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RAITSITS EMIL 

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

Az állatkert nevezetességei. 
Az állatkertnek már sok neveze

tességéről megemlékeztünk ezen a 
helyen ; ezúttal a sörényes juhval s a 
kis oroszlánokkal akarunk foglalkozni, 
melyeket képekben is bemutatunk. 

A sörényes juh Észak-Afrika hegyes 
vidékein él szabadon. Innét azelőtt 
igen gyakran hozták ezeket az álla
tokat az európai állatkertekbe, 
az utóbbi időben azonban — 
mint már egy ízben említettük 
is — ez a behozatal meg
szűnt. Az olaszok tripoliszi 
hadjárata, majd a tuniszi zava
rok azt eredményezték, hogy 
a szállítást be kellett szün
tetni. Most már néhány éve, 
hogy a sörényes juhnak Euró
pába való szállítása megszűnt 
s így az európai állatkertek
ben nem is igen látható már 
ez az állat. 

Nálunk három példánya 
van a sörényes juhnak. Ezek 
közül elsősorban a nagy kos 
— Ozmán a neve — érdemel 
megemlítést. Ozmán a zsiráf
ház mögött lévő antilop-
udvarok egyikében tanyázik 
s különösen akkor mutatkozik 
teljes nagyságában és szép
ségében, amikor fölkapasz
kodik a sziklákra. Ozmán a 
negyedik esztendejét tölti a 
budapesti állatkertben s rend
kívüli fejlettségű állat. Sokáig 
magában volt, míg végre sike

rült neki egy társat szerezni. Szívesen 
fogadta, bár egy hétig nem mertük a 
közelébe ereszteni. Egy hét múlva 
azután nagyon összebarátkoztak a 
juhval. 

A harmadik példányunk ebből a 
fajból egy fiatal juh, mely azonban 
még különváltan él. Azt várjuk, hogy 

A SÖRÉNYES JUH. 

egy kicsit megerősödjék, csak azután 
— a jövő tavasszal — mehet a 
rokonaihoz. Addig a zsiráfudvarban 
ugrándozik az ott levő kis gazellával 
együtt. 

Régebben egy sörényes juh értéke 
3—400 korona volt, az utóbbi eszten
dőkben azonban felszökött 7—800, sőt 

L ' 1000 koronára is Európában. 
Az Ozmán rendkívül szívós 

állat, ami különösen azoknak 
tünt fel, akik télen is szorgal
mas látogatói az állatkertnek. 
Noha afrikai állat, teljes lehe
tetlenség volt az ólban tartani, 
mert a legnagyobb hidegben 
is kint akart maradni. Egyszer 
kezdetben, amikor még nem 
ismertük ezt a tulajdonságát 
s féltettük az egészségét, erő
szakkal behajtottuk az ólba s 
rázártuk az ajtót. Reggelre 
aztán azt csinálta Ozmán, 
hogy erős, nagy szarvaival 
teljesen szétverte az ól bel
sejét s ezzel is kimutatta, 
hogy a tél hidege nem a 
kedve ellen való. Azóta nem 
is gátoljuk meg ebben, hogy 
kint ne legyen a hidegben. 

Kertünknek nevezetességei 
közé tartoznak az apró orosz
lánok is, amelyek kora tavasz
tól késő őszig láthatók. Három 
olyan o r o s z l á n - n ő s t é n y ü n k 
van, amely hajlandó a sza
porodásra s ezek egymásután 



A KIS OROSZLÁNOK. 

adják nyárra a kis oroszlánkölyköket. 
Több ízben eladtunk oroszlánkölykö
ket, mégis mindig maradtak a kert
ben is, hogy a közönség gyönyörköd
hessék bennük. Ha aprók, különösen 
mulatságosak a kis oroszlánok ügyet
len mozdulataikkal, lomha szalad
gálásukkal s a házi macskára emlé
keztető játszadozásukkal. 

A legtöbb európai fogságban szüle
tett oroszlánkölykök elbetegesedik 
élete második esztendejében. Elgyen
gül ; a hátgerincsorvadásra emlékeztető 
tünetek mutatkoznak rajta; hátsólábait 
nem bírja s általában olyan szánalmas 
a külseje, hogy el kell pusztítani. 

Nekünk szerencsénk volt: mi néhá
nyat felneveltünk és eladtunk. A jövő
ben oroszlántenyésztésünk még sike
resebb lesz, mert három esztendővel 
ezelőtt kaptunk egy pár szép impor
tált oroszlánkölyköt Egyptomból Win-
dischgratz Lajos herceg és Kemal 
Jusszuf herceg ajándékaképen, to
vábbá ugyancsak egy importált kölyköt 
Német Kelet-Afrikából, melyet Kitten-
berger Kálmán hozott s végül még 
egyet Széchényi Ferenc gróftól. Mind
ezeket fölneveltük, most már szépen 
megnőttek s valószínűleg már a jövő 
esztendőben szaporodni is fognak. 
Tehát a szabad életben született, 
importált szülőktől lesznek kölykeink, 
amelyek előreláthatóan erőteljesebbek 
lesznek, mint az európai menazseriák-
ból valók. 

HÍREK 

Az állatkert vasárnapja. Az el
múlt vasárnap visszatért az állatkert 
régi rendes nyári képe. Rengeteg 
közönség volt kint a kertben úgy a 
délutáni, mint az esti órákban, épen 
csak a vidéki közönség hiányzott, 
amely tavaly augusztus havában 
tömegesen kereste fel az állatkertet. 
A vidékieket pótolták most azok a 
pestiek, akik a háborús idők miatt 
nyaralásukból tértek vissza s akik 
kellemesebb és szebb helyet, mint 
az állatkert, nem is találhattak egész 
Budapesten. De nemcsak a vasár
napok, hanem a hétköznapok is kez
denek közeledni a régi forgalomhoz, 
úgy hogy — ha szép időnk lesz — 
az állatkert képe ismét a régi lesz. 

Júliusi könyvforgalom. Az elmúlt hónap
ban összesen 3484 darab könyvet olvastak az 
állatkertben. A könyvek közül 1698 darab 
magyar, 398 darab német ismeretterjesztő és 
1388 darab szépirodalmi munka volt. A júniusi 
könyvforgalommal szemben egy kis csökkenés 
mutatkozik, de ennek a közbejött háborús 
idő volt az oka, amikoris 1—2 héten át 
jóval kevesebb látogatója volt a kertnek mint 
rendesen. 

Érdekes madarat szereztünk be egy 
hónappal azelőtt. Ausztrália erdőiben 
él szabadon, apró madarakat, gyíko
kat és nagy bogarakat eszik. Hosszú 
erős csőre van, mint a mi jégmada
runknak, amelyhez külső formája sze
rint hasonlít, de sokkal nagyobb, mint 
ez. Hangja messze hallható nevetés. 
Aki csak hallja és nem látja, azt 
hiszi, hogy a távolban valahol férfiak 

nevetnek. Ezért a német könyvekben 
„Lachender Hans"-nak nevezik. Latin 
neve Dacelo gigás, amiből tudhatjuk, 
a jégmadarak rokonságában óriás-
számba megy. Az angolok King-
fishernek (királyhalásznak) nevezik 
ezt a madarat, holott hallal sohasem 
él, mert az erdőt nem hagyja el. De 
anatómiailag ajégmadarakhoz tartozik 
innen eredhet a laikusokat meg
tévesztő angol neve. 

Kis cápa született. Megint szüle
tett egy kis cápánk az akváriumban. 
Ez már a harmadik, amely a buda
pesti állatkertben kel ki a tojásból s 
reméljük, hogy tovább fog élni, mint 
az előző kettő. Az első tizennyolc 
napig élt, a második még ennyi ideig 
sem, de már ez is nagy ritkaság, 
hogy a cápatojások mesterséges víz
ben egyáltalában kikelnek. Legújabb 
kis cápánk olyan vígan van, hogy 
talán szabad remélnünk, hogy tovább 
fog élni, mint elődei. 

Egérmadarak. Az állatkert két igen 
érdekes madarat kapott ajándékba, 
úgynevezett egérmadarat (Colins). E 
madárfajnak hazája Közép- és Dél
afrika. A tipikus őserdők lakója és ott is 
a legsűrűbb bokrokat kedveli. Ha az 
egyenlítő vidékén tenyésző őserdőket 
saját tapasztalatunkból nem ismerjük, 
el nem tudjuk képzelni, micsoda sűrű
ségek vannak ott és micsoda fákat és 
bokrokat kedvelnek az egérmadarak. 
A már amúgy is sűrű koronával bíró 
fák vagy bokrok a kúszó és élősködő 
növények által behálóztatnak, össze
vissza szövődve eltakarják, úgy, hogy 
a fának alig látszik egy-két kimeredő 
ága. Oly sűrű hálót alkotnak ezek a 
kúszó növények, hogy sem ember, 
sem állat nem tud rajta keresztül 
hatolni, még a vadászkés segítségével 
sem igen vághatnak rajta maguknak 
útat. Itt azután teljes biztonságban 
érzi magát e madár, mert az áthatol
hatatlan sűrűségben egyetlen ellenség 
sem árthat neki. Mint az apró egér, 
úgy ezek a madarak is a legszűkebb 
nyílásokon is keresztül bújnak. A 
kutatók azt beszélik, hogy éjszakán 
tömegesen összekapaszkodva az 
ágakon testükkel lefelé lógva függnek, 
és oly benyomást tesz a szemre ez a 
függő madártömeg, mint egy méhraj. 

A fogságban sohasem hagyják el 
a kalitka tetejét, mindig háttal lefelé 
kúsznak, akár csak a mi csuszkánk. 
Eleségüket is egy a kalitka tetejére 
kötözött csészébe kell tenni. Kizárólag 
gyümölcsökből (datolya, füge, banán, 
alma) táplálkozik. Hazájukban is csak 
gyümölcsökkel és növényi táplálékkal, 
bimbókkal és lágy magvakkal élnek. 



Az állatkerti szimfonikus zenekar műsora 
1914. augusztus 21-én, pénteken: 

1. Lehnhart: 
2. Suppé: 
3. Szikla: 
4. Wagner: 

5. Lincke: 
6. Schubert: 
7. Bizet: 
8. Prichystal: 

1. Beethoven: 
2. Weber: 
3. Szabados: 
4. Wagner: 

5. Goldmark: 
6. Braga : 

7. Svendsen: 
8. Puccini: 

9. Nicolai: 

D. u. 5—7-ig 
A díszörség — Induló 
Pique Datne — Nyitány 
Álom keringő 
Lohengrin — 3 felv. előjátéka 

Duna asszony — Nyitány 
A tengeren — Dal harsonára 
Carmen — Ábránd 
Keleti nász — Jellemkép 

Este 8—11-ig 
Athén romjai — Induló 
Oberon — Nyitány 
Vióra — Keringő 
A walkür — Nagy ábránd 

Sakuntala — Nyitány 
Szerenád hegedű, gordonka és hárfára 
E l ő a d j á k Hennrichs Walther, Masak József és 

Takáts Izor. 
Párisi karnevál — Epizód 
Bohém élet — Ábránd 

A windsori víg nők — Nyitány 
10. Viktor-Hébert: Panamericana — Jellemkép 
11. Ponchielli: Gioconda — Balletzene 
12. Yoyce; Dengozo — Brazíliai Tangó 

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

1914. augusztus 23-án, vasárnap 

1. Umrat : 
2. Strauss: 
3. Morét: 
4. Halévy: 

5. Lehár: 
6. Waldteufel: 
7. Walwerde: 
8. Komzák: 

1. Fucik: 
2. Suppé: 
3. Lindsay: 
4. Mascagni: 

5. Rossini: 
6. Sarasate: 

7. Wieschendorff 
8. Strauss : 

9. Doppler: 
10. a) Eysler: 

b) Gilbert: 

11. Komzák: 
12. Ganne: 

Délután 5—7-ig 
Károly király induló 
Denevér nyitány 
Hiawatha — Amerikai intermezzo 
A zsidónő — Ábránd 

Mulató istenek — Nyitány 
Szirén varázs — Keringő 
Argentinjai tangó 
Víg embereknek — Egyveleg 

Este 8—11-ig 
Kinizsy induló 
Könnyű lovasság — Nyitány 
Aisha — Indiai intermezzo 
Parasztbecsület — Nagy ábránd 

Teli Vilmos — Nyitány 
Faust frantázia 
Zenekark i sére t t e l hegedűn e l ő a d j a Hennrichs 
Walther, h a n g v e r s e n y m e s t e r 
Marionetta gyászinduló 
A bőregér — Ábránd 

Ilka — Nyitány 
A nevető férj — Bordal 
Éjjel — Chanson a „Mozikirály" c. 

operettből 
Vig induló — Egyveleg 
A cigánynő — Mazurka 

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

1914. augusztus 22-én, szombaton 

1. Komzák: 
2. Linké: 
3. fessel: 
4. Leoncavallo. 

5. Flofow : 
6. Gilbert: 
7. Lehár: 
«. Falt: 

1. Rayda: 
12. Auber: 
3. a ) Thomas : 

b) Schubert: 
4. Bach-Abert: 

5. Dvorak: 
6. Beethoven: 
7. Wagner: 
8. Kruyswyk: 

9. Kreutzer : 
10. Myddleton: 
11. Schlögel: 

D. u. 5—7-ig 
Albrecht főherceg induló 
Indra nyitány 
Rózsa nászmenete — Jellemkép 
Bajazzók — Ábránd 

Stradella — Nyitány 
Az ártatlan Zsuzsi — Keringő 
A könny ezöstharmata — Dal 
A kedves Augusztin — Egyveleg 

Este 8—11-ig 
Római diadalinduló 
A porticii néma — Nyitány 
Mignon — Közzene 
Moment musicale 
Korál és Fuga 

Carneval nyitány 
Pathétique sonáta — Adagio 
Siegfried — Kovácsdalok 
Ábránd „Ördög Róbert" c. dalműből 

A granadai éji szállás — Nyitány 
Phantom Brigád 
Egyveleg Strauss János összes operett
jeiből 

1914. augusztus 24-én, hétfőn: 

1. Lehnhardt: 
2. Auber: 
3. Blon: 
4. Thomas: 

5. Suppé: 
6. a) Kálmán: 

b) Gilbert: 
7. Schreiner: 

D. u. 5—7-ig 
Tavasz beköszöntője — Induló 
Az ördög része — Nyitány 
Ibolyka — Jellemkép 
Mignon — Kar és befejező 

Haramia csínyek — Nyitány 
Kis király — Dal 
Buksi — Dal 
Zenei csalódások — Egyveleg 

8. Bizet - Strauss: Carmen — Négyes 

Este 8—11-ig 
1. Goldmark: 
2. Beethoven: 
3. Sibelius: 
4. Berlioz: 

5. Wagner: 
6. Hamm: 
7. Rubinstein : 
8. Grieg: 

9. Smelena: 
10. Wieschendorff: 
11. Fali: 
12. Dvorak: 

Sába királynője — Bevonulási induló 
Coriolán — Nyitány 
Valse triste 
Faust elkárhozása — a) Lidérctánc, 

b) Magyar induló 

Egy Faust nyitány 
Oboa és klarinét verseny 
Feramors — Balletzene 
Peer Gynt — I. suite 4 tételben 

A csók — Nyitány 
Balatonon — Keringő 
Dollárkirálynő — Egyveleg 
Szláv tánc 

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



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. Cukorkaárusitás 

13. Kapu 
14. Néprajzi gyűjte

mény 
15. Vastagbőriiek 
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-

kázó-pálya 
24. Zebraistálló 
25. 26.27. 28. Kecskefélék 
29. Kis medvék 
30. Nagy medvék 
31. Kutyák 
32. Süteményárusítás 
33. Átjáró az oroszlán

házon át 
34. Tigrisbarlang 
35. Oroszlánbariang 

36. Kisfagadozók 
37. Hüsitö italok árusí

tása 
38. Vidrató 
39. Várrom 
40. Fókató 
41. Jegesmedvék 
42. Turista-út 
43. Rozsoniák 
44. Nyestfélék 
45. Rénszarvasok 
46. Norvég ház 

41. Hófajdok 
48. Alagút-átjárő 
49. Bejárat a mozgófény

képekhez 
50. Uszómadarak 
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. Vendéglö\Spoinrits 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 

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 nytíjt 

nézzük meg 

az Akváriumot 
és a Pálmaházat 

Szép emléktárgyak jutányos áron kaphatók 


