
Dostosowanie projektu koncepcyjnego ORIENTARIUM do strategii 

(wytycznych ) opracowanych przez EAZA dla poszczególnych gatunków 

zwierząt 

 

Uwzględnienie  rekomendacji/wytycznych hodowlanych  EAZA w zakresie: 

1/ niezbędnych  ilości ekspozycji wewnętrznych i pomieszczeń zapleczowych oraz wybiegów 

zewnętrznych wymaganych dla konkretnych gatunków dostosowanych do gatunkowo 

specyficznych strategii  rozrodczych ( np. strategia Fission-Fusion u orangutanów z idealnym 

rozwiązaniem  kompleksu 4-ech niezależnych, wzajemnie połączonych jednostek ,  każda 

zawierająca własną  wew. i zew. ekspozycję oraz wew. pomieszczenia zapleczowe ) dającym  

możliwość wielości kombinacji utrzymania zwierząt warunkujących sukces hodowlany  

2/ wymiarów przestrzennych ( minimalnych standardów ) ekspozycji, pomieszczeń 

wewnętrznych  oraz wybiegów zewnętrznych określonych wymogami dobrostanu 

poszczególnych gatunków ( umożliwienie dopasowywania wielkości pomieszczeń przez 

zastosowanie np. mobilnych-przesuwnych przegród, lub wysuwanych z podłoża barier  

3/ konfiguracji (wzajemnego układu ) ekspozycji, pomieszczeń wewnętrznych  i wybiegów 

zewnętrznych wraz z systemem ich połączeń oraz korytarzy przepędowych zapewniających 

sprawne, bezkolizyjne przemieszczanie zwierząt i dowolne nimi rotowanie w zależności od 

sytuacji w grupie/stadzie 

4/ aranżacji przestrzeni ekspozycyjnych zapewniających zwierzętom pełne ich 

wykorzystanie w wymiarze 3D poprzez zróżnicowanie topografii oraz montaż 

wielopoziomowych instalacji  powiększających w ten sposób powierzchnie dostępne dla 

zwierząt ( uwzględnienie nieodzownych miejsc azylu wolnych od wglądu publiczności )  

5/ zagwarantowania komfortowej, bezpiecznej  przestrzeni zaplecza  dla treningu, zabiegów 

medycznych oraz transportu zwierząt ( np. u słoni instalacja tzw. ściany treningowej  oraz 

urządzenia do poskromu ) 

 6/ możliwości oddzielania osobników na czas sprzątania, leczenia, rekonwalescencji, 

porodów, sztucznego wychowu itp. oraz przetrzymywania zwierząt niekompatybilnych, 

agresywnych, nadwyżkowych, starych lub nowych osobników wymagających kwarantanny  i 

stopniowego wprowadzania do grupy  

7/  zagwarantowania bezpieczeństwa  pracowników przy obsłudze zwierząt oraz 

zapewnienia monitorowania zwierząt niebezpiecznych w pomieszczeniach i na wybiegach     

( kamery ) celem sprawnej  interwencji w sytuacjach jej wymagających 

8/ gwarancji bezpieczeństwa publiczności przez dostosowane fosy, ogrodzenia, bramy, 

kładki dla zwiedzających itd. uwzględniające sprawność manualną, silę fizyczną oraz 



inteligencję poszczególnych gatunków zwierząt uniemożliwiające ucieczkę zwierząt lub 

bezpośredni ich kontakt z publicznością 

9/ automatyzacji ( częściowej lub pełnej ) przy obsłudze gatunków zwierząt szczególnie 

niebezpiecznych dla życia człowieka (słonie, orangutany) 

10/ potrzeby konfrontacji wiedzy teoretycznej w wytycznych EAZA z praktycznymi 

rozwiązaniami już funkcjonującymi w ogrodach o wysokich standardach utrzymywania 

danych gatunków 

 

 

Uwaga: 

Podane powyżej wymagania są wymaganiami ogólnymi. Wykonawca, w ramach realizacji 

zamówienia, jest zobowiązany do ich uszczegółowienia i uzgodnienia rozwiązań z 

Zamawiającym na etapie wykonywania projektów wykonawczych inwestycji. 


