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sammen i fangenskab. Men den 
zoologiske haves mange nye anlæg 
giver dyrene gode muligheder for 
naturlig udfoldelse. 
 
Sådan var det ikke før i tiden, hvor 
store rovdyr og legesyge aber blev 
holdt i små bure. Men fra 1980'erne 
er Københavns Zoologiske Have lidt 
efter lidt blevet fornyet og forbedret. 
Så dyrene har fået meget mere plads 
at røre sig på.  
 
Kamelerne holder dog stadig til i en 
bygning fra 1872, som er havens 

ældste hus. De sarte tapirer bor  
også i et hus, der er fra ca. 1875. 
Men bygningerne er moderniseret. 
 
I Tropezoo's frodige regnskov flyver 
farvestrålende fugle publikum om 
ørerne. Mange afrikanske dyr bor nu 
på en storsavanne i Søndermarken. 
Det flotte Elefanthus åbnede for et 
år siden og er allerede berømt.  
 
Men det er ikke kun omgivelserne, 
der ser anderledes ud, end i 1859. 
Københavns Zoologiske Have er 

150 år med levende 
dyr fra hele verden 

20. september 1859 strømmede 
folk til Valby bakke i København for 
at se en sæl i et badekar, en ræv i 
en lænke og en skildpadde i en 
spand. Ørne, ugler, høns, ænder og 
kaniner fuldendte samlingen af 
levende dyr. Det var åbningsdagen 
for Københavns Zooologiske Have, 
som i år fylder 150 år. Ornitolog 
(fugleforsker) Niels Kjærbølling 
havde set zoologiske haver i andre 
europæiske hovedstæder. Sådan 
én skulle København også have. 
 
Derfor skrev han til Kong Frederik VII. 
Indenrigsministeriet gav ham lov til at 
leje Prinsesse Vilhelmines Have vest 
for Frederiksberg Slot. Grunden var 
på 4.000 kvadratmeter. Lejen var 
gratis og løb i ti år, men Københavns 
Zoologiske Have ligger der endnu.  
 
Arealet er i dag vokset til 11 hektar. 
Er område,  hvor ufattelig mange 
dyrearter fra hele verden trives i 
moderne, dyrevenlige omgivelser.  
 
Her oplever vi de mest spændende 
dyr boltre sig på nært hold. Samtidig 
får vi historien om deres liv. Nu om 
stunder fødes de stort set alle Læs mere  næste side.... 

I 2005 fik de mægtige 
isbjørne i Københavns 
Zoologiske Have en  
ny, stor grotte. 
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