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Lars Lunding Andersen, tidligere direktør i København Zoo, beretter medrivende om dyr og mennesker i
Zoologisk Have, fra den blev oprettet i 1859 og op til i dag – men med hovedvægt på hans næsten 40 år i

Haven.  
Denne mammutbog - med over 1000 illustrationer – fortæller om spændende dyr og underholdende historier.
Den er samtidig et vidnesbyrd om den udvikling, de zoologiske haver har været igennem fra 1800-tallet og
frem til i dag. Mange zoologiske haver begyndte som menagerier, hvor man udstillede sjældne dyr - og af og
til også mennesker. I dag tjener de i høj grad som naturbevarelsescentre, hvor bl.a. truede dyr kan yngle, så

arterne bevares for eftertiden. Det sker gennem samarbejde mellem alverdens zoologiske haver og
naturparker. For at give dyrene de bedste forhold, indrettes bure og anlæg så dyrene kan udfolde sig og leve
så naturligt som muligt - og det giver resultater. Bag burene sørger dyrepassere, dyrlæger, biologer m.fl. for, at

alle dyr har gode forhold tilpasset deres individuelle behov - og det gøres med passion og indsigt.  
I København Zoo kommer hvert år omkring 80.000 elever på besøg for at lære om dyrene. De iagttager og
løser opgaver, som giver dem forståelse og indsigt i dyrenes liv, og det gør Haven til Danmarks største

naturskole.  
København Zoo er stadig ”THE WILDEST PLACE IN TOWN” for både børn og voksne - og i høj grad et

besøg værd.
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