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Миколаївський зоопарк – один з найкращих і знаних зоопарків в Європі, що 
знаходиться в Миколаєві. Історія зоопарку виходить від 26 квітня 1901 року, коли 
міський голова Микола Павлович Леонтович заснував свою приватну колекцію. 

До 1925 розташовувався в будинку Леонтовича на вулиці Адміральській з 
1925 був розширений, з 1978 року знаходиться на новому місці – поряд з 
Центральним автовокзалом. На поточний час зоопарк розташований на площі 
Миколи Леонтовича і  займає територію в 19 га.  

У цьому унікальному куточку природи зібрана сама велика й найцікавіша 
колекція диких тварин в Україні. Вона нараховує 454 види, 4646 екземплярів 
тварин. Багатьох тварин з колекції зоопарку в Україні можна побачити тільки тут. 
228 видів занесені у Всесвітню Червону книгу й Червону книгу України. 

Колекція тварин Миколаївського зоопарку розподілена між  відділами. 
У відділі акватераріум утримується колекція акваріумних риб, що 

нараховує більше ста видів. Із плазунів тут можна побачити місісіпського 
алігатора (Alligator mississippiensis), якому виповнилося 60 років. Це сама стара 
тварина зоопарку. Також тут можна побачити мадагаскарських пітонів (Sanzinia 
madagascariensis), найрідших променистих черепах (Geochelone radiate) з острова 
Мадагаскар, сітчастого пітона (Python reticulatus), довжина якого – понад 7 метрів. 

У відділі орнітології зібрана велика колекція хижих птахів: чорні грифи 
(Aegypius monachus), білоголові сипи (Gyps fulvus), стерв’ятники (Neophron 
percnopterus), орлани-білохвости (Haliaeetus albicilla), бородань (Gypaetus barbatus 
aureus), 2 пари білоплечих орланів (Haliaeetus pelogicus). Систематично 
розмножуються даурські журавлі (Grus vipio), журавлі-беладони (Anthropoides 
virgo). З фазанових найцікавіший у колекції трагопан Темминка (Tragopan 
temmincki). Прикрасою відділу  стали білі полярні сови (Nyctea scandiaca), рогаті 
ворони (Bucorvus leadbeateri), японські журавлі (Grus japonensis). 

У відділі хижих тварин можна познайомитися з найрідшим видом – 
ведмедем-губачом (Melursus ursinus), батьківщина якого – Індія й Цейлон. У 
цьому відділі утримуються лисиці з Аравії. У колекції представлені практично всі 
види великих кішок. Від левів (Pantera leo) і амурських тигрів (Pantera tigris 
altaica) постійно одержують потомство. За післявоєнні роки  з’явилося понад 100 
левенят. 

У відділі копитних тварин утримуються гіганти суші – бегемоти 
(Hippopotamus amphibious). Коні Пржевальського (Equus przewalskii), сибірські 
козероги (Capra sibirica), винторогі козли (Capra falconeri heptneri), гривисті 
барани (Ammotragus lervia). 

Миколаївський зоопарк створений з метою організації екологічної  
освітньо-виховної роботи, формування і утримання експозицій рідкісних, 
екзотичних і місцевих видів тварин, збереження їх генофонду. 
Основними завданнями є: 

• формування та утримання колекцій тварин; 



• збереження і відтворення в штучних умовах тварин, у першу чергу 
занесених до Червоної книги України і міжнародних Червоних списків; 

• проведення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи в галузі 
екології, охорони природи, етології, зоології, мисливського і тваринного 
господарства; 
Тварини Миколаївського зоопарку – це цілий світ, своєрідний, мінливий, 

строкатий. Це все наші сусіди по планеті, багато з яких зникли в дикій природі, 
багатьом з яких загрожує повне знищення, а деяких ми можемо врятувати і 
зберегти, щоб наші діти і онуки змогли своїми очима переконатися, наскільки 
різноманітний і прекрасний живий світ навколо нас. 
 


