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MISJA 

Chronimy przyrodę, by ocalić wspólny świat ludzi i zwierząt. Naszą misję realizujemy współpracując z ogrodami 

zoologicznymi i instytucjami naukowymi z całego świata. Pasją, wiedzą i doświadczeniem służymy walce o 

przetrwanie ginących gatunków. Łączymy modelową hodowlę z badaniami naukowymi i edukacją ekologiczną. 

Prowadzimy Ptasi Azyl i ośrodek CITES dla zwierząt potrzebujących pomocy. Jesteśmy wizytówką bogatej historii 

Warszawy i częścią jej przyszłości - zieloną wyspą w sercu stolicy. 

MOTTO: Działajmy wspólnie, by chronić przyrodę! 

 

WIZJA 

Zanim nadejdą czasy, kiedy ogrody zoologiczne staną się niepotrzebne, a zwierzęta wrócą do swoich naturalnych 

środowisk, będziemy dla nich domem. Najlepszym z możliwych. 

 

SZCZEGÓŁY MISJI I NASZE CELE 

1. HODOWLA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW 

Najważniejszym celem ogrodów zoologicznych jest ochrona zagrożonych lub wymarłych w naturze gatunków dla 

zapewnienia ich przetrwania. Realizujemy ten cel na dwóch płaszczyznach: 

- ex situ (ochrona poza miejscem naturalnego występowania) – zapewniamy żywy bank genów, który pozwoli na 

odtworzenie lub zasilenie dzikiej populacji. W Warszawskim ZOO mieszkają przedstawiciele gatunków, które nie 

występują już w swoim naturalnym środowisku, m.in. oryks szablorogi, szpak balijski czy gołębiak kasztanowaty. 

- in situ (ochrona w miejscu naturalnego występowania) – przywracanie zwierząt do ich naturalnego środowiska 

(reintrodukcja) oraz wspieranie programów ochrony na całym świecie na rzecz zagrożonych gatunków. Wspieramy 

programy ochrony m.in. goryli, szympansów, gibonów. 

Aktywnie uczestniczymy w ochronie rodzimej fauny. Prowadzimy projekt przywracania na Mazowszu żółwia błotnego 

oraz uczestniczyliśmy w programie restytucji foki szarej do południowego Bałtyku. Angażujemy się w czynną ochronę 

ginących gatunków ptaków, w tym głuszców, cietrzewi i sokołów wędrownych, wspieramy ochronę Wisły i 

sąsiadujących z nią siedlisk. 



 

Współpracujemy z ogrodami zoologicznymi, gdyż tylko w ten sposób możliwa jest skuteczna ochrona ginących 

gatunków. Jesteśmy członkiem organizacji skupiających najbardziej liczące się ogrody zoologiczne. Organizacje te 

ujednolicają zasady i  określają międzynarodowe standardy hodowli zwierząt w ogrodach. Są to: 

 - EAZA (Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) 

- WAZA (Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) 

- EARAZA (Euroazjatyckiego Regionalnego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów)  

Aktywnie uczestniczymy w wielu programach hodowlanych jak: 

- EEP (Europejski Program Ochrony  Zwierząt), który obejmuje hodowlę gatunków najbardziej zagrożonych, tym 

programem w naszym ZOO jest objętych aktualnie 47 gatunków zwierząt 

-  ESB (Europejska Księga Rodowodowa), której w naszym ZOO podlega 39 gatunków zwierząt 

-  ISB (Międzynarodowa Księga Rodowodowa), tym programem w naszym ZOO jest objętych aktualnie 28 gatunków 

zwierząt. 

 

Naszym celem jest kontynuowanie współpracy z międzynarodowymi instytucjami i koncentrowanie się na hodowli 

gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem. 

 

2. Edukacja 

Edukacja przyrodnicza 

Kształtujemy proekologiczne postawy już u najmłodszych. Prowadzimy atrakcyjne zajęcia warsztatowe dla dzieci i 

młodzieży, często dając możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. 

Informujemy o zagrożonych wyginięciem gatunkach zwierząt oraz sposobach ich ochrony, w których czynny udział 

biorą ogrody zoologiczne. 

Poszerzamy wiedzę społeczeństwa na temat zwierząt, ich naturalnego środowiska, biologii oraz zagrożeń przez 

prowadzenie zajęć edukacyjnych, warsztatów, wykładów i różnego rodzaju spotkań. 

Budujemy świadomość ekologiczną i propagujemy właściwe postawy wśród odwiedzających nas gości. 

Uświadamiamy potrzebę dbania o naturalne środowisko, w świetle stojących przed nim zagrożeń i katastrof 

ekologicznych, za które odpowiedzialny jest człowiek. 



 

 

Naszym celem jest rozszerzanie działalności edukacyjnej, uczestnictwo w konferencjach naukowych i docieranie do 

coraz szerszego grona odbiorców, aby uświadamiać społeczeństwu potrzebę ratowania przyrody. 

 

Edukacja specjalistyczna 

Edukujemy lekarzy weterynarii w zakresie leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt. 

Dajemy studentom medycyny weterynaryjnej możliwość zdobycia doświadczenia w leczeniu zwierząt egzotycznych i 

pacjentów Ptasiego Azylu. 

Prowadzimy praktyki dla studentów kierunków przyrodniczych. 

Szkolimy funkcjonariuszy służb celnych, straży miejskiej, policji, straży pożarnej, pracowników prokuratury i służb 

sanitarno-weterynaryjnych w zakresie chwytania i postępowania ze  zwierzętami. 

Propagujemy potrzebę przestrzegania przepisów Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). 

 

Naszym celem jest szerzenie specjalistycznej wiedzy wśród osób zawodowo zajmujących się zwierzętami. 

 

3. Wsparcie badań naukowych 

Uczestniczymy w badaniach naukowych mających na celu ochronę zagrożonych gatunków zwierząt w naturze, a także 

zapewnienie im dobrostanu w warunkach ogrodu zoologicznego. 

Przy Warszawskim ZOO funkcjonuje Rada Naukowa złożona z profesorów warszawskich uczelni o profilach 

przyrodniczych, której zadaniem jest opiniowanie, doradzanie i kontrolowanie przedsięwzięć Ogrodu. 

Współpracujemy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w celu prowadzenia badań na populacjach zwierząt 

zamieszkujących ogrody zoologiczne.  

Umożliwiamy studentom prowadzenie obserwacji i zdobywanie danych na potrzeby prac doktorskich, magisterskich 

i inżynierskich. 

 

Naszym celem jest dalsze wspieranie badań naukowych, które przyczyniają się do rozwoju wiedzy na temat zwierząt. 

 



 

4. Leczenie, rehabilitacja, opieka 

W ośrodku „Ptasi Azyl”, działającym przy Warszawskim ZOO, prowadzimy szpital i ośrodek rehabilitacji dla krajowej 

awifauny, gdzie leczymy ptaki, aby mogły wrócić do środowiska naturalnego. 

W Centrum CITES, które funkcjonuje przy Warszawskim ZOO, zapewniamy tymczasowe schronienie egzotycznym 

gadom, płazom i bezkręgowcom, które z powodu ludzkiej nieodpowiedzialności znalazły się w tarapatach. Tu trafiają 

zagubione węże, przemycane jaszczurki czy inne egzotyczne zwierzęta przejęte przez służby mundurowe. 

Pensjonariuszom Centrum CITES zapewniamy leczenie i rehabilitację, a także fachową opiekę do czasu powrotu do 

właściciela albo znalezienia "nowego domu" (w przypadku, gdy powrót jest niemożliwy lub pochodzenie nieustalone). 

Naszym celem jest dalsze sprawowanie jak najlepszej opieki nad mieszkańcami naszych ośrodków rehabilitacji tak, 

by jak najwięcej z nich mogło wrócić do natury. 

 

5. Odpowiedzialna rekreacja 

Jesteśmy ostoją przyrody w centrum miejskiej dżungli. Tworzymy atrakcyjne i wyjątkowe miejsce wypoczynku, 

przyjazne dla ludzi oraz zwierząt, dostępne przez cały rok.  

Organizujemy różnego rodzaju pikniki, spacery, spotkania z opiekunami, pokazowe karmienia zwierząt, dzięki którym 

kształtujemy postawy proekologiczne, uczymy szacunku do zwierząt i dajemy możliwość poznania ciekawostek z ich 

życia.  

Dbamy o spokój naszych zwierząt i bezpieczeństwo zwiedzających, dlatego stworzyliśmy spis zasad, w którym 

pokazujemy naszym gościom, jak odpowiedzialnie i z szacunkiem do zwierząt zwiedzać ZOO i korzystać z jego atrakcji. 

Dzięki dziesięciu pawilonom ekspozycyjnym (Akwarium, Ptaszarnia, Pawilon dla nosorożców, Herpetarium, Pawilon 

Bezkręgowców, Żyrafiarnia, Hipopotamiarnia, Pawilon Małp Człekokształtnych, Małpiarnia oraz Słoniarnia, w której 

działa restauracja TEMBO) dajemy możliwość całorocznego obcowania ze zwierzętami. Do dyspozycji zwiedzających 

mamy także wiele różnorodnych, sezonowych punktów gastronomicznych. Na najmłodszych czeka plac zabaw. 

Jesteśmy wizytówką Warszawy i miejscem ściśle związanym z historią stolicy. Niezwykłą historię goście poznają 

odwiedzając znajdującą się na terenie Ogrodu Willę Żabińskich. To tu w okresie II wojny światowej dyrektor Jan 

Żabiński wraz z żoną Antoniną udzielił schronienia kilkuset osobom, głównie pochodzenia żydowskiego. 

 

Naszym celem jest, by ZOO stało się miejscem świadomej i mądrej rekreacji, pokazującym rolę współczesnych 

ogrodów zoologicznych. 



 

6. Przekształcenia i rozwój 

Zapewniamy naszym zwierzętom warunki najlepsze z możliwych, stale pracując nad unowocześnianiem wybiegów i 

budynków, w oparciu o najnowsze badania i aktualny stan wiedzy hodowlanej. 

Podejmujemy działania prowadzące do wzrostu atrakcyjności naszego ZOO. Planujemy nowe obiekty, które zapewnią 

całoroczne zainteresowanie zwiedzających. Będziemy aranżować obszerne, wielogatunkowe ekspozycje, które 

otworzą nowe możliwości obserwacji i poznawania życia ich mieszkańców. Będziemy przy tym wzbogacać 

botaniczno-krajobrazowe walory Ogrodu, czerpiąc inspiracje z natury. 

W ZOO powstanie sieć obiektów, które utworzą bazę dla różnorodnych działań edukacyjnych, szczególnie ważnych 

w pracy naszego Ogrodu. ZOO uzyska nowoczesne, specjalistycznie wyposażone budynki i obiekty małej architektury, 

odpowiednio zaaranżowane tereny otwarte, ścieżki tematyczne i punkty widokowe. 

Planujemy wdrażać w Ogrodzie rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku. Naszym celem jest, by ekologiczna 

technika, w którą wyposażymy ZOO, dodatkowo współtworzyła edukacyjną wartość ekspozycji. 


