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De skiftende tiders syn på dyr og dyrevelfærd i fangenskab afspejler sig i bygningerne og i deres forhold til
publikum. Haven har i sit mere end 150-årige liv skiftet karakter fra et beskedent menageri til en af de

førende zoologiske haver i verden.  
Den åbnede under meget primitive forhold i 1859, og først efter udvidelser 1861-1873 kunne den begynde at
måle sig med andre haver i Europa. En lang række arkitekter har sat deres præg på ZOO igennem hele dens

levetid, senest internationale kapaciteter som Sir Norman Foster og BIG.  
Bygninger og projekter præsenteres i tekst, tegninger og fotos, heraf et stort antal optaget specielt til bogen.

Afslutningsvis trækkes linjerne op til den fremtidige udvikling.
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