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RAITSITS EMIL 

Megjelen május—szeptember hónapokban minden 
kedden és pénteken, azontúl havonta legalább 
egyszer. $ „A TERMÉSZET" melléklapja 

A z akvárium 
Állatkertünknek egyik igen szép és 

igen kedvelt része az akvárium. Már 
bejáratának művészi kiképzése meg
lepően finom, előcsarnoka pedig való
ságos múzeum. Az előcsarnokban 
preparátumok láthatók — érdekesebb-
nél-érdekesebbek — azonkívül itt á r u 
sítják az emléktárgyakat. Az akvárium 
belső kapuja, amely körül mozaikkal 
van kirakva a fal, levezet a meden
cékhez. Összesen harmincegy medence 
van az akváriumban: tizennégy tengeri 
és tizenhét édesvízi me
dence. 

Az akvárium legérde
kesebb állatai közé tar
toznak a villamos ráják 
s a macska- és tigris
cápák. Villamos rája kettő 
van, cápa pedig tizen
kilenc. 

A cápák 5 0 — 9 0 centi
méter hosszúságúak. Ez 
a faj nem nő hosszabbra, 
mint másfél méterre, a 
fogságban azonban so
hasem éri el ezt a hosszú
ságot. A közönség álta
lában csudálkozik ezen, 
mert arra van elkészülve, 
hogy hatalmas emberevő 
cápát fog látni, már pedig 
a mi kis cápáink meg
lehetős ritkaságok. A ham
burgi állatkert akváriu
mában van egy negyven 
centiméter hosszú cápa 

s az ottani újságok mint az akvárium 
büszkeségét említik ezt. S nekünk — 
tizenkilenc darab van ebből a fajból 
s van kilencven centiméter hosszú 
cápánk is ! 

A közönség nem is képzeli, milyen 
nehéz felnevelni s az életnek meg
tartani ezeket az állatokat. Igen sok 
gond van velük, mert ha csak egy 
kis hiba történik az ellátásuk körül, 
már kész a baj. Mellettük most 18 
cápatojásunk van s nyolc tojásban 

már észre is lehet venni az élő cápát. 
A tojások kikeltésének ideje körül
belül kétszáz napig tart. 

Az akvárium nevezetességei közé 
tartozik még három darab fehér harcsa 
(albino). Ez a faj a legnagyobb 
ritkaság. 

Képeink közül az első az akvárium 
főbejáratát, a második pedig a me
dencékhez vezető lejáratot ábrázolja. 
A harmadik kép a barlangi gőték 
(Proteus anguineus, Laurenti) meden-

AZ AKVÁRIUM FŐBEJÁRATA. 



céjét mutatja. A barlangi gőték, melyek 
az adelsbergi barlangból valók, arról 
nevezetesek, hogy sötétben emberi 
testszínük van, míg a világosságban 
elveszítik ezt a színüket és sötét
szürkék lesznek. A medencében har
mincöt barlangi gőte van. 

HÍREK 

A vihar pusztítása. A mult csütörtöki rette
netes vihar nem kis pusztítást okozott az 
állatkertben is. Vagy harminc fánkat szaggatta 
ki és törte össze a vihar, köztük a tó mellett 
egy száz esztendős öreg fát derékban tört 
ketté. Egy másik fát, ugyancsak a tó mellett, 
annyira elhajlított, hogy az egész fa kidől, ha 
rá nem esik egy másikra, amely mégis fel
tartotta, így is kénytelenek vagyunk kivenni 
az egész fát, mert a gyökerei kijöttek a földből 
s tartanunk kell attól, hogy egy erősebb szél 
ledönti még a másik fát is, amelyre most rá
nehezedik a súlyával. A ledöntött fák néhány 
padot és néhány karosszéket összetörtek s 
természetesen kárt tettek egyes kisebb növé
nyekben is. A rettentő szélvihar megrongálta 
még a terrarium nádfedelét is, viszont a pálma 
házban semmi kárt sem okozott. A vihar 
idején meglehetősen nagy közönség tartóz
kodott a kertben, de amikor az első csepp 
eső leesett, bemenekültek a házakba. Így 
történt, hogy kertünkben sem embernek, sem 
állatnak a legkisebb baja sem történt az 
irtózatos erejű szélviharban. 

Kölyökállatok szomorú sorsa. A télen két 
kis fiat szült az egyik tigrisünk. Öt napig 
nevelte, melengette az anyaállat a tehetetlen, 
vak kölykeit és nagyon szerette őket; szájá
ban cipelte ide-oda az egyiket is, a másikat 
is, meg szalmafészket készített nekik ketrecé
ben. Már-már reméltük, hogy nagyra neveli 
a fiait ez a tigrismama, ami csak nagyritkán 
történik meg a fogságban. Az oroszlánok pél
dául elég szaporák az állatkertben; közeli 
rokonuk ellenben, a tigris, többnyire nem is 
szaporodik, vagy ha fiai születnek, megöli 

azokat azonnal . Most azonban azt hittük, 
hogy ez egyszer a miénkkel többre megyünk, 
mert nagyon gondozta a kicsinyeit. Sajnos, 
csalódtunk : a hatodik napon reggel, amikor 
az ápoló megvizsgálta a fészket, két teljesen 
összelapított kis hullát talált a sza lmában — 
a nehéztestű anyaállat éjjel ráfeküdt a fiaira 
és agyonnyomta őket. Az egyik nőstény pár
ducnak szintén volt két fia, de nem tudta 
kicsinyeit melegen tartani. Észrevettük a még 
csak néhány órás kis állatokon, hogy fáznak, 
hát elvettük őket az anyjuktól. Nagy nyivá-
kolás és sírás volt érte. Nyolc napig éltek 
azután ezek a vak porontyok melegen bélelt 
kosárban a majomházi konyhában; mégis 
megbetegedtek ; megártott nekik a tej, mert a 
mesterséges szoptatás nem pótolhatja az anya
tejet. Az egyik afrikai varacskos disznónak 
négy kis m a l a c a volt egy tavaszi nap regge
lén. Nagyon féltette őket; az ápoló az ól 
közelébe sem mehetett, úgy csattogtatta fogait. 
Másnap már csak három m a l a c a volt és az
után mindennap eggyel kevesebb ; végül egy 
se maradt. A szerető anya minden éjjel meg
evett egy malacot. Azután ismét kijött az ól
ból, mintha mi sem történt volna. A tüskés 
sülök családja két aprósággal szaporodott 
karácsonytájt. Hideg volt s a meleg ólban 
tartottuk őket. Tíz napig a legjobb gondozás
ban részesültek a kicsinyek ; azután egyszerre 
valamin összezördültek az öregek és haragjuk
ban szétmarcangolták a fiaikat. Nem úgy a 
mellettük levő udvar lakói, a délamerikai 
viszkahák,amelyek ugyanakkorszületett fiaikat 
szépen felnevelték és most öten vannak együtt. 
Az egyik jegesmedve-nősténynek már több 
ízben voltak kölykei. Rendesen kettőt vet ez a faj, 
de a fogságban azonnal megöli őket. Még sehol 
sem sikerült fiatal jegesmedvéket felnevelni. 

Kis gnu született. A mult kedden, 
e hónap 21-én egy fehérfarkú gnu 
született állatkertünkben. Talán az 
első eset ez, hogy ilyen fajta állat 
Európában született. A kis gnut, amely 
teljesen egészséges, az anyja nem 
fogadta el szoptatásra s ezért egy 
zebu-tehén fogja felnevelni. Ez annál 
könnyebben megy, mert a zebunak 
most hullott el a fia s az állat most 
azt hiszi, hogy a saját fiát neveli föl. 

Fajbaromfitojások. Az idén eladtunk 700 
koronáért fajbaromfitojásokat, Darabját egy 
koronáért árusítottuk; csak a nagy ludak 
tojásait adtuk drágábban. A gazdaközönség 
nagyon szereti venni tőlünk a tojásokat kel
tetés céljából, mert látja a mi kiválóan szép 
tenyésztő törzseinket. 

Az állatok etetése. Az állatok etetése a 
nyári hónapokban 5 és 6 óra között látható 
az illető házakban. A romban 5 órakor kez
dődik, V26 órakor a kisebb ragadozók házé
ban folytatódik és 6 órakor a nagy oroszlánok 
és tigrisek kerülnek sorra. Ugyanakkor a jeges
medvék és az elefántok is kapják eledelüket; 
a fókák ellenben egész napon át fogyasztják 
a vízbe vetett tengeri halakat. 

Szarvas varjú. Az állatkert egy 
igen különös madarat kapott a na
pokban : a szarvas varjút (Tmeto-
corax abyssinicus). A madárnak 
északkelet és északnyugat Afrika a 
hazája. A benszülöttek azt állítják 
erről a madárról, hogy a hím befa
lazza a nőstényt, amikor kotlik. Döntő 
bizonyítékaink, illetve tapasztalataink 
erre nézve nincsenek, bár Brehm is 
fölemlíti ezt. A madár felső kávájá
nak egy különös szarvalakú kinövése 
van : innen ered a neve. A szarvas 
varjú, melynek 500 korona volt az 
ára, a sasház és a fácánház között 
lévő különálló ketrecben látható. Már 
sokan megnézték, mert mindenkinek 
feltűnt ez a különös madár. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
K. Ferenc. Dr. Lendl Adolf, az állatkert 

igazgatója július hónap végén tér vissza német
országi tanulmányútjáról. 

B. Jolán. Fényképfelvételeket, ha jók, szíve
sen közlünk. Küldje be. 

O. Károly. Vegye meg „A Természet" című 
lapot az állatkerti dohánytőzsdében. Legutóbbi 
s zámában részletesen benne van az, ami után 
ön érdeklődik. 

Z. Anna. Kívánságát teljesíteni fogjuk. Egyik 
legközelebbi számunkban majd képekben 
mutatjuk be, hogy történik az állatok szállítása. 

A kiadásért felelős: RAITSITS EMIL 

LEJÁRAT A MEDENCÉKHEZ.' A BARLANGI GŐTÉK MEDENCÉJE. 



Az állatkerti szimfonikus zenekar műsora 
1914. július 28-án, kedden: 

D. u. 5-7-ig 
1. Schmehling: Katonaélet — Induló 
2. Doppler: Két huszár — Nyitány 
3. Linké: Sherry asszony — Intermezzo 
4. Thomas: Mignon — Kar és Befejező 

5. Gernsheim: Nászúton — Nyitány 
6. Mader: Stella — Keringő 
7. Schreiner: Humorral — Egyveleg 
8. Vollstedt: A király trombitása — Jellemkép 

Este 'A9—V>12-ig 

É P S Z E R Ű - E S T É L Y 
1. Weber: 
2. Neil Morét: 
3. Verdi: 
4. Dvorak: 

5. Beethoven: 
6. a) Gluck: 

b) Mendelssohn: 
7. Koschat: 
8 . Goldmark: 

9. Wagner: 
10. Myddleton: 
11. Kálmán: 
12. Wieschendorff: 

Euryanthe — Nyitány 
Hiawatha — Idyll 
Rigoletto — Ábránd 
Szláv tánc 

Coriolán — Nyitány 
Paris és Heléna — Gavotte 
Szentivánéji álom — Scherzo 
Á wörthi tavon — Keringő 
A házi tücsök — Ábránd 

A nürnbergi mesterdalnokok — 
Phantom-Brigád — Álomkép 
Cigányprímás — Egyveleg 
Kalóz induló 

Előjáték 

Karnagy: WIESCHENDORFF HENRIK tanár, 
a m. kir. Operaház tagja. 

1914. július 30-án, csütörtökön: 
D. u. 5—7-ig 

1. Gilbert: Az ártatlan Zsuzsi — Induló 
2. Flotow: Stradella — Nyitány 
3. Doppler: Wanda — Kar és ima 
4. Verdi: A troubadur — Ábránd 

5. Herold: Zampa — Nyitány 
6. Lehár: Cigányszerelem — Keringő 
7. Schreiner: Dur és Moll Egyveleg 
8. fessel: Cinkatonák parádéja — Jellemkép 

Este •h9—'h 12-ig 

É P S Z E R Ű - E S T É L Y 
1. Strauss: Orosz induló 
2. Beethoven : István király — Nyitány 
3. Rieger: Ballet suite — 3. tétel 
4. Schwendsen: Norvég művészkarnevál 
5. Wagner: A bolygó hollandi — Nyitány 
6. Handel: Largo — Szólóhegedű 

Előadja Hennrichs Walther, hangversenymester. 
7. Szabados; Keringő a „Vióra" című hallétből 
8. Kruyswyk: Ábránd Meyerbeer „Ördög Róbert" című 

dalművéből 
9. Thomas: Raymond — Nyitány 

10. a) Eyssler: A nevető férj — Bordal 
b) Gilbert: Mozikirály — „Éjjel" chanson 

11. Linké: Slágerek — Egyveleg 
12. Psichystal: Háremi ünnepély — Jellemkép 

Karnagy: WIESCHENDORFF HENRIK tanár, 
a m. kir. Operaház tagja. 

1914. július 29-én, szerdán: 
D. u. 5—7-ig 

1. Blon: 
2. Linké : 
3. Mascagni: 
4. Halévy : 

5. Strauss : 
6. Garami: 
7. Fetrás: 
8. Wieschendorff; 

Győzelmi induló 
Nakir menyegzője — Nyitány 
Első keringőm 
A zsidónő — Befejező zene 

Methusalem herceg — Nyitány 
Magának írom ezt a levelet — Dal 
Charivari — Egyveleg 
Five o clock — Polca fr. 

Este 1 2 9 - > s 12-ig 

A G Y A R - E S T É L Y 
1. Doppler: 
2. Zichy : 
3. Bachó : 

4. Erkel: 
5. Sarasate: 

6. Bloch : 
7. Bachó : 

8. Goldmark: 
9. Erkel: 

10. Liszt: 

Ilka — Nyitány 
Roland mester -
Magyar ábránd 

Ábránd 

Hunyady László — Nyitány 
Cigánydallamok 
Zenekarkisérettel hegedűn előadja Hennrichs 
Walther, hangversenymester 
Magyar rapsódia 
Szánkázás — Galopp 

Sába királynője — Bevonulási induló 
Bánk bán — Nagy ábránd 
II. Magyar rapsódia 

DEZSÉRI 

B A C H O 
u d v a r i k a r n a g y á n a k 

Népszerű- és 
Operett-Estélyei 

Július: Z9,31 És augusztus: 3, S. 



A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLATKERT HELYSZÍNRAJZA 

Az állatkertbe vezető 
villamosok számai: 5. 
15. 17. 21. 23. 25. 27. 37. 
73. 75. közúti, 8. 10. 12. 
48. városi villamos vasút. 
— F. J. földalatti villa
mos vasút. Omnibusz. 
A térképen látható számok az 
útmutató szövegére utalnak. 
— ^ az útmutató leírásában 

követett útirány 
KI. = klozet. 

1. Főkapu 
2. Igazgatóság 
3. Majmok 
4. Rágcsálók 
5. Mókusház 
6. Erszényesek 
7. Szarvasok 
8. Juhok 
9. Tejcsarnok 

10. Antilopok 
11. Bölények 
12. Cukorkaárusítás 

13. Kapu 
14. Néprajzi gyűjte

mény 
15. Vastagbörück 
16. Zsiráfok 
17. Turista-út 
18. Vendéglő 
19. Tevefélék 
20. Disznófélék 
21. Gyermekek játszó

helye 
22. Sport-pálya 

J E L M A G Y A R Á Z A T : 
23. Lovagló és kocsi- 36. 

kázó-pálya 37. 
24. Zebraistálló 
25. 26.27. 28. Kecskefélék 38. 
29. Kis medvék 39. 
30. Nagy medvék 40. 
31. Kutyák 41. 
32. Siiteményárusitás 42. 
33. Átjáró az oroszlán- 43. 

házon át 44. 
34. Tigrisbarlang 45. 
35. Oroszlánbarjang 46. 

Kisragadozók 
Hűsítő italok árusí
tása 
Vidrató 
Várrom 
Fókató 
Jegesmedvék 
Turista-út 
Rozsomák 
Nyestfélék 
Rénszarvasok 
Norvég ház 

47. Hófajdok 
48. Alagút-átjáró 
49. Bejárat a mozgófény

képekhez 
50. Uszóniadarak 
51. Gázlók, kacsák 
52. Fácános 
53. Sasok 
54. Struccok 
55. Kisebb tóparti 

madarak 
56. Madarak háza 

57. Dohányárusítás 
58. Falusi gazdaság 
59. Akvárium 
60. Terrarium 
61. VcndéglöVspoIarits és 
62. Kávéház /Maloschik 
63. Zenepavillon 
64. Kávéházi terrasz 
65. Pálmaház bejárata 
66. Aréna-úti kapu 

67. Gundel-féle vendéglő 

H I R D E T É S E K 

P Á L M A 

Az ílllatheptben 
nézzük meg 

az Akváriumot 
és a Pálmaházat 

Szép emléktárgyak jutányos áron Kaphatók 

KERTÉSZ TÓDOR 
BUDAPEST, IV. KER. , KRISTÓF-TÉR 

^ | Emléktárgyak, utazási cikkek, játék és 
sport árúk, háztart. cikkek nagy raktára 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A IV. kerület Bécsi-utca 2. szám alatti 

„BUDAPEST" SZÁLLODA 
S A J Á T K E Z E L É S É B E N 
Állandó vevőinek a szobák áraiból 
megfelelő á r k e d v e z m é n y t nyújt 


