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1. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus (toliau Muziejus) priklauso gamtos muziejų rūšiai.
Jo rinkiniai yra valstybės nuosavybė, tarnauja mokslo ir mokymo tikslams.
2. Muziejus nuolat papildo zoologinių rinkinius, didina jų mokslinį vertingumą, kad galėtų kuo
geriau atlikti paskirtąją misiją.
3. Į muziejų priimami negyvi laukiniai gyvūnai, mokslinę, ekspozicinę vertę turintys zoologiniai
preparatai ir kolekcijos, iš gyvūnų kūnų dalių pagaminti daiktai ir pan.
4. Muziejus rinkinius papildo šiais būdais:
• gyvūnus renka muziejaus darbuotojai lauko darbų metu,
• priima perduodamus ir dovanojamus nugaišusius nelaisvėje laikytus laukinius gyvūnus
iš valstybinių ir privačių zoologijos sodų, terariumų, akvariumų, gyvūnų globos įstaigų,
• priima rastus negyvus laukinius gyvūnus iš kontroliuojančių valstybinių įstaigų,
saugomų teritorijų administracijų, privačių asmenų,
• priima perduodamas ir dovanojamas zoologines kolekcijas bei pavienius preparatus ir
eksponatus iš juridinių ir fizinių asmenų,
• priima kontroliuojančių įstaigų konfiskuotus gaminius uš gyvūnų kūnų,
• perka kolekcijas, eksponatus arba medžiagą jiems paruošti iš privačių asmenų; užsako
pagaminti eksponatus privačioms taksidermijos dirbtuvėms.
5. Priimant negyvus laukinius gyvūnus atsižvelgiama į:
• gyvūno radimo duomenų kokybę,
• tinkamumą užpildyti kolekcijos spragas: taksonomines, geografines, preparatų tipų ir
kt.,
• rūšies retumą,
• tinkamumą pagaminti mokslinį preparatą arba demonstracijai reikalingą priemonę,
• preparavimo ir saugojimo galimybes.
6. Priimant zoologinius preparatus, kolekcijas ar kitus iš gyvūnų pagamintus daiktus
atsižvelgiama į jų:
• atitikimą muziejaus rinkinių profiliui,
• preparavimo kokybę ir preparatų fizinę būklę,
• mokslinio aprašo kokybę,
• tinkamumą užpildyti kolekcijos taksonomines ir geografines spragas,
• saugojimo ir eksponavimo galimybes,
• kainą ir eksponatų įsigijimui turimas lėšas.
7. Muziejus nepriima eksponatų ir laukinių gyvūnų, jeigu savininkas juos įsigijo pažeisdamas
Lietuvos įstatymus, tarptautinę prekybos gyvūnais konvenciją (CITES) ar kitus teisės aktus.
8. Komplektuodamas mokslinius rinkinius Muziejus pirmenybę teikia Lietuvos gyvūnijai, mažai
ištirtoms ir retoms rūšims. Siekia surinkti kuo pilnesnį Lietuvoje gyvenančių gyvūnų rūšių
komplektą, jų paplitimo, populiacijų būklės duomenis. Stengiasi iš gautų gyvūnų paimti kuo
daugiau zoologinių duomenų. Netikusių rinkiniams gyvūnų duomenys išlieka kompiuterinėje
duomenų bazėje.
9. Komplektuodamas mokymui ir eksponavimui skirtus rinkinius Muziejus siekia kuo plačiau
pademonstruoti pasaulio gyvūnijos įvairovę, įsigyti aukščiausio taksidermijos ir preparavimo
meistriškumo lygio eksponatus.
10. Muziejus prašo kolekcijų ir eksponatų dovanotojus apie savo ketinimus informuoti Muziejų iš
anksto, kad Muziejaus specialistai galėtų įvertinti dovanojamas vertybes ir aptarti dovanojimo
sąlygas.

