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PANTER 

 

Drogovi kletke mu pogled meglijo, 

da truden več ničesar ne spozna. 

Kakor potisočerjeni se zdijo 

in kakor da za njimi ni sveta. 

 

Okretna hoja, polna veličine, 

ki zdaj v najmanjšem krogu se vrti, 

je kakor ples moči okrog sredine, 

kjer silna volja otopelo ždi. 

 

Le včasih tiho vzdigne se zavesa 

z zenic. - Vanje zdrsi odsev sveta, 

gre rahlo skoz napeti mir telesa - 

in potemni, ko pride do srca. 

 

Rainer Maria Rilke - prevedel: Kajetan Kovič 

 

"Veličino in moralni razvoj naroda lahko izmerimo z njegovim odnosom do živali." 

Mahatma Gandhi 

 

"Človekova narava je povsem naravna, omneanimal. Ničesar ni, kar ne bi postalo naravno; in 

nič naravnega, česar bi se ne dalo odstraniti." 

Blaise Pascal 
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POVZETEK 

 V današnjem času so zelo popularne različne organizacije, ki se zavzemajo za zaščito 

živali in njihovih pravic. Najstarejša izmed takšnih organizacij je živalski vrt. Zanimalo me je, 

kakšna je njegova funkcija,  kako nanj gledamo ljudje v sodobnem času ter kakšne polemike 

se pojavljajo v zvezi s to institucijo. 

 V teoretičnem delu diplomske naloge raziščem različne teorije o ekološki etiki in 

zgodovino živalskih vrtov. Metodologija, ki jo uporabljam za pogovor s posamezniki je 

nestandardiziran intervju. Sogovorci se z vprašanjem živalskih pravic srečujejo vsakodnevno, 

posredno ali neposredno.  Z analizo ugotovim, da so moje hipoteze pravilne in jih v zaključku 

tudi utemeljim.  

KLJUČNE BESEDE 

Ekološka etika, utilitarizem, globoka ekologija, živalski vrt, antispecizem  
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ABSTRACT 

Animal rights and protection organisations have become very popular. As zoos are 

the oldest of such organisations, I was interested in their function, contemporary 

perception, as well as polemics surrounding this institution. 

In the theoretical part of my thesis, I examine various theories of environmental 

ethics and the history of zoos. The methodology used in conversation with the interviewees 

is unstructured interview. My interlocutors deal with the issue of animal rights on a daily 

basis, either directly or indirectly. Analysis confirms correctness of my hypothesis, which is 

also substantiated in the conclusion. 

  

KEY WORDS  

Environmental ethics, utilitarianism, deep ecology, zoo, antispecism 
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1 Uvod  

 

Odkrivanje teme te diplomske naloge je terjalo kar precej časa, dokler se ni pojavila kot 

strela iz neba.  Poleg vseh letakov, reklam in protestov, ki sem jih v vsakodnevnem življenju 

doživljala s strani različnih organizacij za zaščito živali in obujanje njihovih pravic, sem se 

spraševala, zakaj so potemtakem živalski vrtovi priznani v sedanji družbi? Kako se razlikujejo 

od ostalih institucij, ki si lastijo živali? Obstaja veliko društev, institucij, organizacij, ki se 

ukvarjajo z vprašanjem odnosa do živali in okolja. Med njimi najdemo tista, ki se bojujejo 

proti ubijanju živali za krzna, prehrano, zabavljanje ljudi v cirkusih, vivisekciji, gensko 

spremenjenim organizmom, društva, ki se bojujejo za obstoj naravnih raznolikosti okolja in 

še bi lahko naštevali. Ob tem lahko omenim zanimivo zgodbo oziroma upor proti vivisekciji, 

ki ga je izzvala mlada Švedinja proti Londonski univerzi. William Bayliss, profesor oddelka za 

psihologijo na omenjeni univerzi, je izvedel neprimerno vivisekcijo na rjavem terierju, kjer je 

prisostvovalo okrog 60 študentov medicine. Omenjeni incident je v letih od 1903 do 1910 

izzval veliko protestov in tudi hujših izgredov s pretepi.1 

 V današnjem času je vprašanje odnosa človeka do živali in narave še vedno pereča tema. 

Problem glede živalskih vrtov pa je še posebej pomemben in zanimiv za vse strokovne 

delavce na področju naravoslovnega izobraževanja. Velika večina šol, vrtcev, strokovnih šol 

in fakultet organizira obisk živalskega vrta. Pri tem lahko omenim, da sem tudi sama v okviru 

študija tam opravljala vaje pri predmetu etologija. Etologija je znanstveno raziskovalna veda, 

ki z opazovanjem preučuje vedenje določene živali. Vsak izmed študentov je dobil žival iz 

živalskega vrta, katero je izza kletke ali ograde opazoval in s tem preučeval. Šele takrat sem 

dejansko spoznala zgrešenost predstavitve določene živali. Še več, ko sem gledala velike 

ptice v majhnih prostorih, sem jih doživljala s trpljenjem in strahom. Ob tem odkritju se mi je 

pričela odpirati vrsta vprašanj. Kako taka predstavitev vpliva na otroke, na družbo? Kdo 

obiskuje živalske vrtove in zakaj? Kakšen je smisel njihovega obstoja?  

                                                           
1
 Brown Dog affair: http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_Dog_affair#cite_note-2 (8.1.2014) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_Dog_affair#cite_note-2
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Vprašanje živalskih vrtov izvira iz vprašanja odnosa med človekom in živaljo, njihovimi 

podobnostmi ali razlikami. Osnovne značilnosti filozofskih razmišljanj sem predstavila v 

naslednjem poglavju ekološke etike. V nadaljevanju diplomske naloge sem predstavila krajšo 

zgodovino pojavnosti in nastankov živalskih vrtov po svetu, prav podrobno pa sem 

pregledala tudi zgodovino Ljubljanskega živalskega vrta, ki me je glede nekaterih dogodkov 

izjemno presenetila in pretresla.  Pred kratkim, februarja 2014, sta med ledeno ujmo iz 

živalskega vrta Ljubljana pobegnila risa. Samca je skrbnikom živalskega vrta uspelo ujeti, 

samica pa je po mesecu na prostem umrla na operacijski mizi. Pri lovu ji je uspavalni naboj  

poškodoval stegnenico, po uspešno opravljeni operaciji pa jim je ni uspelo prebuditi. Še hujši  

primer se dogaja v Indoneziji, kjer se podpisuje peticija za zaprtje Surabaya ZOO-ja. Ker je 

Surabaya ZOO slabo financiran, živali živijo v bedi in stradanju, poleg tega jih je veliko že 

poginilo, vključno z redkimi vrstami živali kot so sumatranski tigri, levi, komodo varani, in 

krokodili.2 

 Da bi bilo moje delo čim bolj pestro, sveže ter polno novih mnenj in pogledov, sem si za 

raziskovalno metodo izbrala nestandardiziran intervju. Svoja vprašanja sem zastavljala 

zanimivim osebam, ki ne delujejo v živalskem vrtu, temveč posredno ali neposredno 

razmišljajo o odnosu med človekom in živaljo.  

 

2 Teoretični del 

 

EKOLOŠKA ETIKA 

Ekološka etika je filozofska disciplina, ki preučuje človeške odnose do okolja. Ukvarja 

se tudi z moralnim statusom okolja, njegovo vrednostjo, ter z njegovim nečloveškim 

kontekstom. Razprave o odnosu z nečloveškimi bitji nas spremljajo že od nekdaj, medtem ko 

njihov razvoj v naši kulturni zgodovini ni bil ravno premočrten. Osredotočila sem se na 

najpomembnejša stališča in se bolj kot obnovi zgodovinskega razvoja, posvetila kritični 

analizi, ki bo temeljila na njihovih strukturnih lastnostih. Splošno lahko ugotovimo, da so se 

                                                           
2
 (http://www.change.org/petitions/dr-susilo-bambang-yudhoyono-close-surabaya-zoo#intro) 6.4.2014 

 

http://www.change.org/petitions/dr-susilo-bambang-yudhoyono-close-surabaya-zoo#intro
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povsod, kjer so teoretične razprave o ekologiji pridobile konsistentno filozofsko obliko, 

izoblikovale štiri različne smeri o vodilnem vprašanju odnosov med človekom in naravo. 

 

2.1 KARTEZIJANIZEM 

René Descartes je v prvi polovici sedemnajstega stoletja razdelal skrajno dihotomni 

pogled na svet. Na eni strani je bil stari svet, ki ga je zastopala razumna nesmrtna duša: 

"substanca, katere celotno bistvo ali narava je zgolj mišljenje, in ki za bivanje ne potrebuje 

nobenega kraja in ni odvisna od nobene materialne stvari."3 Na drugi strani pa je bila nova 

mehanicistična razlaga narave, ki je bila obravnavana le kot materija, podvržena zakonom 

narave in empirično dokazljiva. Tej sferi narave pripadajo telesa, tako človeška, kot 

nečloveška, vendar ostajajo zgolj materija brez zavesti. Ker je človeško bitje hibrid, 

sestavljen iz duše in telesa, predstavlja nekakšen most med obema svetovoma, medtem ko 

neljudje v celoti spadajo h goli materiji. (Cavalieri, 2006) 

Z moralnega vidika ima zanikanje vsakršne oblike živalske subjektivnosti nekaj 

prednosti. Če so neljudje zgolj stroji, lahko človeška vrsta z njimi počne, kar se jim zljubi. 

Zato ni naključje, da je prav kartezijansko stališče spodbudilo in podelilo etično legitimnost 

izvajanju vivisekcije – seciranje živih živali (behaviorizem). (Cavalieri, 2006) 

Kartezijanizem4 tako omogoči sodobni zoofiliji svoj absolutni antipod:  popoln model 

antropocentrizma, ki daje vse pravice človeku in nobene naravi. Kartezijanska fizika se je z 

vso resnostjo lotila odpraviti idejo, da je svet "živo bitje", z animizmom5 ali hilozoizmom6, ki 

je obvladoval še sholastično7 filozofijo. Prizadevali so si izkoreniniti vsa načela alkimije. 

Materialni svet so doživljali brez duše, celo brez sile, ker je v celoti omejen na dimenzije 

                                                           
3
 René Descartes, Razprava o metodi : za pravilno vodenje razuma in skrajne resnice v znanostih / 

prevod Saša Jerele; spremna beseda in pojasnila Gregor  Kroupa. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. – 
(PhilosophicaSeriesClassica / Založba ZRC, ZRC SAZU), str. 51 

4
 Slovar tujk: "kartezijanizem": kartezijanizem 1. filozofija francoskega filozofa in matematika Renéja 

Descartesa, 1566–1620; ki je z metodičnim dvomom, racionalizmom in ontološkim dualizmom postavil temelje 
novoveški filozofiji 2. filozofski in naravoslovni nauki njegovih naslednikov FIL., str. 554 

5
 Slovar tujk "animizem"1. religiozno pojmovanje, ki mu je duša osnovno življenjsko počelo 2. verovanje, 

da duhovi prebivajo v vseh stvareh in pojavih 3. verovanje v duhove sploh REL., str. 49 
6
 Slovar tujk "hilozoizem" naziranje, da je materija v svojem bistvu živa; materialistični nauk, po katerem 

je svet temelji na živi prasnovi FIL., str. 453 
7
 Slovar tujk "sholastika" 1. Srednjeveška filozofija, ki so jo poučevali na visokih šolah in katere namen je 

bil filozofsko utemeljiti verske resnice 2. Fig. Prazno, nesmiselno govorjenje; abstraktno znanje, ločeno od 
življenja in prakse, str. 1047 
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razsežnosti in gibanja. Vse materialno so doživljali kot aparate, stroje, ki tvorijo svet, prav 

tako so doživljali tudi živali. Žival kot vsak dobro narejen stroj deluje bolje od človeka, kar 

dokazuje, da se obnašajo naravno in instinktivno, kot to počne ura, ki čas kaže bolje kot naša 

presoja. (Ferry, 1998, str. 45) 

Zanimivi so spisi iz 16. stoletja, ki pričajo o mnogih procesih na škofijskem sodišču v 

Saint-Jean-de-Maurienne. Tako so se prebivalci pritožili nad rilčkarji, ki so uničevali njihove 

vinograde. Živalcam so dodelili odvetnika, ki jih je zastopal. V navadi je bilo, da so na kraj, 

kjer so prebivali obtoženci, poslali sodnega slugo, ki je moral glasno in razločno prebrati 

poziv obtožencem, naj se osebno javijo tega in tega dne ob tej in tej uri pred sodnikom. Po 

rimskem pravu je bilo treba poziv ponoviti trikrat v natančno določenih presledkih, da je bilo 

mogoče odrediti sojenje v odsotnosti. Navadno so živalce zmagale, v tem primeru je sam 

škofovski sodnik zavrnil zahtevo po izobčenju z utemeljitvijo, da imajo živali ustvarjene po 

Bogu, tako kot ljudje pravico hraniti se z rastlinami, in z uredbo z dne 8. maja 1546 predpisal 

le veliko javnih molitev za nesrečne prebivalce. (Ferry, 1998) 

 

2.2 HUMANIZEM 

 

Če povzamem zgoraj navedene misli, so živali zgolj sredstva, ki imajo moralni status 

ničelne stopnje, kar pomeni, da so izključene iz moralne skupnosti. Ob tem pa obstajajo 

določene omejitve o tem, kaj jim smemo moralni akterji narediti. Podobne domneve 

zaznamo že pri Aristotelu, ki je menil, da živali obstajajo za človeka. V tezi o posrednih 

dolžnostih se kažejo razmišljanja Tomaža Akvinskega, o svetopisemskih pozivih zoper 

krutosti do neljudi. Podobne misli pa je imel tudi Immanuel Kant: "Ker se živali sebe ne 

zavedajo in obstajajo le kot sredstvo, medtem ko je človek smoter, do živali nimamo 

neposrednih dolžnosti, pač pa so dolžnosti do njih posredne dolžnosti do človeka. Ob 

človeku se ne moremo vprašati, zakaj obstaja, pri živalih pa to lahko naredimo. Živali so le 

analogon človeka, zato tedaj, ko motrimo dolžnosti do tega analogona, motrimo dolžnosti 
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do človeka, podpiramo svoje dolžnosti do človečnosti."8 Prav te omejitve  človeku 

narekujejo, da se odsev našega ravnanja z živalmi pokaže v našem odnosu do soljudi, kot do 

edinih moralnih pacientov. (Cavalieri, 2006) 

Kako to, da so ljudje smotri sami na sebi, neljudje pa sredstva človeških ciljev? Metafizični 

element je odločilen tako v Aristotelovi etiki, kakor v etiki Akvinskega. Aristotel je to tezo 

utemeljil s pomočjo narave, ki ne stori ničesar, kar bi bilo nepopolno ali zaman; Akvinski pa 

se je napotil k Bogu, ki živali noče zavoljo njih samih, ampak zaradi drugih, torej zavoljo nas. 

V obeh primerih, poleg metafizičnega elementa, izstopa zahteva razumnosti, ki pa je pri 

Kantu postala še bolj osrednjega pomena.  (Cavalieri, 2006) 

Kant je drugače kot Descartes menil, da imajo nečloveška bitja zavest. Iz odlomka iz 

Predavanj o etiki je dejal:  

"Če je pes dolgo zvesto služil svojemu gospodarju, je to analogon zaslugi, zato ga je treba 

poplačati in ga, četudi je brez koristi, hraniti do njegovega konca… Če kdo da ustreliti psa, 

ker mu ne more več služiti, s tem ne ravna zoper dolžnosti do psa, saj ta nima umskih 

zmožnosti, pač pa prizadene s tem svojo usmiljenost in človečnost, ki ji je dolžan slediti. Da 

bi je ne zatrl, mora biti človek dobrega srca tudi v odnosu do živali, saj bo človek, ki je 

okruten do živali, tudi do ljudi neusmiljen."9 

Vidimo, da živali resda nimajo pravic, zato pa imamo ljudje določene – posredne – 

dolžnosti do njih. Kljub temu, se nam zdi način, kako je ta utemeljen, nezadosten. Zanimivo 

je, da so Kantova Predavanja o etiki, nastala nekaj let pred njegovimi glavnimi deli o 

moralnih vprašanjih (Utemeljitev metafizike v nravi, 1785), kjer v dihotomiji umno bitje – 

brezumno bitje in smoter na sebi – sredstvo za cilje drugih, odločno prevladata nad vsako 

možnostjo analogije. To dejstvo nas pripelje do vprašanja, zakaj so umna bitja smoter na 

sebi, medtem ko so brezumna bitja sredstva za cilje drugih? Po Kantu so umna bitja 

svobodna, ker si sama postavljajo zakone. Ker moralni zakon za svoj obstoj terja svobodo, je 

um ta, ki omogoča moralnost. Vendar moralni zakon, ki temelji na umu ne more biti 

partikularen in subjektiven, veljati mora obče in objektivno za vsa umna bitja. To je 

                                                           
8
 Immanuel Kant, Lectures on ethics, prev. Louis Infield, HarperandRow, New York, 1963, str.239. Slov. 

prev. Rok Svetlič, "O dolžnostih do tistega, kar ni človek" [odlomek iz Predavanj o etiki], Nova revija, št. 
237/238, str. 115 

9
 Prav tam, str. 115 
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kategorični imperativ za katerega je značilna zgolj forma univerzalnosti, ki mu jo nalaga um. 

Vsebina imperativa morale ni nič drugega kot nujna skladnost z obstoječimi zakoni. Iz tega 

izhaja prva Kantova najbolj znana formulacija kategoričnega imperativa: "Deluj tako, kot da 

naj maksima tvojega dejanja postane s tvojo voljo obči naravni zakon." 10 (Cavalieri, 2006) 

Življenje je definirano kot sposobnost, da delujemo na osnovi nekega smotra, analogon 

svobode in kot tako, predstavlja predmet določenega spoštovanja, ki ga preko živali 

izkazujemo tudi sami sebi. Tu je poudarjena samo pozornost do dvoumne specifičnosti te 

živali, ki jo je kartezijanska misel, v celoti predana dominanci nad zemljo, brezpogojno vrgla 

na stran stvari. Očitno je, da se je moral filozofski status živega izmotati iz te silne antinomije 

med kartezijanskim mehanizmom in romantičnim (kasneje nietzschejanskim) vitalizmom.  

Tako nas miselnost pripelje do nove filozofske veje, utilitarizma. (Ferry, 1998) 

 

2.3 UTILITARIZEM 

Moralna filozofija zahoda je velik del svoje zgodovine v središče pozornosti postavljala 

moralne akterje. Vsi do slej obravnavani avtorji, od Aristotela do Akvinskega, Descartesa in 

Kanta, so zagovarjali načela paritete akter-pacient. Vendar je prav tedaj, ko je Kant dajal 

temu pristopu paradigmatsko obliko, v Angliji nastajal nauk, ki je prinesel radikalen zasuk 

zornega kota.  

Kakor je to opisal Jeremy  Bentham: 

 "Narava je postavila človeško vrsto pod oblast dveh suverenih gospodarjev, bolečine in 

ugodja. Le na njiju je, da pokažeta, kaj bi morali storiti, in tudi, da določita, kaj naj storiti… 

Načelo koristi priznava to podložnost in jo sprejme za temelj sistema, katerega cilj je splesti 

tkanje sreče z roko razuma in roko zakona. Sistemi, ki mu skušajo oporekati, razpravljajo o 

zvokih, ne o smisli, o muhavosti, ne o razumu, o temi ne o svetlobi."11 

Utilitarizem se kaže kot univerzalizem ali altruizem, katerega načela bi si lahko 

predstavljali takole: dejanje je dobro, kadar pomaga ustvariti največjo možno skupno srečo 

                                                           
10

 Immanuel Kant, Utemeljitev metafizike nravi; prevod, uvodna študija in pojasnila Rado Riha, 
Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU, 2005, drugi razdelek, str. 38 

11
JeremyBentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Hafner Press, New York, 

1948, 1. Poglavje, str. 1 
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vseh ljudi, ki jih dejanje prizadeva. V nasprotnem primeru je dejanje slabo. Obstajajo 

primeri, v katerih lahko v imenu kolektivne sreče zahtevamo posameznikovo žrtev – 

natančna narava tega nasprotja predstavlja eno glavnih težav utilitaristične teorije. 

Temeljno misel celotnega gibanja izrazi Bentham v naslednjem odlomku.  

"Morda bo prišel dan, ko bodo tudi druga živalska bitja lahko pridobila pravice, ki jim jih 

nikoli niso odrekli drugače kot s tiranijo. Francozi so že ugotovili, da črna barva kože ni 

razlog, zaradi katerega bi lahko človeško bitje brez izravnave prepustili muham mučitelja. 

Nekoč bo morda spoznano, da število nog, dlakavost kože in zaključek križnice niso nič manj  

nezadostni razlogi, da bi enaki usodi prepustili čuteče bitje. Kaj je še takega,kar naj bi 

začrtalo neprekoračljivo mejo? Je to zmožnost mišljenja ali morda govora? Toda odrasel 

konj ali pes sta neprimerno razumnejši ali bolj komunikativni živali od dan, teden ali celo 

mesec starega otroka. A kaj bi pomenilo, če dopustim, da s tem ni tako? Prvo vprašanje ni, 

ali lahko mislijo, tudi ne, ali lahko govorijo, ampak ali lahko trpijo?"12  

Razberemo lahko, da je edini smiselni moralni kriterij po tem takem samo zmožnost 

čutenja ugodja ali bolečine. Težko si je predstavljati karkoli, kar bi bilo dlje od kartezijanskih 

ali humanističnih abstrakcij, konec koncev izključitev neljudi iz moralne skupnosti v resnici ni 

pojasnjena z domnevno odsotnostjo intrinzične vrednosti, temveč kratko malo s 

sklicevanjem na odnose moči. Ko izginejo vsi nepremostljivi metafizični prepadi, povezani z 

govorom ali jezikovnimi zmožnostmi, postanejo 'druge živali' spet zavestna in čuteča bitja. 

Bentham jim s sklicevanjem na  neposredno dolžnost upoštevanja njihovih interesov dodeli 

status moralnih pacientov, po načelu paritete moralni akter-pacient. (Cavalieri, 2006) 

Prav to novo razumevanje živalskega sveta, Peter Singer v svoji knjigi Animal 

Liberation obravnava bolj popolno in konsistentno. Vredno je omeniti, da je Singer zadržan 

glede ideje o pravici na splošno (pri tem navaja Benthama). Ljubše kot o 'animal rights' mu je 

govoriti o 'animal wellfare' ali 'blaginji živali', medtem ko se drugi predstavniki 

utilitarističnega mišljenja ali animalizma, kot  Tom Regan, izražajo bolj skozi pravni register. 

Seveda se T. Regan in P. Singer med seboj razhajata, toda to kar je na tem mestu 

pomembno je, da oba  žival obravnavata kot spoštovanja vredno bitje na sebi in za sebe, ter 

                                                           
12

 Prav tam, 17. Poglavje, 4, opomba 1 
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da so interesi živali enakovredni interesom človeka. Za njiju je žival moralni subjekt, ki je sam 

po sebi vreden spoštovanja.  

 

Omenila bom glavne  Singerjeve ideje  v štirih tezah: 

1. Interes kot temelj moralnega spoštovanja in kot kriterij pravnega subjekta.  

Dostojanstvo nekega bitja in tisto, kar mu dodeljuje pravni status, je zmožnost občutenja 

ugodja in bolečine. Ta zmožnost je razvidna iz dejstva, da ima interese: 

"Sposobnost trpljenja in uživanja je predpogoj za to, da sploh imamo interese, je pogoj, ki 

mora biti izpolnjen, da bi sploh lahko smiselno govorili o interesih. Nesmisel bi bilo trditi, da 

ni v interesu kamna, da ga šolarček brca po ulici. Kamen nima interesov, saj ne more trpeti… 

Miš, na primer, pa ima interes, da ne bi bila mučena, kajti miši trpijo, če z njimi ravnamo na 

tak način… Zato je meja čutečnosti (beseda je tu uporabljena kot vsaj priročna, če že ne 

povsem ustrezna okrajšava za sposobnost trpljenja oziroma izkušnja ugodja oziroma sreče) 

edina sprejemljiva omejitev skrbi za interese drugih. Če bi začrtali  to mejo glede na neko 

lastnost, kakršna je na primer,  inteligenca ali razumnost, bi jo začrtali samovoljno."13 

 

2. Antispecizem ali formalna enakost vseh bitij, ki občutijo bolečino in/ali ugodje. 

Če so vse stvari enake, so interesi vseh teh enako veljavni. To pravilo vzpostavlja 

absolutno formalno enakost med vsemi bitji, ki so zmožna občutiti ugodje in/ali bolečino. 

Singer to povzame z antispecizmom (izraz je nastal po vzoru antirasizma in antiseksizma), 

kar pomeni enakost med živimi bitji, ne glede na vrsto (species). Podobne osnove najdemo 

že pri džanizmu, indijski religiji, ki je dobila ime po ustanovitelju Jini (Džini), kar pomeni 

zmagovalec. Temelj filozofije džanizma je ahimsa, ki je temeljno vedsko načelo nenasilja, ki 

že tisočletja predstavlja najvišjo vrednoto. Prakticirati ahimso ne pomeni sočutja samo do 

ljudi, temveč do vseh živih bitjih, rastlin in kamnov. Vse, kar na svetu obstaja ima dušo, 

pravijo. Asketi vsa živa bitja zelo spoštujejo, zato jih velikokrat lahko vidimo bose, nežno 

pometati tla pred nogami, da ne pohodijo in ubijejo kakšno žuželko. Švetambarski asketi 

celo pred usti nosijo tanko tkanino, da ne bi poškodovali drobnih bitij v zraku.  

 

3. Razlike med živalmi in ljudmi. 

                                                           
13Peter Singer, Praktična etika; [ prevod Gregor Cerjak, Sebastjan Vőrős ]. 2. Izd., Ljubljana,  Krtina, 2008, 

str. 65 
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Če želimo natančno razumeti antispecistično stališče, moramo razumeti, da formalna 

enakost med živalmi (človeškimi in nečloveškimi) nikakor ne pomeni, da se ta ne razlikuje 

med posameznimi primeri. Bistveno je, da ta različnost med vrstami ni a priori, temveč se 

razlikuje od dejanskega trpljenja. 

"Bolečina, ki jo čuti miš, prav gotovo ne more biti tako močna kot bolečina, ki jo čuti človek. 

Ljudje se veliko izraziteje zavedajo, kaj se dogaja z njimi, zaradi česa je njihovo trpljenje  

hujše. Ne moremo, denimo, enačiti trpljenja osebe, ki počasi umira za rakom, in 

laboratorijske miši, ki je podvržena enaki usodi." 14 

 

4. Konec antropocentrizma. 

Glede na to, kar smo do sedaj povedali, lahko vidimo, da že v samem načelu izginjajo 

privilegije do človeka v odnosu do živali. Pravica mu bo dodeljena le v določenih primerih iz 

racionalnih razlogov (izračunljivih s pomočjo ugodja in bolečine). 

"Zdaj lahko gledamo na plod, kakršen je – na njegove dejanske lastnosti – in vrednotimo 

njegovo življenje z istim kakor življenja bitij, ki imajo podobne lastnosti, vendar niso 

pripadniki naše vrste. Jasno postane, da sta gibanji 'Za življenje' in 'Pravica do življenja' 

napačno poimenovani. Daleč od tega, da bi tisti, ki nasprotujejo splavu, obenem pa so trupla 

piščancev, prašičev in telet stalnica njihovega jedilnika, skrbeli za sleherno življenje ali 

izkazovali mero skrbi, ki bi bila nepristransko utemeljena v naravi bitja, za katerega gre – 

izkazujejo namreč le pristransko skrb za življenje pripadnikov naše lastne vrste. Ob vsaki 

pošteni primerjavi moralno pomembnih lastnosti, kakršne so razumnost, samozavedanje, 

zavest, avtonomija, ugodje, bolečina in druge, se namreč tele, prašič in splošno 

zasmehovana kokoš odrežejo precej bolje kot plod na katerikoli stopnji nosečnosti – če pa 

naredimo primerjavo z manj kot tri mesece starim plodom, bi celo riba kazala več znakov 

zavesti."15 

Te primere je Singer izbral samo zato, da bi pokazal, da ni pomemben kriterij za 

katerega se odločimo – zavest, racionalnost ali zmožnost občutenja ugodja in bolečine, 

temveč da moramo opustiti specizem, in sicer zaradi bistvene kontinuitete med živalsko in 

človeško vrsto, kontinuitete, zaradi katerih je v mejnih primerih, živali po vseh možnih 

umestnih kriterijih nad človekom (naj opozorim, da Singer nikoli ne omenja kriterija 

svobode, določene kot zmožnost iztrgati se naravi, ne popustiti egoističnim interesom in 

nagnjenjem – kriterij, ki je temeljna teza ločevanja med živalskim in človeškim celotne 

tradicije, izhajajoče iz Rousseauja in Kanta). (Ferry, 1998) 

                                                           
14

 Prav tam, str. 66 
15

 Prav tam, str. 147 
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Podobno mišljenje izražajo posamezniki vse večjega števila ameriških in evropskih 

animalistov, kateri poleg rednega naravno pravnega pravila, branijo možnosti in potrebe po 

'animal rights' in neposrednih obveznostih ljudi do živali. Med njimi sem že omenila 

kalifornijskega profesorja Toma Regana, s teorijo o moralnih pravicah živali kot bitij, ki so v 

nečem bitnem enake človeku in zaradi tega so avtonomne vrednosti ali 'subjekti življenja', in 

ne instrumentalne vrednosti ali sredstva ciljev drugih. Svoja stališča zagovarja z bolj 

kompleksnimi razlogi kot Singer: ni mu dovolj pokazati, da so živali bitno enake človeku po 

sposobnosti zaznave bolečine ali ugodja, temveč se sklicuje še na etološka spoznanja, da 

imajo živali skupnega z ljudmi nekatere psihične moči, ki jih tradicionalna etika smatra 

temeljnim za moralno subjektivnost. Na podlagi spoznanj biološkega evolucionizma ter 

lastnih refleksivnih intuicij pove, da imajo psihofizično bolj razvite živali večjo ali manjšo 

mero vsebine zavesti kot so želje, prepričanja, interesi (subjektivni), preference, pomnjenje, 

moč abstrakcije, namere, predvidevanja itd. ter seveda sposobnost bolečine in ugodja. To je 

dovolj, trdi Regan, da bo upravičeno priznati nekaterim živalim kot 'subjektom zavednega 

življenja' osnovne moralne pravice za spoštovanje in zaščito njihovih interesov, načelno 

enako kot pri ljudeh, a takrat nujno, da imajo ljudje do njih nekatere neposredne moralne 

dolžnosti. To bi praktično pomenilo, da se živali ne smejo uporabljati kot sredstva za 

človeške cilje – da se ne smejo loviti, vzgajati in ubijati zaradi prehrane, žrtvovati v 

znanstvenih ali komercialnih poskusih, zapirati v živalske vrtove in podobno. 

Tako lahko jasno razločimo tri filozofska stališča glede vprašanja o pravicah živali: 

Kartezijansko stališče, po katerem so naravi in s tem tudi živalskem svetu odvzete vse 

pravice v korist človeškega subjekta, ki ima edini smisel in vrednote. Republikanska ali 

humanistična tradicija, kot se zarisuje pri Kantu ali Rousseauju. V njej nastopajo štiri 

nerazdružljive filozofske teme: človek je edino bitje, ki ima pravice; skrajni cilj njegove 

moralne in politične dejavnosti ni toliko sreča, temveč svoboda; pravni red utemeljuje 

svoboda in ne interesi, ki jih je treba zaščititi; kljub vsemu, človeka do živali vežejo določene 

dolžnosti, še zlasti dolžnost, da živali zaradi njega ne trpijo po nepotrebnem. Utilitaristična 

misel, po kateri človek nima edini pravic, ampak skupaj z njim vsa bitja, ki so sposobna 

občutiti ugodje in bolečino. Tu je preseženo najvišje načelo antropocentrističnega 

humanizma; najvišji cilj moralne in politične dejavnosti ni svoboda, ampak maksimiranje 

vsote sreče na svetu; prvi smoter prava je varovati interese vseh bitij, ljudi in neljudi. Ob tem 
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Singer opozarja, da to ne pomeni ignoriranja dejanski razlik med ljudmi in neljudmi, potem 

takem tudi ne po pravicah, ki iz tega izhajajo – načelo enakega spoštovanja interesov se ne 

sme prekršiti, iz česa sledi tudi med drugim, moralna nujnost vegeterjanstva. 

 

2.4 GLOBOKA EKOLOGIJA 

 

Globoka ekologija je oblika ekološke filozofije, ki naravo opredeljuje kot celoto, ki ima 

sama po sebi inherentno vrednost, ter s tem zagovarja obliko biocentričnega egalitarizma. 

Bill Devall je po zgledu norveškega filozofa Arneja Naessa, ki je prvi predstavil njen 'idealni 

tip', predlagal, da jo imenujemo 'deep ecology' ali 'globoka' ekologija. Uvid biocentrične 

enakosti pravi, da imajo vse stvari v biosferi enako pravico do življenja, razcveta in doseganja 

samosvojih lastnih individualnih oblik razvoja in samouresničevanja. Ta osnovni uvid je, da 

so vsi organizmi in entitete v ekosferi del povezane celote in imajo zato enako intrinzično 

vrednost. V tej smeri deluje veliko intelektualcev kot Aldo Leopold iz ZDA, Hans Jonas iz 

Nemčije, Michel Serres iz Francije in mnogi drugi. Globoka ideologija ima močan odmev tudi 

zunaj akademskih krogov, nanjo se opirajo ideologije gibanj kot sta Greenpeace ali Earth 

First, združenje Sierra Club, ki je pričalo v prid statusa dreves in dolin proti podjetju Walt 

Disney. 

Po terminologiji, ki je na ameriških univerzah postala klasična, moramo razlikovati med 

'globoko ekologijo' (deep ecology), ekocentrično oziroma biocentrično ekologijo in 'plitvo 

ekologijo' (shallow ecology) oziroma okoljsko ekologijo, ki temelji na antropocentrizmu. 

Eden glavnih problemov globoke ekologije je zavračanje moralnega statusa posameznika 

(holističen problem moralnega statusa), saj prav vsem bitjem in stvarem pripisuje enako 

inherentno vrednost v smislu povezane celote, kjer ima vsako bitje svojo vlogo v ekosistemu 

- celoti. (Ferry, 1998) 

 

3 Zgodovina živalskih vrtov 
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Človek je v stiku z živalmi že od nekdaj. Pomagale so mu pri delu, z njimi je bil v 

odnosu kot lovec, prav tako je živali tudi udomačeval za hrano ali obrambo. Najstarejše  

dokumentarne zapise o divjih živalih v ujetništvu so stari približno 4500 let. Iz tistega časa 

izvirajo risbe antilop v ujetništvu, najdene v grobnici egipčanskega plemenitaša, zapisi o 

jelenih v ujetništvu iz Kitajske in podatke o napol udomačenih slonih iz Indije. Okoli leta 

1000 pred našim štetjem je kitajski cesar Wen Wang ustanovil Ling-Yu ali 'vrt razuma', ki je 

obsegal veliko površino več kot  600 hektarjev in zanj je skrbelo več kot 300 oskrbnikov. V 

13. stoletju je Marko Polo opisal zverinjak  kitajske dinastije Kublajkan, kjer omenja 

leoparde, tigre, rise in slone, pa tudi orle in sokole, namenjene predvsem za lov. (Pečenko, 

2008) 

3.1 ZVERINJAKI V EVROPI V SREDNJEM VEKU 

Že v srednjem veku je v Evropi obstajalo kar nekaj zverinjakov, ki so oplemenitila 

dvorišča  gradov kraljev in drugega visokega plemstva. Navadno so si živali podarjali kot 

darila ali izmenjevali, Henrik III. je za poročno darilo  od Friderika II. Habsburško-

Lotarinškega leta 1235 prejel tri leoparde. Tako je na začetku 12. stoletja angleški kralj 

Henrik I. zbiral živali v svoji palači v Woodstocku, Oxfordshire; poročila omenjajo kamele, 

sove, leve, leoparde, rise in druge divje živali. Najbolj slavna zbirka živali v srednjeveški 

Angliji je bil Kraljevi ali Towrski zverinjak v Londonu, ki ga viri omenjajo že od leta 1204 ter je 

deloval na istem prostoru še šest stoletij. Eden najbolj spektakularnih prihodov živali v prvih 

letih v Towrski zverinjak sta bila beli medved in slon, darili norveškega in francoskega kralja 

iz let 1251 in 1254. Iz tega obdobja je ohranjen eden prvih zapisov zverinjaka v utrdbi Tower 

iz leta 1264, ko so živali premaknili v drugo stavbo utrdbe, pozneje poimenovano v Levji 

stolp (Lion Tower). Obokan vhod vodi do prostora z vrsto kletk, ograjenih oziroma zaprtih z 

rešetkami, prostori za živali so bili v dveh etažah, zato domnevajo, da so živali podnevi 

prikazovali v zgornjih kletkah, ponoči pa so jih premestili v prostore spodaj. Towrski 

zverinjak je bil za javnost odprt šele v 16. stoletju, za časa kraljice Elizabete I., ki je vladala 

med letoma 1558 in 1603. Ob koncu 18. stoletja so med drugimi živalmi prikazovali tudi 

leve, tigre, medvede in hijene. Večino živali so leta 1831 premestili v na novo odprt 

londonski živalski vrt, London Zoological Gardens, ki je bil že ob ustanovitvi namenjen  tudi 

znanstvenemu preučevanju divjih živali. 
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Leta 1235 je cesar Friderik II. Habsburško-Lotarinški postavil na svojem dvoru v južni 

Italiji 'prvi veliki zverinjak' v zahodni Evropi, kjer je imel slona, belega medveda, žirafo, 

leoparda, hijene, leve, geparde, kamele in opice. Cesarja so zlasti privlačile ptice, ki jih je tudi 

raziskoval in o njih napisal nekaj knjig. V času renesanse, konec 15. stoletja, so tudi drugi 

bogati italijanski plemiči in gosposka začeli zbirati eksotične živali na svojih vrtovih vil na 

obrobju mest. 

V 17. stoletju so postale eksotične ptice in male živali pogost 'okras' na dvoriščih 

francoskega plemstva. Zbiranje živali je doseglo vrhunec z Ludvikom XIV. leta 1660, ko je 

zgradil kar dva zverinjaka: enega v Vincennesu poleg palače na vzhodnem delu Pariza, in 

drugega v Versaillesu, zahodno od Pariza, mestu, kjer so lahko dvorjani in njihovi gostje 

hodili na lov. Okoli leta 1661 v Vincennesu je Ludvik XIV. postavil zverinjak z 'divjimi' zvermi, 

namenjene bojem. Obiskovalci so si jih lahko ogledovala iz dvonadstropnih balkonov, ki so 

obkrožali pravokotno dvorišče. Živali so bile nameščene v pritličnih celicah, ki so mejile na 

osrednje dvorišče, z majhnimi ogradami na zunanji strani, da so lahko z njimi vadili za 

nastope in boje. Tako je lahko kralj zabaval gostujoče dostojanstvenike tudi s krvavimi 

spopadi; npr. leta 1682 je ambasador iz Perzije užival v spektakularnem smrtnem boju med 

kraljevskim tigrom in slonom. (Butina, 2009) 

 

 

 

 

 

 Slika 1: D'Avelline; manažerija Ludvika XIV. V Versaillesu, upodobljena ob 
koncu 17. Stoletja. 
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3.2 DUNAJSKI ŽIVALSKI VRT; PRVI ŽIVALSKI VRT V SODOBNEM POMEN 

BESEDE 

 Leta 1452 je dunajski župan organiziral manjšo zbirko eksotičnih živali za zabavo 

otroškega kralja Madžarske in Češke Ladislava Postumosa, ki je stala ob strelskih jarkih, ki so 

obdajali Dunaj v letih 1452 do 1462, za časa Friderika III. Drugi dunajski zverinjak je bil 

ustanovljen dobrih 80 let pozneje na robu mesta, v eni izmed jež mestne utrdbe Hofburg. 

Ustanovil ga je cesar Karl IV. za habsburškega princa in pozneje cesarja Ferdinanda I.; 

zverinjak je deloval vse do leta 1574, kjer so prebivali levi, tigri, leopardi, medvedi, opice, 

noji, papagaji in mnoge druge živali. V tem času, leta 1552, je bil prvič razstavljen slon 

Soliman, s katerim je cesar Maksimilijan II. potoval iz Španije prek Trsta in Kranjske ter se 

ustavil tudi v Ljubljani, prav tam, kjer danes stoji hotel Slon. 16 Pozneje, okoli leta 1818, naj bi 

se na tem kraju spet pojavil slon z imenom Misbaba. Po obeh slonih sta kasneje dobila ime 

tako hotel kot ulica (Čopova ulica). 

 Leta 1564 so del živali preselili v dvorec Neugebäude na Dunaju, kasneje, leta 1569, 

pa je cesar Maksimiljan II. kupil  Katterburg, zemljišče na katerem je bil zgrajen dvorec 

Schönbrunn. Eno leto za tem je bila celotna menažerija prestavljena v Katterburg in to 

predvsem zaradi popestritve lovskih srečanj oziroma zabav. Od leta 1642 se je za ta predel 

pričelo uporabljati uradno ime Schönbrunn, ki se je razvil v velik dvorski park ob poletni 

rezidenci Habsburgov. Sedanji živalski vrt je ustanovil cesar Franc I. Štefan Lotarinški kot  

zasebno menažerijo okoli leta 1750. Zaradi prostorske stiske je naročil  izgradnjo nove 

menažerije kot posebno zanimivost vrta palače v Schönbrunnu v jugozahodnem delu. Leta 

1752 je cesar Franc I. odprl nov živalski vrt in vanj popeljal prve obiskovalce. Tako je na 

Dunaju nastal Cesarski živalski vrt (Imperial Menagerie), ki pa ni bil odprtega tipa za široke 

množice, temveč je bil zasebna last cesarja. Sedem let kasneje je cesar Franc I. dal zgraditi 

impresiven osem stranični paviljon, namenjen za zajtrkovanje, ki je vse do danes osrednja 

stavba v vrtu okoli katere je bilo urejenih trinajst ograjenih prostorov za prikazovanje  in 

bivanje živali. Živalski vrt Schönbrunn (ThiergartenSchönbrunn) je najstarejši živalski vrt na 

svetu in stoji na istem mestu še danes. Za širšo javnost je bil odprt leta 1765, kjer ta datum 

                                                           
16

 Hotel slon je dobil ime po slonu Solimanu. Slon je prenočil na dvorišču gostišča na katerem danes stoji 
hotel. Tedaj je bil slon prava atrakcija, saj ga je večina takrat videla prvič v življenju. Po zapisih Mirana Sattlerja, 
ki navaja ustno izročilo, naj bi karavana, ki jo je spremljalo mnogo ljudi, bogastva in slona vračala iz Španije na 
Dunaj. Ob prihodu slona  so vsi ljudje strmeli v velikansko žival z dolgim rilcem,ko pa je le ta zapuščal začasno 
prenočišče je bilo ljudem žal, da je odšel in mesto, kjer je spal, jedel in pil poimenovali Pri slonu. 
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šteje kot prvo odprtje javnega živalskega vrta v sodobnem smislu. Vrt ima 17 hektarjev 

površine, več kot 3000 živali 700 različnih vrst ter 2 milijona obiskovalcev letno. 

Kmalu za tem so se pričeli odpirati tudi drugi živalski vrtovi po celem svetu. Leta 1775 

je bil odprt madridski in leta 1793 pariški živalski vrt – Menagerie du Jardin des Plantes. Na 

pobudo sira Rafflesa je leta 1828 nastal londonski živalski vrt, London Zoological Gardens, ki 

je bil že ob ustanovitvi namenjen tudi znanstvenemu proučevanju divjih živali. Prvi nemški 

živalski vrt je nastal leta 1842 v Stuttgartu, leta 1846 pa so ga dobili še v Berlinu. V ZDA je 

nastal prvi živalski vrt v New Yorku leta 1864 in leta 1874 v Philadelphii. 

3.3 ZGODOVINA ŽIVALSKIV VRTOV V SLOVENIJI 

 

 Najstarejšo omembo zverinjaka na ozemlju Slovenije zasledimo v celjski kroniki leta 

1398, kjer je zapisano, da si je brežiški zverinjak lastil Joanez Kozjiski, ki ga je dobil od 

celjskega grofa Hermana II.  

Maksimiljan I. Habsburški si je med letom 1510 in 1512 ob obzidju mesta Celje, 

omislil živalski vrt v tamkajšnjem gozdu. V bistvu je nadaljeval z zverinjakom, ki so si ga že 

prej lastili celjski grofje. S tem zapisom je bil zverinjak oziroma menažerija kot živalski vrt na 

ozemlju Slovenije že leta 1441, torej še pred prvim vrtom na Dunaju iz leta 1452. Z veliko 

verjetnostjo lahko trdimo, da je bil to najstarejši živalski vrt v osrednji Evropi, kar kaže tudi 

na moč celjskih grofov oziroma knezov. 

 Zverinjak, ki ga omenja Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske,  je bil na jugu vasi 

Studenec (Sttudenz) pristava graščine Fužine, otok sredi nekakšnega jezera, ki je v katastrski 

mapi označen s Thier Garden, slovensko zverinjak. Grofje in knezi Turjaški so bili pogosti 

obiskovalci živalskega vrta, čeprav tu ni bilo nobenih velikih zveri, temveč več ali manj 

gozdno živalstvo, ob posestvu pa veliki rokav Ljubljanice in jezero, ki je bilo tam vse do leta 

1970, ko se je začelo sušiti in zasipavati. Grofje Turjaški so imeli po Valvasorju zverinjak pod 

svojim gradom Turjak. Zverinjak pri gradu Tivoli je na oglede vabil tudi Ljubljančane, ki ga je 

ustanovil francoski general Marmont leta 1809, guverner Ilirskih provinc v Ljubljani. 

Marmont je zaslužen tudi za ustanovitev botaničnega vrta ob Ižanski cesti v Ljubljani leta 

1810. 
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 Seveda so po ozemlju Slovenije potovali tudi potujoči zverinjaki ali cirkusi, ki so poleg 

predstav prikazovali živali v posebnih menažerijah. Tako je leta 1901 v Ljubljano prišel 

največji cirkus na svetu Barnum&Bailey, ki je pripotoval s štirimi posebnimi vlaki. V letih 

1901 do 1912 je tako v Ljubljani gostovalo kar 14 cirkusov. 

3.3.1 USTANOVITEV ŽIVALSKEGA VRTA LJUBLJANA 

 

 Prvi pravi živalski vrt v Ljubljani je bil ustanovljen z odločbo o ustanovitvi Zoološkega 

vrta mesta Ljubljane, ki jo je 10. marca  1949 sprejel Mestni ljudski odbor Glavnega mesta 

Ljubljane (št. 825/49) s polnim imenom Državno gospodarsko podjetje Zoološki vrt. Ta je bil 

nastanjen na zemljišču nekdanje vrtnarije na Kolodvorski ulici 12, blizu današnje stavbe RTV 

Slovenija. V provizoričnih kletkah in akvarijih so začasno prikazovali žive divje živali. Namreč 

v pripravi je bil načrt za stalno lokacijo pod Rožnikom ob Večni poti, kjer živalski vrt stoji še 

danes. O dobri lokaciji živalskega vrta priča poročilo inšpektorjev EAZA iz leta 2009, kjer so 

zapisali, da je ljubljanski živalski vrt po svoji legi eden najlepših v Evropi. Zaradi prostorske 

stiske in neprimernosti lokacije živalskega vrta v centru mesta je dober mesec kasneje po 

ustanovitvi vrta, 25. aprila 1949, Poveljništvo za Komunalno gospodarjenje Mestnega 

ljudskega odbora Ljubljana dobilo nalogo, da prične z izgradnjo novega živalskega vrta. Idejni 

načrt Zoološkega vrta je pripravil arhitekt Vlado Gajšek. Pri tem je zanimivo, da je že v 

kratkem uvodu tega projekta pojasnjen namen vrta, to je prikazovanje domačega živalstva v 

čim bolj naravnem okolju. Zaradi tega naj bi se vse zadeve, kot uprava, gospodarsko 

poslopje, hlevi, skladišča združila na čim manjšem kompleksu in tako ne bi bili raztreseni po 

celem gozdu, razen v tistih, v katerih prezimujejo živali. Kot vidimo je že takrat nastal zelo 

sodoben koncept, kateremu vrt sledi še danes. Dokumentu sta bila priložena še dva 

seznama: seznam živali  v živalskem vrtu po grupah in njih v okolju. Ta vsebuje 9 skupin ptic 

po objektih, npr. veliki ribnik za vodne in močvirske ptice, kjer naj bi čez ribnik vodil velik 

lesen most, velika zaprta voliera za vse vrste orlov ter eksotične roparice, ipd. Posebej so 

navedeni sesalci kot medved, volkovi, lisice, kune, gamsi, kozorogi, jeleni, srne, divje svinje… 

V seznamu se prvič tudi omenja terarij-akvarij in paviljon za opice. 

 Vse do danes je živalski vrt Ljubljana doživel veliko vzponov in padcev, novih živali 

ter tudi izgub, zaradi bolezni ali nesreč. Kljub temu je še vedno aktiven vrt, katerega vloge 

so: 
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- Izobraževalna vloga. 

- Znanstveno - raziskovalna vloga. 

- Naravovarstvena vloga v smislu ohranjanja 13 vrst živali, ki so na seznamu 

ogroženih živalskih vrst. 

- Turistično središče. 

Živalskih vrt Ljubljana sodeluje tudi z drugimi mednarodnimi društvi: 

- EAZA, Evropska zveza živalskih vrtov in akvarijev (leta 1995 postane pridruženi 

član, od leta 1999 pa stalni član omenjene zveze). 

- ESB, rodovne knjige ogroženih živalskih vrst (od leta 1998 vodi evropsko rodovno 

knjigo ESB za dve vrsti kljunorožcev: Acerosundulatusin Acerosplicatus) 

- WAZA, Svetovna zveza živalskih vrtov in akvarijev (od leta 2000) 

- IZE, Mednarodna zveza učiteljev v živalskih vrtovih (od leta 1999) 

- ISIS, Mednarodni vrstni informacijski center (od leta 2000) 

3.4 SODOBNI ŽIVALSKI VRT 

 

 Sodobni živalski vrt se od zastarelih zverinjakov oziroma menažerij ne razlikuje samo 

po obliki, temveč tudi po nalogah, ki jih opravlja. Menažerija ali zverinjak je preprosta kletka, 

ki je namenjena izključno zabavi obiskovalcem, ki si ogledujejo eksotične živali, medtem ko 

je sodobni živalski vrt mnogo več. Leta 1947 so v drugi točki mednarodne zveze direktorjev 

živalskih vrtov zapisali: "Živalski vrt je na znanstvenih osnovah vodena, popolnoma 

nekomercialna ustanova s kulturnimi in izobraževalnimi cilji, kjer obiskovalci opazujejo in 

preučujejo žive živali in ki podpira varstvo svetovnega živalstva ter zoološke raziskave v 

najširšem smislu." V petdesetem in šestdesetem desetletju prejšnjega stoletja so se čedalje 

bolj zavedali pomembnosti varstva redkih in ogroženih živalskih vrst in narave nasploh, ter 

naravovarstvenega izobraževanja in ozaveščanja javnosti. Tako je leta 1987 je Mednarodna 

zveza za varstvo narave in naravnih virov (IUCN) sprejela uradno stališče, ki priznava 

pomembno vlogo živalskih vrtov pri varstvu živali  oziroma ohranjanju naravne 

raznovrstnosti. Vloga živalskih vrtov je bila skupaj z botaničnimi vrti in semenskimi oziroma 

genskimi bankami priznana tudi na Svetovni konferenci o varstvu naravne raznovrstnosti 

leta 1992 v Rio de Janeiru. 
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Naloge sodobnega živalskega vrta: 

1. Varstvo narave 

Varstvo ogroženih živalskih vrst delimo na varovanje v naravi ter varovanje v živalskih 

vrtovih. Za uspešno vzrejo in s tem varovanjem določene ogrožene živalske vrste je 

ključnega pomena koordiniramo sodelovanje živalskih vrtov. Tako v sklopu Evropske zveze 

živalskih vrtov in akvarijev (EAZA) obstajajo programi kot EEP (European Endangered Species 

Programme  ali po slovensko Evropski vzrejni programi ogroženih živalskih vrst), kjer živalski 

vrti sodelujejo pri vzreji določene ogrožene vrste. Vsak program ima koordinatorja, ki skrbi 

za usklajeno sodelovanje ter vodi rodovno knjigo. Živalski vrtovi si tako medsebojno 

izmenjujejo živali primerne za parjenje, ter skrbijo, da tako ne prihaja do parjenja med 

sorodnimi živalmi. S tem preprečujejo da bi prihajalo do izgube genske pestrosti in različnih 

dednih okvar. Tudi ljubljanski živalski vrt sodeluje v programih EEP, in sicer za sibirske tigre, 

perzijske leoparde, azijske slone, zlatolične  gibone, bolivijske sajmirije, varije, mrežaste 

žirafe in moluške kakaduje. 

 

2. Znanstveno raziskovalno delo 

Raziskovalno delo v živalskem vrtu obsega najrazličnejša področja, od veterine, 

prehrane, etologije, ekologije in sistematike. Tako raziskovalcem prav živalski vrtovi 

omogočajo delo z veliko pestrostjo živalskih vrst, kjer imajo le o teh tudi izvorne, 

sorodstvene in vedenjske informacije. Prav tako pa so živali nameščene v bivakih, kjer se jim 

do določene meje lahko spreminjajo razmere. 

 

3. Izobraževanje 

V izobraževalnih sferah imajo živalski vrtovi veliko prednost, saj si tako vsi obiskovalci 

živali ogledajo v naravni velikosti in v sodobnih živalskih vrtovih, v čim bolj naravnem okolju, 

kjer si lahko predstavljajo tudi okoljske pogoje posamezne živalske vrste. Živali tako lahko 

zaznavajo tudi z drugimi čutili, kjer jih lahko zavohajo, slišijo ter nekatere tudi otipajo. V 

živalski vrtovih je tudi veliko število različni delavnic, kjer premagujejo strah pred določenimi 

živalskimi skupinami (pajki, kače), delavnice za otroke (spoznavanje domačih živali- mini 

kmetija) in mnoge druge. Tako so živalski vrtovi tudi pomemben del izobraževanja za šolski 
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sistem, kjer vsakoletno organizira vodene oglede za otroke, osnovnošolce, srednješolce in 

študente. Naj omenim, da smo veliko vaj v sklopu študija opravljali prav v živalskem vrtu 

Ljubljana. 

 

 

4. Rekreacija  

Živalski vrtovi predstavljajo oddih za veliko družin kjer se otroci lahko zabavajo na 

mnogoterih igralih, starši pa počivajo v senci visokih dreves ali baru. Čedalje bolj živalski 

vrtovi predstavljajo pomembno turistično točko, radi pa ga obiščejo tudi posamezniki, ki se 

tamkaj odpeljejo na izlet. (Pečenko, 2008) 

 

Nasprotniki živalskih vrtov  zanikajo zgoraj naštete funkcije živalskih vrtov z 

argumentiranimi kritikami. Prvič, zabavljanje obiskovalcev ob ogledu zaprtih živali je enako 

kot zabava ob gledanju zapornika v zaporu. Drugič, izobraževanje in znanstveno raziskovalno 

delo je skoraj da nemogoče, saj imajo živali ob takšnih neživljenjskih okoliščinah popolnoma 

deformirano vedenje, kjer izobraževanje in znanost ne  more spoznati nič relevantnega o 

njihovem naravnem vedenju – razen živalskega strahu, nevroz in drugih od človeka izzvanih 

obolenj. Tako ni niti malo presenetljivo, da imajo obiskovalci živalskih vrtov pogosto slabšo 

predstavo o živalih in njihovem vedenju kot ljudje, ki živalskih vrtov ne obiskujejo. Živalski 

vrtovi tako ponuja zgrešene predstave o živalskem življenju in vedenju. Prava spoznanja o 

živalih je mogoče opazovati neposredno v naravi, nacionalnih parkih in rezervatih, ali 

posredno preko dokumentarnih filmov, slik in ostalih sekundarnih materialih (fosili, kosti…). 

Na koncu koncev kritiki živalskih vrtov poudarjajo, da je danes izredno pomembna naloga 

ohranjanja in reprodukcije ogroženih vrst, čeprav dokazujejo, da ta naloga ni nujno vezana 

na živalske vrtove, ter da se lahko boljše uresniči v specializiranih znanstvenih ustanovah, ki 

so povezane z nacionalnimi parki in rezervati. (Visković, 2009) 

Biolog Heini Hediger odgovarja na kritike živalskih vrtov z enim biološkim 

protiargumentom. Eksistenca živali v naravi je stanje strahu, bega pred močnejšim 

predatorjem, in iskanjem ter oskrbo s hrano in bivališčem. Danes je izvorno svobodno 

življenje živali izginilo, sedaj obstajajo samo oblike živalske eksistence z bolj ali manj 

naglašeno eksploatacijo od civiliziranega človeka (življenje v rezervatih, farma, živalski vrtovi, 
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cirkusi, hlevi, laboratoriji). A če primerjamo te oblike živalske eksistence vidimo, da tisti v 

živalskem vrt zagotovo ni najbolj beden. Ta je celo edini, kjer žival ni lovljenja ali 

eksploatirana. Celo več, v sodobnih živalskih vrtovih se v ta namen trudijo vzpostaviti 

primerno favno, kjer se živali hitro privadijo na prostor in bližnjega človeka ter se povsem 

dobro počuti v svoji 'zlati kletki'. (Visković, 2009) 

 

Slika 2: Alternativni živalski vrt 

Med argumenti za in proti živalskim vrtovom obstaja tudi srednje mišljenje – realistično, ki 

deloma kritizira naloge teh ustanov in hkrati priznava nekatere njihove vrednosti. Tako 

zagovarjajo mišljenje, da živalski vrtovi ne bi smeli zadrževati istih vrst, ki lahko normalno 
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živijo v naravi ( vse zveri in ptice, antilope, primati). V živalskih vrtovih bi lahko zajemali 

živalske vrste, ki lažje prenašajo zasužnjeni prostor in človekovo bližino (indijski slon, 

nekatero govedo, nekateri plazilci, domače živali raznih pasem…). Zaščitnik in podpornik 

živalskih vrtov Desmond Morris smatra, da bi njihovo odpravljanje, še bolj oddaljilo 

prebivalce velikih mest od narave in otrokom odvzelo radost in zanimanje za raziskovanje 

raznovrstnih bitij. (Visković, 2009)  

Čeprav se večina animalističnih in ekologističnih gibanj zavzema za popolno 

odpravljanje živalskih vrtov pri tem obstajata dva velika problema. Prvi problem je zagotoviti 

ustrezen prostor za živali. Zaradi tega posvečajo veliko dela ohranjanju in zaščiti naravnih 

biotopov (gozd, močvirnata in druga vlažna področja, rečne in jezerske vode, morja…). Drugi 

problem je kaj narediti z desetimi tisočimi pticami, levi, tigri, opicami in mnogimi drugimi 

živalmi? Ugotovimo tudi, da je nekaterih živalskih vrst, zlasti ogroženih, več v živalskih 

vrtovih kot v naravi, tako sedaj najdemo več invalidskih favn kot naravnih. Vse več živali se 

rojeva v zatočišču in prehaja z odkupom ali zamenjavo v druge živalske vrtove, cirkuse ali k 

posameznikom. Edina pozitivna stran tega je, da je tako manj uvoza živali iz njihovega 

naravnega okolja. (Visković, 2009) 

 

4 Empirični del 

 

Namen mojega raziskovalnega dela je pridobiti informacijo o splošni percepciji 

posameznika, glede vprašanj v zvezi z živalskim vrtom. Velikokrat sem slišala pogovore 

staršev o tem, kako radi pridejo svoje otroke v živalski vrt zato, da v miru spijejo kavo, 

medtem, ko se otroci igrajo na igralih. Ali obiskovalci, ki so mi trdili da ga obiščejo vsako 

leto, kamor peljejo psa na izlet in še mnogo drugih, po mojem mnenju neprimernih razlogov 

za obisk živalskega vrta. Pri tem moram omeniti, da sem v živalskem vrtu Ljubljana opravljala 

počitniško delo v restavraciji in kavarni znotraj živalskega vrta. Prav zaradi tega sem lahko 

opazovala otroke, ki med počitnicami v Ljubljanskem živalskem vrt tudi taborijo. Za lažjo 

opredelitev  in omejitev raziskovalnega problema sem si zastavila raziskovalna vprašanja: 

a) Kako vidimo živalski vrt, kako si ga predstavljamo? 
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b) Ali ima živalski vrt v današnjem času smisel obstoja in zakaj? 

c) Živalski vrtovi vključujejo 4 funkcije. Katere so pozitivne ali negativne in zakaj? 

- izobraževalna funkcija 

- znanstveno-raziskovalna funkcija 

- naravovarstvena funkcija (ohranjanje ogroženih živalskih vrst) 

- turistično središče, rekreacija 

d) Ali živalski vrt  vpliva na odnos človeka do živali in kako? 

e) Kakšen naj bi bil živalski vrt? 

Glede na raziskovalna vprašanja sem zastavila tudi raziskovalne hipoteze: 

A. Živalski vrt vidimo, kot institucijo, ki si lasti eksotične živalske vrste, na račun katerih,  

služi denar in na tak način tudi zagotavlja vse potrebno za živali, ki jih oskrbuje. 

B. V današnjem času živalski vrt nima smisla za obstoj. Živali lahko opazujemo na boljši 

način, kot so razne dokumentarne oddaje, kjer živali lahko gledamo v njihovem 

naravnem okolju in s tem tudi naravno vedenje živali, kar je ključno pri razumevanju 

in sami specifiki posamezne živalske vrste. 

C. Izobraževalna funkcija: če je kaj dobrega je le to, da žival lahko vidimo v naravni 

velikosti, vohamo njihov bivalni prostor, pri nekaterih vrstah lahko tudi otipamo 

njihovo kožo (čeprav bi to lahko naredili na mrtvi živali). Pri tem pa vidim veliko 

negativnih posledic, kot so takojšnja informacija o tem, da smo močnejši od živali, da 

jih lahko zapiramo in se na njihov račun zabavamo. 

Znanstveno-raziskovalna funkcija: glede na to, da se živali opazuje v umetnem ali 

nenaravnem okolju menim, da raziskava ne more biti kredibilna. 

Naravovarstvena funkcija: v naravi je popolnoma normalno, da določene vrste 

izumirajo.  Če bi jih ohranjevali umetno, bi spet živele samo v umetnem okolju in s 

tem usmerjali sam proces evolucije. 

Turistično središče: poniževanje živali in njihove razstavljanje je nemoralno in 

zastarelo razmišljanje. 

D. Živalski vrt ima negativen vpliv na odnos človek-žival, saj s tem kaže, da je zapiranje 

živali normalno, poleg tega pa človeka opredeljuje kot najmočnejšo vrsto, kateri so 

podrejene vse živalske vrste.  
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E. Živalski vrt ne bi obstaja. Živali živijo v naravi, različni habitati s specifičnimi živalmi in 

rastlinami pa to pestrost narave samo poudarjajo. Če bi obstajale kakšne institucije, 

bi omogočila mestnim otrokom ogled kmetij z domačimi živalmi in jim s tem 

približala živali, katere vidijo samo na reklamah oz. njihovih krožnikih. 

4.1 METODOLOGIJA 

 

Intervju je tehnika zbiranja podatkov, ki je v kvalitativnem kot tudi kvantitativnem 

raziskovanju najbolj uporabljena oblika. Intervju je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno 

komunikacijo, kjer spraševalec sprašuje, postavlja vprašanja, intervjuvanec pa na zastavljena 

vprašanja odgovarja. Prav zaradi vprašanj je intervju več kot samo dialog, saj spraševalec z 

njim pridobiva mnenja in misli o proučevani temi, poleg tega pa med pogovorom spoznava 

njihova čustva, namere, pomene, ki jih pripisujejo posameznim dogodkom in stvarem.  

 Seveda ima vsaka tehnika zbiranja podatkov svoje prednosti in slabosti, zato sem pri 

svojem raziskovalnem delu uporabila nestandardizirani intervju, ki mi kot spraševalcu 

prinaša naslednje prednosti: 

1. Možnost za dodatno pojasnitev posameznih izjav oziroma s ponovitvijo izjave lahko 

preveri ali je le to razumel pravilno (prav tako ima tudi intervjuvanec možnost, da 

spraševalca prosi za dodatno pojasnilo vprašanja). 

2. Intervjuvanec lahko spraševalcu oceni končno poročilo, kjer intervjuvanec lahko 

prebere in oceni končno poročilo ter ga skupaj z spraševalcem sooblikuje. 

3. Nestrukturirana oblika intervjuja je razmeroma prožna oblika, kar spraševalcu 

omogoča, da se lažje prilagodi konkretnejšemu primeru. 

4. Ob intervjuju ima spraševalec možnost opazovanja neverbalne komunikacije 

vprašanih oseb. 

Ob vseh prednostih nestrukturiranega intervjuja naj omenim tudi njegove slabosti: 

1. Med spraševalcem in intervjuvancem se mora vzpostaviti medsebojno zaupanje in 

spoštovanje, kar zahteva veliko truda in časa. Pri nestrukturiranem intervjuju je to 

zelo pomembno, ker tako ne bi pridobili odgovore na vprašanja, zlasti pri 

občutljivejših temah. 
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2. Kakovostna izpeljava intervjuja zahteva od spraševalca določene sposobnosti in 

znanje, kar zahteva temeljito pripravo, ki terja precej časa. 

3. Vpliv spraševalca oziroma raziskave  na odgovore intervjuvanca ( ti bi lahko neki 

drugi osebi ali spraševalcu , povedale popolnoma drugačno zgodbo). 

4. Spraševalec lahko na odgovore intervjuvancem vpliva povsem nezavedno, na primer 

z mimiko obraza, kretnjami, verbalnimi odzivi, odobravanjem odgovorov… 

4.1.1 POTEK INTERVJUJA 

 Postopek izpeljave intervjuja se začne s pripravo, katera zajema načrtovanje izpeljave 

intervjuja, izbiro in motiviranje oseb ter izdelavo opomnika, ki spraševalcu pomaga pri 

izpeljavi celotnega intervjuja. Za učinkovito izpeljavo in uporabo intervjuja je pomembna 

temeljita analiza strokovnega in znanstvenega gradiva o obravnavani temi. Raziskovalec 

nato natančno in konkretno opredeli cilje intervjuja.  

 Ker sem se za pridobivanje informacij o temi moje diplomske naloge odločila za 

nestrukturirani intervju, sem vanj vključila manjšo skupino vprašancev, za katere verjamem, 

da mi bodo za doseganje ciljev intervjuja, s svojimi odgovori najbolj pomagali. Osebe, ki so v 

intervju privolile, sem seznanila z načrtovanim potekom intervjuja (kdaj, koliko časa, kako bo 

pogovor zapisan – diktafon).  

 Med intervjujem si raziskovalec lahko pomaga z različnimi vprašanji, ki mu dajejo 

specifične podatke: demografska vprašanja, vprašanja o dejstvih, vprašanja o mnenju in 

stališčih, vprašanja o občutkih, vprašanja o zaznavah. Spraševalec mora biti med intervjujem 

pozoren na neverbalno govorico telesa intervjuvanca, prav tako mora paziti, da v lastnih 

reakcijah ali mimiki kaže na odobravanje ali nestrinjanje o temi. Med intervjujem si 

raziskovalec lahko zapisuje pomembnejše misli ali ideje, ki jih je slišal, katere ga silijo v 

pazljivejše poslušanje in mu omogoča sprotno analizo intervjuvančevih odgovorov. Tako 

raziskovalec pridobiva nova vprašanja, ki jih lahko zastavi intervjuvancu, zlasti vprašanja, s 

katerimi bo lahko preveril ali je slišane argumente razumel pravilno. Ko je intervju končan se 

pridobljeni material prepiše v parafrazirano obliko, kjer odgovore prepišemo v skladu s 

pravopisom v knjižnem jeziku, a kolikor je mogoče zvesto izvirniku. 



Dina Pruščević, 2014: Ekološka etika in izobraževalna vloga živalskega vrta. Diplomska naloga, PeF 
Ljubljana 

25 
 

4.1.2 PREDSTAVITVE INTERVJUVANCEV 

4.1.2.1 IGOR PRIBAC 

Rodil se je leta 1958 v Kopru, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani, diplomiral iz filozofije in sociologije in se nato vpisal na podiplomski 

študij filozofije, ki ga je zaključil z obrambo disertacije o naravnem pravu pri Hobbesu in 

Spinozi. V magistrski nalogi je raziskoval odnos med Spinozovo geometrično metodo 

dokazovanja in njegovim pojmovanjem telesnosti. Od 1985. leta je redno zaposlen na 

oddelku za filozofijo in dejaven v pedagoškem procesu na oddelku. V okviru podiplomskega 

izobraževanja je bil na študijskem bivanju v Franciji (Univerza Paris VIII) in v Italiji (Università 

di Trieste). V letih 1990 - 1997 je bil član uredništva Časopisa za kritiko znanosti, v obdobju 

1991-1994 tudi njegov odgovorni urednik. Bil je tudi član uredništva knjižne zbirke Studia 

humanitatis minora in kot predavatelj sodeloval v podiplomskem programu Inštituta za 

humanistične študije. Članke je objavljal predvsem v Problemih, Časopisu za kritiko znanosti, 

Filozofskem vestniku in na Tretjem programu Radia Ljubljana. 

Področja raziskovanja 

Večji del njegove raziskovalne, prevajalske in uredniške dejavnosti je usmerjen v zgodovino 

socialne in politične misli, zlasti v 17. in 18. stoletje. Poleg tega se ukvarja tudi z analizo 

sodobnih političnih teorij, socialnih praks in s filozofijo zgodovine. 

 

4.1.2.2 ŠPELA PETRIČ 

Dr. Špela Petrič (1980), univ. dipl. biol., mag. umetnosti, trenutno živi Ljubljani. V 

umetniškem delu prepleta naravoslovje, nove medije in performans. Zanimajo jo vsi vidiki 

antropocentrizma; rekonstrukcija in apropriacija znanstvene metodologije v kontekstu 

družbe; živi sistemi in umetno življenje; ter Rabiologija (ontološki pristop k evoluciji in 

teraformativnosti življenja  na Zemlji). Svoje delovanje razširja z naravoslovno-umetniškimi 

izobraževalnimi programi in delavnicami, namenjenimi informiranju in senzibilizaciji 

zainteresirane javnosti, zlasti mladih. Je članica Hackterie. Svoje delo je doslej predstavila na 

številnih festivalih, razstavah in izobraževanih dogodkih v Sloveniji in po svetu (Pixxelpoint 

(IT), European Conference on Artificial Life (IT), Playaround (TW), Harvard (ZDA), Ars 
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Electronica (AT), National Center for Biological Sciences (IN), HAIP (SI), Arscope (GER), 

Mutamorphosis (CZ), Galleries de la Reine (BE)…) 

 Projekti in sodelovanja: Voyager/140 AU (instalacija, soavtor Miha Turšič), Solarni Odmik 

(instalacija, 2013), Humalga: K človeški spori (raziskovalno-umetniški projekt, različne 

izvedbe, soavtorica Robertina Šebjanič, 2012), Circadian Drift (instalacija, soavtorica Maja 

Smrekar, 2012), MaSm Metatransformation (sodelavka pri projektu Maje Smrekar, 

2011), CTCAG recognition (performans, 2011), Cladocera (instalacija, 2010). 

4.1.2.3 JADRANKA JURAS 

Jadranka Juras je priznana slovenska glasbenica, ki je v Gradcu študirala jazz petje. Poleg 

tega je aktivistka v mnogih društvih in skupnostih ki se ukvarjajo s vprašanjem odnosa 

človeka do živali. 

http://www.lajka.org/, http://www.zazivali.org/ ,http://www.veganstvo.net/ 

,http://www.macjahisa.si/ , http://www.vegan.si/ , http://www.animalliberationfront.com/ 

,http://www.greenpeace.org/slovenia/    

 

4.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Odgovore mojih intervjuvancev sem skrčila in pri tem poskušala sintetizirati njihovo 

mnenje na najbolj dosleden način. Transkripcijo intervjujev sem priložila diplomskemu delu 

pod rubriko priloge. 

 

1. Raziskovalno vprašanje: Kako vidimo živalski vrt, kako si ga predstavljamo? 

 

IGOR PRIBAC: razstava živali 

ŠPELA PETRIČ: institucija, ki v umetnem okolju ohranja različne vrste živali, s tem da 

jim skuša njihovo okolje približati naravnemu okolju. 

JADRANKA JURAS: zapiranje živali v kletke z namenom, da bi si jih ljudje ogledovali in 

se zabavali. 

 

http://www.lajka.org/
http://www.zazivali.org/
http://www.veganstvo.net/
http://www.macjahisa.si/
http://www.vegan.si/
http://www.animalliberationfront.com/
http://www.greenpeace.org/slovenia/
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2. Raziskovalno vprašanje: Ali ima živalski vrt v današnjem času smisel obstoja in 

zakaj? 

 

IGOR PRIBAC: smiselnost do neke mere ima, vendar je vprašanje, če je njihova 

funkcija, kot je prikazovanje živali, boljša od recimo raznih dokumentarnih oddaj. 

ŠPELA PETRIČ: smiselnost in s tem funkcije ima, vendar jih tudi sam živalski vrt z 

dejstvi in dejanji spodkopava. 

JADRANKA JURAS: smisel in namen živalskih vrtov je služiti denar. 

 

3. Raziskovalno vprašanje: Živalski vrtovi vključujejo 4 funkcije. Katere so pozitivne ali 

negativne in zakaj? 

- izobraževalna funkcija 

- znanstveno-raziskovalna funkcija 

- naravovarstvena funkcija (ohranjanje ogroženih živalskih vrst) 

- turistično središče, rekreacija 

 

IGOR PRIBAC: podpiram izobraževalno funkcijo in sem čedalje bolj zadržan do 

ostalih. 

ŠPELA PETRIČ: podpiram samo prvo funkcijo, pri ostalih pa vidim same 

pomanjkljivosti in napačne predstave. 

JADRANKA JURAS: vse funkcije vidi kot napačno predstavljene in nepravilne, prav 

tako neresnične oziroma nenaravne. 

 

4. Raziskovalno vprašanje: Ali živalski vrt  vpliva na odnos človeka do živali in kako? 

 

IGOR PRIBAC: seveda, da ima vpliv. Menim, da na mlajši del populacije veliko 

intenzivneje vpliva v smislu očaranosti nad živaljo, pri starejših pa je ta vtis 

negativen. 

ŠPELA PETRIČ: seveda. Ta vpliv je še veliko večji pri otrocih, ki vzpostavijo nek odnos 

z živaljo, kateri jih spremlja do konca. 
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JADRANKA JURAS: vpliva, tako da poglablja razkol med človekom in živaljo, s tem da 

jih zasužnjuje in razstavlja za zabavo ljudi. S tem odnosom tudi opravičuje dejstvo, da 

z zapiranjem živali ni nič narobe, temveč celo nujno. 

 

 

 

5. Raziskovalno vprašanje: Kakšen naj bi bil živalski vrt? 

 

IGOR PRIBAC: živalski vrt bi bil čim bolj podoben naravnemu okolju živali, kljub temu 

pa bi raje omogočil ogled virtualnega živalskega vrta. 

ŠPELA PETRIČ: obstajali bi samo nacionalni parki različnih ekosistemov, za ogled 

eksotičnih živali bi omogočila poceni letalske karte. 

JADRANKA JURAS: živalski vrt ne obstaja, tako kot ne obstaja človeški vrt, čeprav v te 

vstopamo sami na raznih resničnostnih šovih (prostovoljno, brez prisile). 

 

4.2.1 ZAKLJUČEK 

 

Zelo očitno je, da je obstoj živalskih vrtov po vsem svetu sporen. Ljudje jih doživljajo 

kot zapor, razstavo, zabavišče… Na drugi strani pa še vedno priznavajo njihovo prvo funkcijo, 

izobraževanje. Verjetno se prav zaradi tega razloga,  izobraževalne institucije udeležujejo 

obiskov živalskega vrta (vrtci, srednje šole, osnovne šole, fakultete). Kljub temu lahko človek, 

kot samostojno subjektivno bitje, žival doživlja na različnih nivojih. Priznati moramo, da 

živimo v času, kjer so vplivi utilitarizma veliko večji kot še pred desetimi leti. Namreč vse več 

in več ljudi je seznanjenih o negativnih vplivih človeških dejanj na okolje in živali in s tem 

povezano nastajajo novi trendi (vegeterjanstvo, veganstvo, presnojedstvo). Ljudem je za 

živali mar, če ne zaradi tega kar so, pa imajo do njih določeno odgovornost.  

To lahko opazimo tudi pri naraščajočemu številu hišnih ljubljenčkov, za kar se porabi 

kar precejšna vsota denarja. Ob tem moram navesti, da je večina živalskih vrtov privatnih ali 

ustanovljenih kot družba in ne nacionalna institucija. Te podatki so me na začetku mojega 

raziskovanja še bolj presunili. Predstavljajte si, da živalski vrt bankrotira. Hitro opazimo prvo 

hipotezo raziskovalnega vprašanja. Smisel živalskih vrtov je služenje denarja.  
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Veliko živalskih vrtov na svojih spletnih staneh objavljajo nove delavnice, aktivnosti in 

naštevajo funkcije. Pri vseh teh na prvo mesto dajejo izobraževalno funkcijo, z namenom 

približanju živali, opazovanju živali v živo in še bi lahko naštevali. Doživljanje živali v 

živalskem vrtu je velikokrat zmotno, saj žival navadno ne živi v naravnem okolju, v še slabših 

primerih pa živi v betonski kletki. Velika večina obiskovalcev si živali ne ogleduje z vodičem 

in za te pred kletko živali imajo besedila s podatki o živali, kljub tem pa so velikokrat 

nezadostna, zlasti za otroke, ki še ne znajo brati ali jih preprosto ne preberejo. Recimo, 

šimpanzi doživljajo kazanje zob kot grožnjo. Še danes jih vidim 'noreti' po kletki in na steklo 

mazati lastni iztrebek. Seveda, da takšno početje živali ni normalno in je s tem napačno 

predstavljeno obiskovalcu. Še več, živali lahko doživljamo kot osamljena, žalostna in 

prestrašena bitja.  

 

Razvoj tehnologije je viden korak vsepovsod. Razne dokumentarne oddaje še vedno 

budijo poglede v džunglo, puščave, savane, kjer lahko gledamo super posnetke različnih 

živali v njihovem naravnem okolju in to celo pod vodo. Ta možnost je najbolj pristna za 

opazovanje živali, saj jih gledamo v njihovem naravnem okolju in velikokrat brez prisotnosti 

človeka. Prav tako je najcenejša izbira, ker jih velikokrat predvajajo na televiziji, možno pa jih 

je ogledati tudi na medmrežju. Res je, da takrat ne moremo oceniti velikosti živali, njenega 

vonja ali jo celo dotakniti, vendar to lahko izkusimo v prirodoslovnih muzejih. 

Poleg te funkcije navajajo še znanstveno-raziskovalno, naravovarstveno in 

rekreacijsko. Znanstvena-raziskovalna je omejena samo na umetno okolje, kar pa ji 

onemogoča vpogled v naravo samo določene živali. Naravovarstvena funkcija lahko ohranja 

živali samo v umetnem oziroma prirejenem okolju, kar je že spet nepopolno in konec koncev 

nepotrebno, saj je naravno da določene vrste izumirajo, kot so recimo dinozavri, in tako 

omogočiti evoluciji svojo pot. Včasih se mi zdi, da je prav ta akcija ohranjanja živalskih vrst 

na robu preživetja izraz antropocentrizma, kjer človek omogoča preživetje neke vrste, ta pa 

še vedno ostaja odvisna od človeka. Veliko zmedo povzroči funkcija rekreacije in turističnega 

središča, saj prav s to nasprotuje vsem ostalim naštetim funkcijam, ki so znanstvene in 

razvojne narave. 

 

Vidimo, da je obstoj živalskih vrtov in njihov smisel izkrivljen, neustrezen in včasih 

napačen. Če pa bi obstajal etično moralen živalski vrt, kako bi izgledal? Večina si jih 



Dina Pruščević, 2014: Ekološka etika in izobraževalna vloga živalskega vrta. Diplomska naloga, PeF 
Ljubljana 

30 
 

predstavlja kot virtualne svetove, katere bi lahko gledali kot filme v modernih kinodvoranah. 

Pristaši narave še vedno priporočajo odhode v naravo, kjer lahko obiščemo različne ekotipe 

in odkrivamo različne vrste živali in njihovega življenja. Ljubiteljska društva in organizacije bi 

lahko organizirale izlete tudi na druge kontinente, kjer bi lahko videli okolje in živali s 

specifičnimi značilnostmi. Smiselno bi bilo urediti živalski vrt, ki bi omogočal oglede 

avtohtonih vrst in vrst, ki živijo v okoljih in jih z našim obiskom ne bi onesnaževali (kraške 

jame). Tako sem tudi sama predlagala profesorju na Biotehniški fakulteti, ki se s človeškimi 

ribicami tudi sam ukvarja. Človeške ribice so endemit Slovenije in s tem izredno zanimive in 

priljubljene. Turistične jame so umetno osvetljene in s tem drugačne od teme, kjer te živali 

naravno prebivajo. Prav tema jih je evolucijsko pripeljala do specifičnosti, ki jih imajo. 

Obiskovalci jih tako redkokdaj vidijo, z umetnim osvetljevanjem pa spreminjajo in zavzemajo 

njihov naravni habitat. Tako bi bilo bolje, če bi na primer  imeli živalski vrt, kjer bi z IR očali 

opazovali gibanje in lovljenje človeških ribic v umetno narejenem okolju.  

V življenju je zelo pomembno znanje o naravi na splošno in naši odvisnosti od nje. 

Tako bi namesto v živalski vrt, učence kot profesorica peljala na domače kmetije, kjer bi 

lahko videli in doživljali domače živali, mogoče pomagali tudi pri poljedelskih opravilih. S 

takim odnosom bi mladina lahko pridobila izkušnje z domačimi živalmi in mnogo več 

(približala bi se jim predstava o samih živilih in njihovi pridelavi, industrijski pridelavi hrane). 

To bi bila idealna ekskurzija za otroke, ki živijo v mestih, še posebno za tiste, ki še nikoli niso 

videli krave. 

Kaj se bo zgodilo z živalskimi vrtovi in kaj s temi živalmi ne vemo, lahko samo 

čakamo. Glede na to, da je čedalje več protestov, peticij in strašnih nezgod ter poškodb 

(živali in obiskovalcev), lahko pričakujemo, da se bo nekaj spremenilo in to relativno kmalu. 

Kot bodoča profesorica pa bom to miselnost in kritičnost skušala vzbuditi tudi pri učencih. 
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6 Priloga 

INTERVJU 1: IGOR PRIBAC  

1. Kaj za vas predstavlja živalski vrt? 

Živalski vrt je razstava živali, ki je namenjena predstavitvi zlasti tistih živali, ki jih 

ljudje ne srečujejo v svojem vsako dnevnem življenju in zlasti tistim, ki so jih srečali še 

malo v svojem življenju, torej zlasti zanimiva za najmlajše člane družbe in je seveda nekaj 

kar sam lahko postavim v zvezo tudi razstavami, ki so jih uprizarjali v 18. In 19. Stoletju, 

kjer so bili razstavljeni eksponati, ki niso bile živali ampak ljudje. To se je dogajalo v 

velikih evropskih mestih, ko je bila meja med živalmi in ljudmi malce prestavljena glede 

na sodobni čas in so za Pigmejce na primer bili prepričani, da so to živali in ne opice, in 

so ta ljudstva in druga ljudstva iz drugih celin dobesedno inštalirali v določeno okolje 

velikih evropskih mest (Pariz, Stockholm itn.) in jih permanentno tam opazovali, 

plačevali so vstopnino in ljudje (meščani tistega časa) so se na nedeljskih sprehodih 

vstavljali ob teh okoljih, ograjenih okoljih, kjer so te ljudje živeli in delali. 

Jaz: Se pravi na tak podoben način še vedno doživljate današnje sodobne živalske vrte? 

 Sodobni živalski vrt je razstavni prostor za živali. 

2. Ali potem obstaja sploh smisel v tem sodobnem času, da živalskih vrtovi obstajajo? 

Njihova smiselnost do neke mere obstaja vprašanje je ali je ta njihova funkcija, ki pač 

je njihova funkcija, nekatere ljudi seznanja z živalmi, ki jih v svojem življenju ne srečujejo; 

vidijo jih, lahko jih prepoznajo, lahko se nekoliko zbližajo z njimi, če bi ne bilo prvič 

televizije, ki to lahko počenja na nek način tudi včasih bolje kot to lahko počnejo živalski 

vrtovi, ne v vseh pogledih bolje, ampak v nekaterih primerih pa bolje, na primer lahko se 

jim približajo z zoomiranjem , lahko opazujejo živali v njihovem naravnem okolju; ne 

more pa na primer pričarati vonjav, ki jih žival ima in oddaja. In če ne bi bilo druge stvari, 

seveda, če ne bi bilo nobene škode za živali pri tem početju in ta je največji problem. 

3. Večina živalskih vrtov izpostavlja posamezne funkcije, katere zastopajo: 

- Izobraževalna 

- Znanstveno-raziskovalna 

- Naravovarstvena (ohranitev ogroženih živalskih vrst) 

- Rekreacijska, turistično središče, zabavni park 

Katere izmed teh nalog podpirate oziroma menite, da so pozitivne ali negativne? 

 

 Prva nalogo smo rekli seznanjanje mlade populacije oziroma izobraževalna 

naloga to podpiram in to sem omenil in pravim vidim nek smisel od tega, ki je čedalje 
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manjši ampak nek pač je še vedno. Znanstveno raziskovalno delo je tu že zelo 

vprašljivo, koliko je tu mogoče opazovanje živali, ki so v teh ogradah (kljub najboljšim 

pogojem, ki jim živalski vrt lahko nudi) še vedno v umetnem okolju in temu primerno 

je njihove opazovanje v tem umetnem okolju, kjer je okolje pomemben dejavnik 

živalskega obnašanja, rezultati pa od njega odvisni.  

Podpiram prvo funkcijo in sem čedalje bolj zadržan do vseh ostalih, ki ste jih prej 

našteli, v rastočem razmerju. 

 

4. Ali menite da bi lahko živalski vrt vplival na odnos človek-žival? 

Seveda da vpliva. Poglejte, pravzaprav na neki ravni vse vpliva, ni je stvari, ki ne bi 

vplivala. Če govorimo o vplivanju na odnos človek-žival, je obisk živalskega vrta 

gotovo nekaj, kar na mladi populaciji pusti vtis. Samo na vse zadnje se spomnim 

svojega obiska živalskega vrta, ki mi je ostal v spominu, in ostal je v močnem spominu 

bil sem fasciniran nad neko mogočnostjo nekaterih živali, ki sem jih tam videl itn. ni 

pa nujno, da danes, jaz sem bil takrat relativno mlad, ko sem prvič obiskal živalski vrt, 

mislim, da sem bil prvi razred osnovne šole, ampak mogoče, če greš  malo starejši pa 

mislim, da na te živali gledaš že precej drugače, da ti ta izkušnja živali, ki so ujetnice v 

nekih ogradah, ki so relativno utesnjene, ki ti ustvarja vtise o njihovem trpljenju in o 

tem, da bi bilo potrebno te živali osvobodit. Torej, lahko da je vtis, ki ga odnesejo 

mladi obiskovalec živalskega vrta ta, da je to neka zaporniška institucija, ki bi jo bilo 

potrebno v imenu svobode ukinit.  

5. Kakšen bi bil vaš živalski vrt? 

 

Po mojem bi bil obsežen, tako da bi bili življenjski prostori živali veliki. Pff, 

mislim… jaz imam resne zadržke do tega. Spomnim se ko sem gledal oddajo, kjer so 

poskušali živali, ki so že dlje časa v človekovi družbi oziroma odvisne od človeka, 

renaturirati (opice). Katere težave so bile s tem povezane, kako zelo denaturirane so 

te živali v živalskih vrtovih, v tem smislu, da so v divjini popolnoma nebogljene, ne 

morejo preživeti. Tako nebogljena kot mi, ki v teh pogojih ne znamo preživeti, torej 

pravzaprav se meni zdi zelo vprašljivo imeti živalski vrt, skoraj tako vprašljivo kot sem 

danes že na začetku omenil, da bi danes imeli razstave nekih eksotičnih človeških 

kultur (recimo domorodce iz področja Amazonke), da bi pred nami tkali njihove 

tkanine, ko pa vendar to lahko spoznavamo tako, da tam pošljem ekipo snemalcev, ki 

jih tam posnamejo v naravnem/domačem okolju, prinesejo posnetke, ki so vedno 
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boljši, ki so v visoki resoluciji, ki bodo kmalu tudi 3D in to vse bomo lahko videli tako, 

da nam bo naprava, ki jo bomo uporabili omogočila spremljanje v 3D obliki. To je moj 

živalski vrt, ki že nastaja, mislim, ne vodim ga jaz ampak te kanali, ki smo jih že 

omenili in ki s tem tržijo.  Recimo vsi mladi ljudje hočejo videti morskega psa, tega 

kralja globin in čeprav ta ne pleni človeka, ta pač vzbuja določene asociacije v ljudeh, 

katerim smo vsi podvrženi  in to je vir neskončnih doživetij, ki jih v akvariju nikoli 

nimaš v tej obliki. Verjamem, da je tudi akvarij neke vrste živalski vrt. Obiskal sem 

tudi akvarij v Piranu in seveda, če vidiš morskega psa, ki je namesto nekaj metrsko 

bitje, bitje ki se meri v nekaj deset centimetrih ter miroljubno plava med drugimi 

ribami, dobiš neko izkrivljeno sliko odnosov, ki jih imajo v morju. Skratka, če bi pa že 

delal realen živalski vrt  bi poskrbi za to, da bi bili opazovalci na primerni 

oddaljenosti, kjer bi opazovali z daljnogledi, živali bi imele čim bolj podobne pogoje 

kakor v naravnem okolju. Nekaj takega, kar je danes pojem safarija. Menim,d a se 

človek pri opazovanju nikoli ne sme vključiti v okolje živali toliko, da bi vplival na 

njeno vedenje, saj bi tako opazoval lasten učinek na žival. 

ŠPELA PETRIČ 

1. Kaj zate predstavlja živalski vrt? 
 

Živalski vrt je neka institucija, ki v nekih prostorih izven narave, ohranjajo živali 

pri življenju in jih obenem postavljajo na ogled. Koncept živalskih vrtov pa se skozi 

zgodovino spreminja, sedaj se vsi bolj ali manj nagibajo k temu, da bi razumeli in 

predstavili ne zgolj živali, kot nekje iztrgane iz okolja ampak, da se povzame tudi neke 

osnove ekološke značilnosti biotopa. 

 

2. Ali ima živalski vrt v današnjem času smisel obstoja in čemu? 
 

Tukaj je dilema kar precejšnja, tudi strokovnjaki se s tem veliko ukvarjajo, ni 

enoznačnega odgovora, da bi lahko rekel. Sicer služi več namenom ampak hkrati jih 

tudi spodkopava. Prvi najbolj očiten smisel je ta , da se živo bitje ali žival predstavi 

vsem populacijam, zlasti otrokom in s tem se jim da možnost, da navežejo stik, da se 

jim zgodi to mladostno vtisnjenje in da dobijo nekakšen občutek, da na svetu ali v 
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okolju niso sami temveč da živijo v neki širši sliki. Seveda za otroke se mi zdi, da je ta 

fascinacija tolikšna, da je predstavitev živali najbolj učinkovita, jim ostane v spominu. 

Ampak, kaj je pol s tem naprej? Konec koncev, tukaj mogoče ozaveščaš to žival, ki pa 

je izven svojega naravnega okolja in v bistvu gledaš zelo partikularno, čeprav ni 

nujno. Na primer vsi vemo, da se leve hrani s stegni od krav, to pa ni živa krava, ki bi 

jo ta lev napadel in to na tak realističen način predstavili, kaj se pravzaprav v naravi 

dogaja. Tako, da to je že en problem, da vedno gledaš samo eno majhno sliko. 

 

3. Živalski vrt zaznamujejo štiri funkcije. Katere izmed njih podpiraš in zakaj? 
 

Izobraževalno funkcijo definitivno podpiram, zlasti zato, ker se vedno zelo potrudijo, da 

zraven napišejo še od kod ta žival je, kako živi, kako se prehranjuje, značilnosti, to je super. 

Predstavljajo se tudi živali, ki so morda tuje našim lokalnim okoljem, eksotika vedno razširja 

pogled. Velikokrat organizirajo tudi razne delavnice in obstranske dejavnosti, s tega stališča 

izobraževanja se mi zdi, da so živalski vrtovi še najbolj učinkoviti, s to funkcijo izobraževanja.  

O tem kaj raziskovalnega v živalskih vrtovih raziskujejo niti ne vem. Mi lahko razložiš kaj s 

tem misliš? 

 

Jaz: fizično spoznavanje živali, npr. veterina. 

 

To se mi zdi logično, ta veterinarska praksa, kje pa, če ne tukaj. Glede samega 

znanstvenega raziskovanja je pa ta prostor v katerem se nahajajo v naravi ključen za 

razumevanje in etologije in njihove združbe in vsega skupaj. 

Pri naravovarstvu se mi problem zdi zelo podoben, teži se k ohranjanju zgolj teh 

karizmatičnih vrst, ki so po mojem tudi tako predstavljene in razširjene v javnosti (pande in 

velike mačke) mogoče to nagovarja neko najširšo javnost, da se zavedajo problemov 

intervencije v okoljih ki jih proizvaja človek. Na žalost je ekosistem tako kompleksen, da če ti 

vse svoje napore usmerjaš k ohranjanju neke vrste, ki je lepa, vprašanje koliko si zares 

naredil, mogoče zavest  o prepletu vseh odnosov različnih živalskih in rastlinskih vrst, ki 



Dina Pruščević, 2014: Ekološka etika in izobraževalna vloga živalskega vrta. Diplomska naloga, PeF 
Ljubljana 

37 
 

vzdržujejo in ohranjajo določeni ekosistem v harmoniji. Mislim, da bi bilo to bolj pomembno, 

kot pa na primer "save the wales". Zato je ta naravovarstvena komponenta mogoče bolj 

pomembna kot izobraževalna, zgolj kot, da, lahko ohranjajo majhen del populacije, ampak 

koliko vrst pa je bilo že takih, da so bile tik pred izumrtjem, da so jih obudili in vrnili nazaj. Ali 

to obstaja? 

Turistično središče, kot najbolj odurna eksplotacija živali, ko bi jih vsaj pojedle (smeh). 

 

4. Misliš da živalski vrt ima vpliv na odnos žival-človek? 
 

Zdi se mi da ima še prevelik vpliv, prav zaradi tega, ker so živalskim vrtovom izpostavljeni 

zlasti otroci v teh informativnih letih, ko navezujejo sentimentalne odnose in ti odnosi nam 

potem sledijo vse do konca, svet se spreminja, mi pa si še vedno želimo tisto kar smo imeli 

kot otroci. 

Jaz: kako vidiš te odnose oziroma odnose otrok do živali. 

Recimo dobra opcija ki pokrije vse štiri točke je naravni park ob izteku Soče v Mrtvicah v 

Italiji, kjer je ogromna površina močvirja. Obiskovalec se lahko sprehaja po velikem številu 

poti, ki so grajene, ograja ti sega čez glavo. V ograji so niše skozi lahko pogledaš in vidiš vso 

naravo, združbo s sistemom, celo take postojanke imaš, kjer imaš presek močvirja in tako cel 

stolpec, od tal do vrha in na vsaki plasti imaš daljnoglede in razlage. To je recimo se mi zdi, 

neskončno boljše kot pa živalski vrt. Res pa je, da potem ne moreš vsega toliko bolj od blizu 

videti, malo si odvisen od sezone in ni možnosti da bi videl eksotične živali izven naravnega 

okolja. 

 

5. Kakšen bi bil tvoj živalski vrt? 
 

Predvsem tako. Mislim ta primer se mi je zdel tako dober, da kot biologinja take projekte 

podpiram, konec koncev je pa tudi turistična zanimivost. 

Jaz: kaj pa eksotične živalske vrste?  
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Poceni letalske karte (smeh). 

 

JADRANKA JURAS 

 

1. Kaj zate predstavlja živalski vrt, kako ga vidiš?  

 

Zame živalski vrt predstavlja nepotrebno zapiranje živali v kletke z namenom, da bi si 

jih ljudje ogledovali in se zabavali. Na ZOO gledam kot na poniževanje čutečih bitij. 

 

2. Ali ima živalski vrt v današnjem času smisel obsoja in zakaj?  

 

Živalski vrtovi v nobenem času niso imeli nobenega drugega smisla kot samo služiti 

na račun zaprtih živali. Če citiram zapis na blogu Veganske inicative. 

 

3. Živalski vrtovi vključujejo 4 funkcije. Za katere menite da so pozitivne ali 

negativne in zakaj? 

 

izobraževalna funkcija; zaprte živali nimajo nobene izobraževalne funkcije saj se otroci ne 

morejo ničesar naučiti o živalih, ki ne bivajo v svojem naravnem habitatu in se temu 

primerno tudi obnašajo. V živalskem vrtu se živali obnašajo popolnoma drugače kot bi se 

svobodne v naravi. >Izobraževalna funkcija< je edino v tem, da otroke uči, da je ok zapirati in 

nadvladovati drugim čutečim bitjem. Ali če citiram: >Ujete in popolnoma odvisne od ljudi, v 

doživljenjskem zaporu, ki si ga niso z ničimer zaslužile, živali ostajajo žrtve človeškega 

pohlepa in slepe ideologije speciesizma. Živalski vrtovi in parki, v katerih živali živijo kot 

razstavni eksponati ali so celo prisiljene sodelovati v predstavah, spodbujajo tovrstno 

ideologijo, poglabljajo razkol med človekom in drugimi živalskimi vrstami, otroke in odrasle 

pa učijo, da je človek večvreden ter da so živali na svetu za zadovoljitev njegovih muh.< 

znanstveno-raziskovalna funkcija; kot rečeno - živali se v naravi obnašajo popolnoma 

drugače kot zaprte v živalskem vrtu na nekaj kvadratnih metrih. Če se želimo resnično česa 

naučiti, raziskovati itd., lahko to storimo zgolj in samo, če opazujemo živali v njihovem 
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naravnem okolju. V tem času pa imamo dovolj poljudno znanstvenih oddaj tudi na National 

Geographicu. 

naravovarstvena funkcija (ohranjanje ogroženih živalskih vrst); približno 80 odstotkov živali 

v živalskih vrtovih ne pripada ogroženim vrstam. Analiza treh slovenskih živalskih vrtov, ki jo 

je opravila Born Free Foundation, pa kaže, da je osebkov iz ogroženih ali ranljivih živalskih 

vrst pri nas le 6 odstotkov.  

turistično središče, rekreacija; ZOO ne more biti turistična atrakcija in rekreacija - kako je 

lahko trpljenje in suženjstvo nekoga v zabavo človeku?! Pa tudi živalim ne ugaja trušč in 

družba ljudi. Živali so si med seboj različne tako, kot so si različni ljudje. 

 

4. Ali živalski vrt  vpliva na odnos človeka do živali in kako?  

 

Vpliva tako, da živali ne dojema kot živa čuteča bitja temveč kot sredstvo za zabavo, 

poglablja razkol med človekom in živaljo, ter poglablja vzorec, da ni z zasužnjevanjem živali 

nič narobe. Da je to >normalno< in celo >nujno<. 

 

5. Kakšen bi bil tvoj živalski vrt (kot pojem)? 

 

Moj živalski vrt bi bil poln rešenih živali, ki so bile določene za zakol in bi tam živele 

do svoje naravne smrti. Ko ne bi bilo več živali, ki so namenjene klanju, pa bi ta vrt bil poln 

cvetlic, zelenjave in sadnih dreves. Torej "moj" živalski vrt ne obstaja. Tako kot ne obstaja 

"človeški vrt" v katerem bi imeli razstavljene ljudi in bi jih opazovali (kar sicer že počnemo z 

raznoraznimi BB show-i, a ti ljudje v to pristanejo prostovoljno za razliko od zaprtih in 

opazovanih živali). 

 

 

 

 


