∏nione dla zapewnienia bezpieczeƒstwa zwierzàt i ludzi.
§ 2. 1. Warunki dla prawid∏owego ˝ywienia i pojenia utrzymywanych zwierzàt obejmujà:
1) podawanie wody i karmy w iloÊciach oraz o zawartoÊci sk∏adników od˝ywczych odpowiednich do
wymagaƒ poszczególnych gatunków, z uwzgl´d-
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nieniem kondycji, wieku osobników, stadium rozwoju (w tym cià˝y, karmienia m∏odych), stanu uz´bienia, sk∏adu socjalnego grupy;
2) zaspokojenie potrzeb ˝ywieniowych wszystkich
osobników w stadzie przez umo˝liwienie swobodnego dost´pu do karmy i wody;
3) podawanie karmy w sposób niezagra˝ajàcy zdrowiu i ˝yciu zwierzàt;
4) sk∏adowanie, przygotowywanie i przechowywanie
karmy w warunkach zabezpieczajàcych przed zanieczyszczeniem i zepsuciem;
5) regularne czyszczenie i dezynfekowanie pojemników przeznaczonych na karm´ i wod´;
6) codziennà kontrol´ zawartoÊci i prawid∏owego
dzia∏ania automatycznych poide∏ i dozowników
karmy;
7) uwzgl´dnienie naturalnych zachowaƒ przy pobieraniu karmy.
2. Karmienie ˝ywymi kr´gowcami sta∏ocieplnymi
odbywa si´ poza godzinami otwarcia ogrodu.
3. Karmienie zwierzàt przez zwiedzajàcych odbywa
si´ za zgodà zarzàdzajàcego ogrodem zoologicznym
i pod nadzorem personelu ogrodu zoologicznego.
§ 3. 1. Warunki dla prawid∏owego utrzymywania
zwierzàt obejmujà:
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2. Obiektem podstawowym jest:
1) akwarium;
2) akwaterrarium;
3) basen;
4) klatka;
5) kotnik;
6) pawilon ekspozycyjny;
7) terrarium;
8) woliera;
9) insektarium;
10) wybieg.
3. Obiekt lub urzàdzenie dodatkowe stanowi pomieszczenie przeznaczone do:
1) opieki weterynaryjnej;
2) reprodukcji, hodowli i przetrzymywania zwierzàt
poza obszarem ekspozycji;
3) przetrzymywania zwierzàt w okresie kwarantanny;
4) odchowu m∏odych osobników;
5) rehabilitacji zwierzàt.
4. Obiektem gospodarczym lub administracyjnym jest:

1) wietrzenie pomieszczeƒ oraz dostosowanie temperatury i oÊwietlenia do wymogów poszczególnych
gatunków, a w indywidualnych przypadkach do
potrzeb zwierzàt, z uwzgl´dnieniem ci´˝arnych samic oraz noworodków;

1) pomieszczenie warsztatowe;
2) magazyn;
3) przygotowalnia karmy;
4) zaplecze ogrodnicze;
5) urzàdzenie do ca∏kowitego bàdê wst´pnego oczyszczania Êcieków.

2) wyposa˝enie miejsc przebywania zwierzàt w schronienia umo˝liwiajàce ukrycie si´;

§ 6. Rozród zwierzàt mo˝e byç prowadzony w celu
spe∏nienia jednego z nast´pujàcych warunków:

3) utrzymywanie w czystoÊci pomieszczeƒ, wybiegów
i ich wyposa˝enia;

1) ze wzgl´du na programy ochrony ex situ (poza
miejscem naturalnego wyst´powania) gatunków
zagro˝onych w stanie naturalnym;

4) wyposa˝enie pomieszczeƒ w urzàdzenia umo˝liwiajàce odprowadzanie nadmiaru wody;

2) wzbogacenie kolekcji zwierzàt;

5) regularne usuwanie zu˝ytej podÊció∏ki;

3) zmiana struktury wiekowej stada podstawowego;

6) regularnà kontrol´ jakoÊci wody w akwariach i basenach;

4) zdobywanie przez samice doÊwiadczeƒ macierzyƒskich;
5) mo˝liwoÊci utrzymania przychówku w ogrodzie
zoologicznym lub przekazania go innemu oÊrodkowi spe∏niajàcemu warunki ogrodu zoologicznego.

7) bie˝àcà obserwacj´ kondycji i stanu zwierzàt;
8) opiek´ weterynaryjnà.
2. Utrzymywanie zwierzàt w bezpoÊrednim kontakcie ze zwiedzajàcymi odbywa si´ pod nadzorem personelu ogrodu zoologicznego i przez okres niepowodujàcy stresu zwierzàt.
§ 4. Minimalne warunki przestrzenne dla utrzymywania zwierzàt oraz warunki dla prowadzenia reprodukcji poszczególnych gatunków lub grup gatunków
zwierzàt sà okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
§ 5. 1. Ogrody zoologiczne, w zale˝noÊci od gatunków utrzymywanych zwierzàt, nale˝y wyposa˝yç w:
1) obiekty podstawowe;
2) obiekty i urzàdzenia dodatkowe;
3) obiekty gospodarcze i administracyjne.

§ 7. Warunki, jakie powinny byç spe∏nione przy
utrzymywaniu zwierzàt w okresie tar∏a, porodu, wysiadywania jaj, inkubacji ikry i odchowu m∏odych zwierzàt, odpowiednio do wymagaƒ poszczególnych gatunków, sà nast´pujàce:
1) odizolowanie od zwiedzajàcych;
2) odizolowanie od innych zwierzàt w stadzie lub od
samca — w przypadku gatunków, u których samice samodzielnie odchowujà m∏ode zwierz´ta;
3) umo˝liwienie odchowu m∏odych zwierzàt w naturalnej grupie socjalnej;
4) przygotowanie miejsca porodu, zniesienia lub wysiadywania jaj, inkubacji ikry lub dostarczenie materia∏u na budow´ tych miejsc;
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5) przygotowanie schronienia dla zwierzàt z m∏odymi
osobnikami.

dodatkowo w zast´pczy system urzàdzeƒ awaryjnych;

§ 8. 1. Dopuszcza si´ sztuczny odchów m∏odych
zwierzàt jedynie w przypadku koniecznoÊci ratowania
˝ycia noworodków, w tym porzuconych przez matk´.

4) stan ogrodzeƒ, o których mowa w pkt 1, oraz ogrodzeƒ zewn´trznych, o których mowa w § 9, nale˝y
poddawaç regularnej kontroli, a wszelkie uszkodzenia natychmiast usuwaç;

2. W stosunku do ptaków i ssaków sztuczny odchów powinien byç prowadzony w sposób umo˝liwiajàcy m∏odym zwierz´tom powrót do ˝ycia w naturalnej strukturze socjalnej.

5) pod∏ogi powinny posiadaç nawierzchni´ przeciwdzia∏ajàcà poÊlizgowi, tak˝e wówczas, gdy sà wilgotne;

§ 9. Ogród zoologiczny powinien posiadaç ogrodzenie zewn´trzne zapobiegajàce niekontrolowanemu
opuszczeniu terenu przez zwierz´ta.

6) baseny, mokre i suche fosy powinny byç tak wyposa˝one, aby umo˝liwiç zwierz´tom bezpieczne ich
opuszczanie;

§ 10. Konstrukcja pomieszczeƒ dla utrzymywania
zwierzàt powinna uniemo˝liwiaç zwierz´tom ucieczk´
i zapewniaç bezpieczeƒstwo dla ludzi.

7) do od∏owu zwierzàt nale˝y u˝ywaç urzàdzeƒ zapewniajàcych szybkie i bezurazowe ich schwytanie;

§ 11. W pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierzàt ustala si´ nast´pujàce szczegó∏owe zasady bezpieczeƒstwa:
1) ogrodzenia, urzàdzenia do karmienia i pojenia
zwierzàt oraz inne elementy wyposa˝enia, do których zwierz´ta majà bezpoÊredni dost´p, powinny
byç wykonane w sposób zapobiegajàcy uszkodzeniom zwierzàt;
2) elementy wyposa˝enia technicznego, takie jak
oÊwietlenie, ogrzewanie, wentylacja, kanalizacja
i instalacja wodna, powinny znajdowaç si´, w miar´ mo˝liwoÊci, poza dost´pem zwierzàt albo byç
skonstruowane w sposób uniemo˝liwiajàcy zwierz´tom ich uszkodzenie;
3) urzàdzenia do filtrowania i napowietrzania wody
w akwariach i basenach powinny byç wyposa˝one

8) u zwierzàt szczególnie p∏ochliwych i podatnych na
urazy powinny byç stosowane ogrodzenia widoczne dla zwierz´cia;
9) zamki, zasuwy i inne urzàdzenia zabezpieczajàce
przed wydostaniem si´ zwierzàt powinny byç zabezpieczone przed bezpoÊrednim dost´pem zwierzàt.
§ 12. Ogrody zoologiczne istniejàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia zostanà dostosowane do warunków okreÊlonych w rozporzàdzeniu, w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ dwa lata od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

(Za∏àcznik do rozporzàdzenia stanowi oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru)

