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Czynniki wpływające na tworzenie zasad urządzania terenów 
ekspozycyjnych w ogrodach zoologicznych 

 

Abstract 

Facts influencing the principles of exhibition organisation within zoological garden. In the 

last decades, a great pressure is put on improvement of keeping and exploring conditions of 

animals in zoological garden. Creating an exhibition, which functions as a natural and at the 

same that lets for freer observations, needs precisely described principles of organisation of 

exhibition area. Resulting from the fact that animals differ in many aspects, like: appearance, 

feeding habits, social structure, behaviour, environmental needs or possible contact with 

visitors, it is impossible to state one set of principle of exhibition organisation that could be 

used for all species. In fact, principle of exhibition organisation will differ depending on 

animal. A general important characteristic, common for all rules, is a creation process itself. 

In the article, there are a few factors, directly influencing the way of working principles out 

described. They cove: biology of an animal, exposition, location of enclosure, size of 

enclosure, vegetation, water, relief, surface, light, elements of equipment exhibition, shaping 

of views, elements facilitating the observation, fences, exhibition zones and visitors’ zone. 

Moreover, it is stated that in case of setting the principles for rather big animal exhibitions 

(that are important within its own zoogeographical regions), additional facts are taken into 

consideration: scientific and research part, household part, system of outer and inner 

transport. The article also mentions how influence and significance of facts is depending on 

animal species 

Wprowadzenie 

Obecnie rzadko się zdarza, aby były budowane nowe ogrody zoologiczne. W 

większości wypadków projektuje się nowe - dodatkowe lub modernizuje istniejące wybiegi. 

Ustalenie wspólnych precyzyjnych zasad urządzania dla wszystkich gatunków jest 

niemożliwe. Na zwierzęta żyjące  w warunkach naturalnych, oddziałuje ogromna ilość 

czynników środowiskowych, które mieszczą się w następujących grupach: szerokość 

geograficzna, siedlisko, warunki klimatyczne, sezonowość, zmienność dobowa, relacje w 

grupie i pomiędzy innymi zwierzętami. Wszystko to w konsekwencji wykształciło 

kompleksowe zachowania, specyficzne wzorce dla danego gatunku, które pozwalają im 

współdziałać z ich środowiskiem. Oczywiście dla każdego z gatunków niektóre aspekty 

środowiska naturalnego są ważniejsze od innych np. gatunki żyjące na drzewach w pełni 
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oddziaływają z leśną florą drzewną. Skuteczne warunki środowiskowe dla tych zwierząt 

żyjących w niewoli nie wymagają odtworzenia całego naturalnego środowiska w każdym 

detalu, a jedynie w aspekcie potrzeb, które są ważne dla danych gatunków. Bardzo istotnym 

faktem jest, że wszystkie gatunki różnią się w tych wymaganiach i budowa ekspozycji musi 

być przeprowadzona w świetle obecnej wiedzy o potrzebach poszczególnych gatunków 

(Shepherdson 1988). Zwierzęta różnią się od siebie pod wieloma względami: wyglądem, 

sposobem żerowania, strukturą społeczną, zachowaniem, potrzebami środowiskowymi, 

możliwością kontaktu ze zwiedzającymi. Oczywiście, można uogólnić zasady dla danej grupy 

zwierząt, ale zawsze to będzie generalizacja, która może przynieść przypadkowy efekt, a 

nawet szkodę. Wspólną, ważną, ogólną cechą dla wszystkich zasad jest sam proces ich 

tworzenia. Uwzględnia on kilkanaście czynników wpływających bezpośrednio na tworzenie 

zasad, takich jak: biologia zwierzęcia, wystawa, lokalizacja wybiegu, wielkość wybiegu, 

roślinność, woda, rzeźba terenu, podłoże (nawierzchnia), światło, elementy wyposażenia 

ekspozycji, kształtowanie widoczności, elementy ułatwiające obserwacje, ogrodzenie, strefa 

ekspozycyjna dla zwierząt i strefa dla zwiedzających. W przypadku bardzo dużych ekspozycji 

zwierząt, które w swojej krainie zoogeograficznej odgrywają znaczącą rolę, dodatkowo bierze 

się pod uwagę również takie czynniki jak: część naukowo-badawcza, część gospodarcza, 

układ komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.  

 

Biologia zwierzęcia 

Ekspozycja powinna zapewnić wszystkie podstawowe potrzeby biologiczne 

odpowiednie dla danego gatunku. Zwierzęciu żyjącemu w niewoli stwarza się takie otocznie, 

aby było jak najbardziej zbliżone do tego jakie ma w naturze oraz miało możliwość 

zaspokojenia potrzeb fizycznych i psychicznych (Shepherdson 1988). Do potrzeb można 

zaliczyć: możliwość poruszania się, żerowania, zdobywania pożywienia, swobodnego 

rozmnażania, zachowania behawioralne (godowe, poszukiwawcze, możliwość oznaczania 

terenu, rytualne) 

Wystawa 

Odpowiedni wybór terenu powoduje, ze wystawa poprawia warunki klimatyczne na 

ekspozycji zgodnie z potrzebami zwierzęcia. W przypadku zwierząt ze strefy subtropikalnej 

lub tropikalnej, najkorzystniejszy jest wybór południowej nachylonej ekspozycji z pagórkami, 

osłoniętej od północnej stronny roślinnością. Taka wystawa umożliwia wygrzewanie się 

zwierzęcia w słoneczne dni, spływ po zboczu filtrowanego przez roślinność powietrza, 
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zastoiska ciepłego i zimnego powietrza, odpływ powietrza od zwierząt do ludzi (wtedy 

zwierzęta w mniejszym stopniu wyczuwają zapach - obecność ludzi) (Blaser 2001). 

 

Wielkość terenu ekspozycyjnego 

Wielkość terenu powinna odpowiadać wielkości terytorium w naturze, zajmowanego 

przez danego osobnika lub grupę. W warunkach miejskiego ogrodu zoologicznego jest to 

często niewykonalne. Ograniczenie obszaru powinno uwzględniać możliwość zaspokojenia 

potrzeb na mniejszym terenie np. dostarczenie pożywienia, którego zdobywanie (pobieranie) 

będzie zajmowało przybliżoną ilość czasu jak w naturze (Hancocks 1980). Ponadto określanie 

wielkości ekspozycji wiąże się uwzględnieniem kilku wymogów takich jak: maksymalna 

ilość zwierząt, ilość samców (determinuje podział na terytoria), program hodowlany, 

wielkość budynku oraz wielkość terenów towarzyszących jak teren zieleni, teren zajmowany 

przez ogrodzenia – suche i mokre fosy, komunikacja zewnętrzna dla zwiedzających, 

komunikacja wewnętrzna dla obsługi i maszyn.  

 

Roślinność 

Roślinność znajdująca się bezpośrednio na wybiegu wymaga odpowiedniego doboru i 

selekcji. Głównie mają zastosowanie drzewa. Krzewy ze względu na delikatniejszą strukturę i 

niewielkie rozmiary znacznie rzadziej są umieszczane na wybiegu i wymagają specjalnych 

zabezpieczeń przed zniszczeniami. Zasadniczymi kryteriami w doborze drzew jak i krzewów 

jest duża odporność na ewentualne załamania gałęzi, konarów oraz zrywanie liści, a w 

przypadku dużych zwierząt mała wrażliwość na zagęszczenie gruntu w pobliżu pnia drzewa i 

zwarty pokrój o długim odcinku pojedynczego pnia. Wskazane jest, aby zastosowany gatunek 

był długowieczny i trwały, ogranicza się wtedy pielęgnacja oraz wymiana zbyt wczesna 

poszczególnych egzemplarzy. Bezwzględnie należy wyeliminować nasadzenia roślin 

częściowo lub w całości toksycznych na terenie wybiegu i strefie dla zwiedzających, gdzie 

dzieci mogą mieć bezpośredni kontakt. Szkodliwe oddziaływanie roślin na organizm ludzki 

opisał Łukasiewicz (1979). 

Innym kryterium przy doborze roślinności będzie pochodzenie poszczególnych roślin. 

Wskazane jest, aby w czasie projektowania ekspozycji dobierać roślinność, która znajduje się 

w siedlisku naturalnego występowania danego zwierzęcia lub jest z tej samej krainy 

zoogeograficznej, a może wegetować również w naszym klimacie. Jeżeli jest to niemożliwe 

należy uwzględnić dobór gatunków, które w pokroju, kształcie liści lub ogólnym wyglądzie 

przypominają rośliny w naturalnym środowisku zwierzęcia. Przykładem może tu być fakt, iż 
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znacznie lepsze wrażenie fragmentu naturalnego krajobrazu na ekspozycji (np. dla słoni 

indyjskich) tworzy ściana z bambusów, niż ze świerków. 

W czasie projektowania wybiegu dla zwierząt należy zwrócić uwagę na rolę, rodzaj, 

ilość i wielkość zajmowaną przez roślinność w poszczególnych częściach założenia: na 

terenie wybiegu, w strefie towarzyszącej, w strefie dla zwiedzających. Zasadnicze jej funkcje 

to przyrodnicza, osłonowa, tworzenie kompozycji, kształtowanie widoczności i dekoracyjna. 

Kształtowanie widoczności przez rozmieszczenie krzewów, pojedynczych drzew lub grup 

drzew na wybiegu, roślinności w strefie towarzyszącej oraz w strefie dla zwiedzających 

(Schürer 1996; Blaser 2001; Zubkowicz 2001); 

 

 

 

Fot. 1. Zabezpieczanie drzew na wybiegu dla słonic w ogrodzie zoologicznym w Emmen. 

The protection of trees on the enclosure for elephants in the zoo of Emmen (Zubkowicz 2001) 

 

Ostatnim kryterium branym po uwagę w przypadku roślinności, jest zabezpieczanie jej 

na wybiegach. Wielkość ekspozycji i stałe przebywanie na nim zwierząt powoduje że jest ona 

niszczona lub zjadana. Duże drzewa mogą sprzyjać ucieczce. Powoduje to, konieczność 

zabezpieczania, która sprowadza się do dwóch zasadniczych rodzajów - poprzez zastosowanie 

elektrycznych pastuchów lub budowy wszelkiego typu fizycznych barier. Zabezpieczenia 

elektryczne są bardziej estetyczne i mniej widoczne, ale wymagają podziemnej instalacji 
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zasilającej i codziennej kontroli. W przypadku barier fizycznych stawia się wymogi 

odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i uwzględnienia plastycznej formy harmonizującej 

z otoczeniem 

Woda 

W zależności od zwierzęcia woda w krajobrazie ekspozycji ma rolę zasadniczą lub 

prawie żadną. Zwierzęta siedlisk suchych (pustynia, stęp, sawanna) muszą mieć jedynie 

dostęp do wody do picia. Zwierzęta innych środowisk powinny lub wręcz muszą mieć stały 

kontakt z wodą. Pozwala to do poprawy warunków sanitarnych, klimatycznych, czy 

możliwość zaobserwowania wielu zachowań. Zbiornik umieszcza się w miarę blisko strefy 

dla zwiedzających. Wielkość basenu powinna pozwalać na równoczesną kąpiel kilku 

osobników. Brzeg i rzeźbę dna zbiornika kształtuje się, tak aby umożliwić swobodne wejście 

co najmniej z dwóch stron (Blaser 2001). Na ekspozycjach zwierząt wodno-lądowych 

powinno być zastosowane na pewnym odcinku ogrodzenie z szyby „pancernej”, która by 

otaczała zbiornik. Pozwoli to na obserwację zwierzęcia pod wodą. Atrakcyjność ekspozycji 

przeszklonej ściany w basenie związana jest z dużo większą od normatywnej czystością wody 

w zbiorniku, zastosowaniem dodatkowych filtrów na zanieczyszczenia mechaniczne, 

chemiczne i biologiczne oraz częstszą wymianą wody. W przypadku zwierząt wodnych, 

szklana ściana jest koniecznością. 

 

Rzeźba terenu 

Ukształtowanie terenu wpływa na warunki przyrodnicze, urozmaica krajobraz i 

estetykę założenia. Są to: spływy grawitacyjne, zastoje chłodnego powietrza, miejsca 

nasłonecznione, możliwość schowania się przed zwiedzającymi oraz wiele innych zjawiska 

związane z rzeźbą terenu. Teren różny od płaskiej powierzchni bardziej przyciąga wzrok niż 

monotonna płaszczyzna, tworząc interesujący widok dla zwiedzających, jak również zwierząt 

(Blaser 2001). Rzeźba terenu powinna nawiązywać do krajobrazu, gdzie w naturze zwierze 

żyje (np. sztucznie wygląda płaski wybieg z kozicami górskimi). Umieszczenie ekspozycji na 

zboczu lub terenie nachylonym pozwala na ulokowanie strefy dla zwiedzających i miejsc 

widokowych na różnych wysokościach przez co daje możliwość obserwacji zwierząt pod 

wieloma kątami i z różnej strony. 
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Podłoże (nawierzchnia) 

Fizjonomia i sposób bytowania zwierzęcia określają podłoża na wybiegu oraz na dnie 

suchej fosy. Przepuszczalne, miękkie, elastyczne, łatwe do pielęgnacji lub wymiany - te 

kryteria narzucają dobór podłoża na wybiegu. Nawierzchnia piaszczysta, żwirowa, korowo-

torfowa lub trawiasta najlepiej spełnia swoje zadanie (Bleijnberg 1997). Oczywiście w wielu 

wypadkach w zależności od gatunku zwierzęcia nawierzchnia musi być utwardzana na całym 

wybiegu lub w części ekspozycji (np. wybieg dla fok). Praktycznie na każdym wybiegu dla 

dużego zwierzęcia nawierzchnie utwardzane powinny znajdować się przed wejściem do 

budynku, zbiornika wodnego lub wejściem na wybieg dla obsługi.  

 

Światło 

Współczesne kryteria eksponowania zwierząt określają dążenie do stworzenia 

warunków dla zwierząt jak najbardziej zbliżonych do naturalnego środowiska. Różnica 

długości dnia w strefie subtropikalnej południowej Azji i w Europie jest nieznaczna (rzędu 1-

2 godzin), przez to nie odgrywa większego znaczenia. W przypadku strefy tropikalnej gdzie 

stale słońce świeci przez 12 h istnieje konieczność oświetlania pomieszczeń ekspozycyjnych 

dla zachowania prawidłowej aktywności zwierząt. Budynek ekspozycyjny powinien być tak 

zaprojektowany, aby światło naturalne, które oświetla pomieszczenia ekspozycyjne było 

wystarczające. Rozsuwany szklany dach jest optymalnym rozwiązaniem zapewniającym 

odpowiednią ilość światła, jak również daje możliwość pełnego wentylowania pomieszczeń. 

Rozwiązanie takie powinno mieć również możliwość cieniowania sufitu zasłonami, 

kurtynami dla zmniejszenia ilość wpadającego światła. Właściwe są również inne rozwiązania 

architektoniczne np.: ze świetlikami po południowej stronie budynku, które dostarczają 

wewnątrz pomieszczeniom mniejszą ilość naturalnego światła. Jedynym problemem jaki 

może powstać jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia roślinom tropikalnym 

umieszczonym na ekspozycji. W niektórych ogrodach zoologicznych w okresie zimy, kiedy 

zwierzęta bardzo krótko wychodzą na wybieg zewnętrzny, praktykowane jest doświetlanie 

pomieszczeń światłem sztucznym do 12 h. (Jeżo 1999) 

Biologiczne potrzeby zwierząt zwracają uwagę na ilość cienia na zewnętrznym terenie 

ekspozycyjnym, jaką należy zapewnić zwierzętom w czasie słonecznego dnia. Nawet 

zwierzęta żyjące na terenach o silnym nasłonecznieniu powinny mieć możliwość schronienia 

się w cieniu (np. minimalne 10% cienia na wybiegu pozwala zapewnić komfort zwierzętom 

sawann w upalny dzień) (Bleijnberg 1997). 

 



 

 

 

7

Elementy wyposażenia ekspozycji  

W naturze większość zwierząt przemieszcza się od kilku do kilkunastu kilometrów, a 

nawet do kilkudziesięciu w czasie żerowania lub poszukiwania ulubionych przysmaków. Tak 

długa wędrówka wiąże się z napotykaniem różnych utrudnień, przeszkód. Między osobnikami 

żyjącymi w stadzie dochodzi do różnych relacji i zachowań behawioralnych. Młode osobniki 

bawią się, ganiają. Zwierzęta trzymane w niewoli muszą mieć zapewnione poza potrzebami 

bytowymi takimi jak: pokarm, woda, schronienie od słońca, deszczu oraz ciepło, potrzeby 

związane z ich biologią, sposobem żerowania i spędzania dnia. Elementy wyposażenia 

powinny dopełnić kompleksowość środowiska (np. pozwalają na możliwość przemieszczania 

się na różnych płaszczyznach) lub spełnić potrzeby behawioralne. Należą do nich wszelkiego 

rodzaju pnie drzew, drewniane bale, kamienie, skały, materiały imitujące naturalne (beton 

kształtowany w skały) liny, siatki, a nawet zabawki, beczki plastikowe, szmaty lub opony. 

Wszystkie te elementy powinny być umieszczone na zewnętrznym, jak i wewnętrznym 

wybiegu. Rozlokowanie elementów wyposażenia wybiegów jest dowolne, ale właściwe jest 

umieszczenie ich zgodnie z kompozycją układu i w harmonii z krajobrazem. Ilość elementów 

nie jest ściśle określona, ale w pełni powinna wzbogacać środowisko odpowiednio dla danego 

gatunku (Shepherdson 1988). 

 

Kształtowanie widoczności 

Kształtowanie widoczności odbywa się poprzez urządzanie roślinności i rzeźby terenu 

na wybiegu, w strefie towarzyszącej oraz w strefie dla zwiedzających 

- główną zasadą kształtującą roślinność jest stworzenie jednego, dwóch otwartych widoków 

na ekspozycje i co najmniej dwóch miejsc widokowych do obserwacji z ukrycia 

- bezpośrednio na wybiegu powinny znajdować się pojedyncze drzewa o długim pniu i 

wysoko osadzonej koronie, które umieszcza się ze względu na łatwiejszą możliwość 

ochrony przed zjadaniem i niszczeniem, ale również przez to, że ułatwiają obserwacje i 

zapewniają niezbędnego cienia zwierzętom; 

- krzewy, pojedyncze drzewa lub grupy drzew znajdujące się bezpośredni na wybiegu 

powinny, w danym momencie, przesłaniać widok na zwierzęta maksymalnie z dwóch 

stron świata; umożliwia to obserwacje z trzeciej strony lub ewentualnie, jeżeli jest tak 

zaprojektowany wybieg z czwartej strony świata; rozwiązanie te pozwala na częściowe 

wyalienowanie się zwierząt od publiczności lub od innych osobników na wybiegu, a 

zarazem daje możliwość obserwacji zwiedzającym; 
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- projektowana roślinność nie powinna utrudniać obserwacji w miejscach widokowych; 

drzewa lub inne przeszkody na wybiegu nie powinny znajdować się na osi wzroku, nie 

bliżej niż połowę szerokości ekspozycji; zasada ta określa, że drzewa mogą być 

zaprojektowane bliżej pod warunkiem umiejscowienia z boku linii widokowej 

obserwatora; 

- cień rzucany przez drzewa lub krzewy znajdujące się na wybiegu lub w strefie 

towarzyszącej w czasie otwarcia Zoo (w okresie letnim ogrody zoologiczne czynne są 9
00

-

19
00

) nie powinien obejmować więcej niż 60% i mniej niż 10% terenu ekspozycyjnego 

 

Elementy ułatwiające obserwacje 

Prawidłowo zaprojektowany wybieg stwarza możliwości obserwacji zwierząt z 

różnych miejsc, kątów, na różnej wysokości, w bezpośrednim kontakcie wzrokowym i z 

ukrycia. Układ kompozycyjny ekspozycji dla dużych zwierząt powinien tworzyć minimum 

jedną otwartą przestrzeń, której zwiedzający mają bezpośredni kontakt wzrokowy ze 

zwierzętami oraz dwa miejsca widokowe z ukrycia.  

Otwarte przestrzenie to część strefy dla zwiedzających na której widok na ekspozycję 

na odcinku 10 m wzdłuż wybiegu jest nie osłonięty drzewami lub innymi przeszkodami. W 

czasie ich projektowania stosuje się do kształtowania krajobrazu tylko pojedyncze drzewa 

oraz krzewy do1,2 m o naturalnej wielkości lub strzyżone. Otwarte widoki rozlokowane są 

przy głównych trasach zwiedzania i pozwalają na obserwację całego lub dużej części wybiegu 

Blaser 2001).  

Miejsca widokowe są niedużymi placami do 100 m
2
 w strefie dla zwiedzających, 

często z miejscami do siedzenia, osłonięte roślinnością lub inną przesłoną z kilku stron dając 

możliwość obserwacji dużej części lub określonego fragmentu wybiegu. Od strony zwierząt 

sadzi się krzewy o wysokości do 1,2 co umożliwia swobodną obserwacje, a zarazem 

zwiedzający są mniej widoczni przez zwierzęta. Miejsca widokowe są na ogół oddalone od 

głównej trasy dla publiczności, do których dochodzi się niedużymi drogami lub dróżkami. 

Właściwe jest umieszczenie miejsc widokowych na różnych wysokościach po przez 

wykorzystanie istniejącej lokalizacji wybiegu na terenie pagórkowatym, naturalnym stoku lub 

na sztucznie usypanym w wyniku robót ziemnych. W przypadku płaskiego terenu wybiegu 

różnice wysokości można uzyskać poprzez budowę wież obserwacyjnych, sztucznych drzew 

z platformą widokową albo specjalnej lokalizację miejsca widokowego np.: na dachu 

pawilonu ekspozycyjnego. Jest to szczególnie ważne przy obserwacji płochliwych 

przeżuwaczy jak np. antylopy, jelenie (Bleijnberg 1997; Blaser 2001; Zubkowicz 2001). 
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Fot. 2. Wieża do obserwacji w ogrodzie zoologicznym w Emmen. An observation tower in 

the zoo of Emmen (Zubkowicz 2001)  

 

Innymi elementami ułatwiającymi obserwacje są przeszklenia w miejscach 

atrakcyjnych widokowo, w których można podpatrzyć wiele ciekawych zachowań 

związanych z biologią zwierząt. Szyby „pancerne” dają możliwość prawie bezpośrednich 

kontaktów, co jest korzystne dla zwiedzających jak i zwierząt np. w przypadku małp 

człekokształtnych 

 

Ogrodzenie 

W zależności od kompozycji ekspozycji i możliwości terenu można zastosować kilka 

rodzajów ogrodzeń. Harmonia z otoczeniem i stworzenie wrażenia naturalnej przegrody jest 

równie ważnym zagadnieniem, co spełnienie funkcji odgrodzenia. Najczęściej stosowanymi 

ogrodzeniami są: sucha i wodna fosa, obniżenie terenu, murki oporowe, szyby „pancerne” 

stalowe konstrukcje oraz jako dodatkowe zabezpieczenie- elektryczny pastuch (Wears 1979). 

Dobór ogrodzenia musi koniecznie odpowiadać możliwościom sprawności fizycznej i 

inteligencji zwierzęcia (np. orangutan w zoo w Koloni rozmontował źle skonstruowany 

pastuch elektryczny na swoim wybiegu). Ważnym aspektem w konstruowaniu ogrodzeń jest 
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zwrócenie uwagi na budowę wszelkiego typu alternatywnych barier (np. w ogrodzie 

zoologicznym w San Diego na ekspozycji z niejadowitymi wężami zastosowano ogrodzenie z 

rurek zakopanych 3 cm pod ziemią dmuchających zimne powietrze; jedyne widoczne 

ogrodzenie to barierka dla ludzi, aby nie weszli na teren ekspozycji) 

 

Strefa ekspozycji zwierząt 

Ekspozycja dla zwierząt w ogrodach zoologicznych powinna być tak projektowana, aby 

pozwalała zwiedzającym w całości z różnych miejsc strefy dla publiczności objąć wzrokiem 

90 % zewnętrznego wybiegu  i blisko 100 % wewnętrznych wybiegów. Strefa ekspozycyjna 

obejmuje ten obszar wybiegów. Pozostała część zewnętrznych wybiegów stanowi schronienie 

zwierząt przed zwiedzającymi. Układ terenu ekspozycyjnego powinien zapewniać zwierzęciu 

możliwość wyalienowania się do stada lub przed natarczywą publicznością (Jeżo 1999). 

 

Strefa dla zwiedzających 

Obszar dostępny dla publiczności tak jak: układ komunikacji zewnętrznej, „otwartych 

przestrzeni widokowych”, miejsca widokowe stanowią strefę dla zwiedzających. Do tej części 

można zaliczyć również obszar terenu zajmowany przez roślinność w odległości 2 m od 

strefy, do której przypadkowo zwiedzający lub dzieci mogą wkroczyć. Układ wybiegów 

powinien być tak urządzony, aby pozwalał z danego miejsca widokowego objąć wzrokiem 

minimum 30% obszaru terenu ekspozycyjnego (Zuidgeest 1994). W głównej alej powinny 

znajdować się tablice informacyjne i edukacyjne o życiu i biologii danego zwierzęcia oraz 

kosze na śmieci. Wskazane jest umieszczenie w miejscach widokowych i na głównej trasie 

dla zwiedzających ławek lub innych miejsc do siedzenia. 

 

Część gospodarcza 

 Duże ekspozycje dla zwierząt wymagają kompleksowej obsługi, często kilku ludzi i 

sprzętu, co powoduje konieczność wyodrębnienia dodatkowej części gospodarczej 

przeznaczonej wyłącznie dla danego założenia ekspozycyjnego. Umieszczona jest przy ona z 

boku założenia. Konieczność stałego korzystania powoduje umieszczenie jej obok 

pomieszczeń z ekspozycją wewnętrzną lub budynku noclegowego zwierząt. Obszar ten 

przeznaczony jest wyłącznie do obsługi i ze względu na rodzaj prac wykonywanych powinien 

być ogrodzony, a z powodów estetycznych i kompozycyjnych osłonięty roślinnością. Na tą 

część składają się budynki gospodarcze (o powierzchni użytkowej min. 100 m
2
), stodoła 

(pojemność około 25 m
3
),  magazyny (pojemność około 50 m

3
) i plac gospodarczy 
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(minimalna wielkość 100-150 m
2
), które łącznie zajmują powierzchnię 10 % całego 

założenia. Na wielkość części gospodarczej poza rozmiarem terenu ekspozycyjnego wpływa 

również kubatura pawilonu ekspozycyjnego. Uwzględnienie w projekcje architektonicznym 

w budynku pomieszczeń do przygotowania pasz, magazyny, garaże na maszyny, może 

uniknąć konieczności planowania oddzielnej części gospodarczej (Jeżo 1999). 

 

Część naukowo-badawcza 

Każdy ogród zoologiczny posiada część naukową-badawczą, która może mieć swój 

oddzielny oddział przy ekspozycjach dużych unikatowych lub zagrożonych zwierząt (np. 

pawilon dla małp człekokształtnych w Kolonii). Część naukowa to pomieszczenia do 

wykonywania badań, obserwacji i zabiegów pielęgnacyjnych oraz wybieg hodowlany. 

Znajdują się tu również pomieszczenia socjalne dla opiekunów i pracowników oraz kwatera 

noclegowa (używane w czasie długotrwałych obserwacji). Wybieg hodowlany jest 

oddzielnym wybiegiem zewnętrznym, na którym kojarzy się pary zwierząt lub separuje 

danego osobnika. Wybieg jest niedostępny dla zwiedzających jak i innych zwierząt z 

ekspozycji. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, jest ogrodzony i osłonięty na 

ogół roślinnością (Jeżo 1999). 

 

Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna wybiegu  

Każda duża ekspozycja posiada układ komunikacyjny, który dzieli się na komunikację 

zewnętrzną dla zwiedzających i komunikację wewnętrzną przeznaczoną dla obsługi. Sieć 

komunikacyjna w ogrodzie zoologicznym powinna stanowić około 15% powierzchni 

(Niemirski 1973) z czego 8-10% powierzchni stanowi komunikacja zewnętrzna, a 5-8 % 

komunikacja wewnętrzna (Blaser 2001).   

Komunikacja zewnętrzna odbywa się na wszelkich drogach dostępnych dla 

publiczności, „otwartych przestrzeniach widokowych” i drogach do miejsc widokowych. 

Trasy te przeznaczone są do ruchu pieszego i posiadają określony kierunek zwiedzania, 

nieskomplikowany układ, aby zwiedzający nie błądzili oraz wszelkie przystosowania dla osób 

niepełnosprawnych: rampy, odpowiedniej szerokości drogi, poręcze. Główne trasy dla 

zwiedzania powinny mieć szerokość 3-4 m (Niemirski 1973). Szerokość dróg dochodzących 

do miejsc widokowych 2-3 m (Schürer 1996) 

Drogi dla samochodów dostawczych, obsługi, dźwigu oraz innych samochodów i 

urządzeń stanowią układ komunikacji wewnętrznej. Ta część strefy komunikacyjnej jest 

niedostępna dla zwiedzających i przystosowana do poruszania się ciężkich pojazdów. Drogi 
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komunikacji wewnętrznej powinny mieć nawierzchnię utwardzaną o szerokości 5-6 m 

(Niemirski 1973). 

 

Rys. 3. Schemat modelowego zewnętrznego wybiegu dla słoni. A diagram of a model outdoor 

enclosure for elephants (Zubkowicz 2001) 



 

 

 

13

Komunikacja wewnętrzna powinna się jak najmniej krzyżować z komunikacją zewnętrzną. 

Warunek ten wiąże się z bezpieczeństwem i estetyką założenia. Krzyżowanie się trasy 

obsługi, którędy przejeżdżają samochody ciężarowe i trasy dla zwiedzających po których 

spacerują również dzieci zwiększa ryzyko wypadków. Wskazane jest, aby komunikacja 

zewnętrzna była odizolowana roślinnością od komunikacji wewnętrznej. Zwiedzający nie 

powinni oglądać transportu zwierząt, rozładunku pasz, różnych materiałów, sprzątania placu 

gospodarczego, prac wykonywanych przez obsługę założenia. 

 

Podsumowanie 

Przedstawione wyżej czynniki wpływające na urządzanie terenów ekspozycyjnych w 

ogrodach zoologicznych obrazują skomplikowany proce tworzenia zasad. Prawidłowe 

określenie poszczególnych zasad urządzania ekspozycji wymaga współpracy wielu 

specjalistów jak: zoologów, zootechników, botaników, dendrologów, architekci, czy 

architekci krajobrazu. Złożoność czynników wskazuje, że istnieje konieczność zebrania 

odpowiednich informacji i przeprowadzenia właściwych analizy danych z różnych dziedziny 

wiedzy. Wynikiem tych prac będzie stworzenie terenu ekspozycyjnego, który będzie 

funkcjonował podobnie jak fragment naturalnego środowiska i zarazem pozwoli 

zwiedzającym na swobodną możliwość obserwacji zwierząt. Ostatecznie wymienione 

czynniki wskazują, że architekt krajobrazu po konsultacji z wyżej wymienionymi 

specjalistami nadaje końcowy kształt całemu założeniu, kreując krajobraz wybiegów, 

poprawiając warunki środowiskowe, czy kształtując kompozycje. 
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Abstrakt 

Czynniki wpływając na tworzenie zasad urządzania terenów ekspozycyjnych w ogrodach 

zoologicznych.  W ostatnich dziesięcioleciach, kładzie się duży nacisk na poprawę warunków 

trzymania i eksponowania zwierząt w ogrodach zoologicznych. Stworzenie ekspozycji, która 

będzie funkcjonował podobnie jak fragment naturalnego środowiska i zarazem pozwoli 

zwiedzającym na swobodną możliwość obserwacji zwierząt wymaga określenia precyzyjnych 

zasad urządzania terenów ekspozycyjnych. Ze względu, że zwierzęta różnią się między sobą: 

wyglądem, sposobem żerowania, strukturą społeczną, zachowaniem, potrzebami 

środowiskowymi, czy możliwością kontaktu ze zwiedzającymi nie można określić wspólnych 

dla wszystkich zwierząt zasad urządzania ekspozycji. Powoduje to, że tworzone zasady dla 

poszczególnych zwierząt będą się różnić mniej lub bardziej w zależnie od gatunku. Wspólną, 

ważną, ogólną cechą dla wszystkich zasad jest sam proces ich tworzenia. W artykule opisano 

kilkanaście czynników wpływających bezpośrednio na tworzenie zasad. Należy do nich: 

biologia zwierzęcia, wystawa, lokalizacja wybiegu, wielkość wybiegu, roślinność, woda, 

rzeźba terenu, podłoże (nawierzchnia), światło, elementy wyposażenia ekspozycji, 

kształtowanie widoczności, elementy ułatwiające obserwacje, ogrodzenie, strefa 

ekspozycyjna dla zwierząt i strefa dla zwiedzających. Ponad określono, że w przypadku 

tworzenia zasad dla bardzo dużych ekspozycji zwierząt, które w swojej krainie 

zoogeograficznej odgrywają znaczącą rolę, dodatkowo bierze się pod uwagę również takie 

czynniki jak: część naukowo-badawcza, część gospodarcza, układ komunikacji zewnętrznej i 

wewnętrznej. Zasygnalizowano również jak może się zmieniać wpływ i znaczenie 
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poszczególnych czynników w tworzeniu zasad w zależności od gatunku lub grupy zwierząt 

eksponowanych. 
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