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§ 46
Kädellislajin vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista 
päättäminen

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä kustannukset, jotka aiheutuvat 
vaippapaviaaniryhmän korvaamisesta berberiapinaryhmällä. Hanke 
toteutetaan yhteistyössä hollantilaisen Stichting AAP-säätiön kanssa ja 
sen kustannukset ovat 100 000 euroa.

Käsittely

Korkeasaaren eläintarha ottaa lajikokoelmaansa uuden kädellislajin, 
berberinapinan (Macaca sylvanus). Lajivalinta perustuu Korkeasaaren 
kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteena on korvata mahdollisimman 
moni luonnossa elinvoimainen laji uhanalaisella ja suojelua kaipaavalla 
eläinlajilla.

Berberinapina on luontaisilla elinalueillaan uhanalainen (IUCN 2012: 
endangered). Lisäksi lajilla on eurooppalainen kantakirja ja lajin 
siirtämistä seuraavalle monitorointitasolle (EEP-suojeluohjelma) 
harkitaan parhaillaan. Berberinapina on ainoa apinalaji, joka on elänyt 
Euroopassa: sen levinneisyysalue on ylettynyt aina Keski-Saksaan ja 
Irlantiin saakka. Laji on ilmastollisesti karaistunut ja tulee toimeen 
Korkeasaaren apinatilan ulkotarhassa myös lauhkeina talviaikoina.

Uudet apinat ovat pelastettuja eläimiä ja ne tulevat eksoottisten 
eläinten hyvinvoinnista huolehtivalta hollantilaiselta Stichting AAP-
säätiöltä. ne ovat laittoman lemmikkikaupan uhreja ja ne on pelastettu 
yksityisten ihmisten omistamista huonoista ja pienistä tarhoista.

Uuden lajin saapumisen yhteydessä Korkeasaaren eläintarhan viisi (5) 
vaippapaviaania (papio hamadryas) sijoitetaan AAP-säätiön avulla 
lajille paremmin sopivaan ilmastoon eurooppalaiseen eläintarhaan. 
Säätiö huolehtii asianmukaisesti tilojen hankkimisesta Korkeasaaren 
vaippapaviaaneille.

Stichting AAP-säätiö on toiminut yhteistyössä Korkeasaaren 
eläintarhan kanssa osallistuen eläintilojen suunnitteluun uuden lajin 
tarpeisiin, suorittanut berberiapinaryhmän sosiaalistamisen Hollannissa 
sekä varmistanut Korkeasaaren vaippapaviaaneille parhaan 
mahdollisen uuden sijoituspaikan, tarjoten Korkeasaarta paremmat 
olosuhteen Afrikan lämpimiltä alueilta peräisin olevalle lajille. 
Korvaukseksi vuosien 2012-2013 palveluista (ryhmien 
sosiaalistaminen, yksilöiden karanteeraus ja hoito Almerassa, 
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Hollannissa sekä kuljetuksiin ja konsultointiin liittyvät kustannukset) 
Korkeasaaren eläintarha maksaa Stichting AAP-säätiölle 100 000 
euroa.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Salo, Jukka


