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

A z ál latkert ősz i v e n d é g e i . 
Az idén a vándormadarak meg

lehetősen későn vonultak el. Külö
nösen a fecskék mentek el későn. 
Legalább is az állatkertben azt tapasz
taltuk, hogy még szeptember utolsó 
napjaiban is a nagy tó fölött sok 
fecske szálldogált. Még az utolsó hét 
hűvös, esős, nagyon kellemetlen nap
ja i se tudták ezeket a kedves vándor
madarakat végképen elűzni. Termé
szetesen a legtöbb vándor
madár már ilyenkor elvonult, 
déli útra kelt és ezeknek helyére 
elszéledtek az ittmaradt fajok. 

Igen érdekes jelenség az, 
hogy ilyenkor az állatkertben 
nagyon sok fekete rigót lehet 
látni, melyek azelőtt a közel
fekvő Városliget bokraiban fész
keltek és most sűrűn keresik 
fel az állatkertet. Itt könnyen 
találnak mindenféle eleséget, 
mert ahol sok nagy állat van, 
ott mindig akad valami az apró 
vendégeknek is, úgy a rova
rokból, mint más eleségfajtából. 
A bőségből ezeknek a mada
raknak is jut. De gondosko
dunk is róla, hogy minél töb
ben és szívesebben jöjjenek, 
mert az állatkerti őrök egyik fel
adata abban van, hogy min
denütt, ahol madarak jelent
kezését veszik észre, külön 
gondoskodjanak azokról. Az 
őrök a gyepre hintenek liszt
kukacokat, különböző magva
kat, amit azután a jövevények 

nagy ügyesen összeszedegetnek. — 
Megjöttek a cinegék is, melyeknek 
különösen két fajtája a házak közel
ségét szokta felkeresni: a szén-cinege 
és a kék-cinege. Ezek főként a fákon 
ugrándoznak s a kéreg repedéseibe, 
az épületek falain, a száraz levelek 
alól és az ereszek alatt keresgélve, 
összeszedik az oda húzódott apró 
bogarakat, pókokat s lepketojásokat, 

ami nékik télen át eleségül szolgál. 
Ugyancsak egyes pintyek is mutat
koztak az állatkertben, melyek főként 
csak a lombos erdőkben (nálunk a 
Zugligetben és a Hűvösvölgyben) 
szoktak télen és nyáron tartózkodni. 
Ilyenkor ősszel kóborolnak a pintyek 
s így elvetődnek a mi kertünk nagy 
fái közé is. 

A mezei és búbos pacsirták, amelyek 



nyáron a szántóföldek és országutak 
kedves madarai, ha megérzik a tél 
közelségét, szintén emberlakta helyre 
húzódnak. Városokba ritkán mennek, 
de falvakba igen gyakran, mert az 
udvar, az ólak közelségét keresik. 
Ezek környékén ugyanis még a leg
nagyobb havazás idején is találhat
nak egy-egy szemet. Ilyenkor az állat
kertben is mutatkozik néhány pacsirta, 
amelyek idemenekülnek télire a Buda
pesthez közel fekvő szántóföldekről. 

Néha mutatkozik néhány fehér bille
gető is. A tóparton szoktak szaladni 
s itt-ott hirtelen felröppenni. A bille
getők néhol keresgélnek, aztán egy
szerre elvesznek az ember szeme elől. 

Érdekesen viselkednek a verebek 
is. Az állatkertben vannak szabadon 
házi és mezei verebek. Különösen a 
házi verebek rendkívül szaporák, a 
struccház nagy szalmafedelét hasz
nálják nyáron fészkelő helynek s 
ezerszámra felszaporodnak. Nyáron 
át nem tűnik fel annyira sokaságuk, 
mert elszórtan élnek és röpködnek 
mindenfelé, de ha az idő hidegebbre 
fordul, csapatokba verődnek s meg-
szállnak éjszakára egy-egy fát (ahogy 
például a városban, az Erzsébet-téren) 
s ott töltik el az egész éjjelt. Lehet, 
hogy az egész környékről jönnek 
össze ezek az apró szárnyasok az 
állatkertbe, mert itt mindenféle védett 
helyre találnak s ez megkönnyíti nekik 
a nehéz tél elszenvedését. 

Az állatkert ajándékozói. 

Az utóbbi hetekben a következők ajándé
koztak az állatkertnek : 

Özvegy Zechmeister Lajosné (Budapest) egy 
teknősbékét, 

Végh Sándor (Pomáz) egy teknősbékát, 
Mártonfi Henrik (Budapest) egy vércsét, 
Stern József (Cegléd) egy teknősbékát, 
Schmitt Béla dr. (Budapest) két madarat , 
Kamker Anna (Budapest) egy tengeri ma

lacot, 
Berczelly Aladár (Újpest) egy kinai egeret, 
Czipauer Antal (Budapest) egy vizi teknőst, 
Özvegy Fónagy Józsefné (Budapest) egy pulit, 
Szombathy Lucy (Rákosszentmihály) egy 

angoramacskát , 
Huba Géza (Budapest) egy nyulat, 
Varga István (Budapest) egy mókust, 
Pécsmann László (Budapest) egy házinyulat, 
Müller Á d á m n é (Újpest) egy fülesbaglyot, 
Kovács Livia (Nagymaros) egy makakó-

majmot, 

Sternicska Vilmos (Budafok) egy teknősbékát, 
Bicskey József (Pécel) két szalakótát, 
Szokolyi Alajos (Bernece) egy vércsét. 
Sátori Miksa (Nyergesujfalu) egy őzikét, 
Kürthy György (Budapest) két kinai egeret, 
Kónyi Artúr dr. (Budapest) egy lángbaglyot, 
Ritter Győző (Budapest) egy nyulat, 
Huba Géza (Budapest) tizenhat angora

macskát, 
Szegváry István dr. (Budapest) egy selyem

majmot, 
Szekeres Vince (Budapest) két gerlét, 
Hollaki Arturné (Ácsfalva) egy őzikét, 
Mészkő Zoltán (Budapest) egy mókust, 
Hahn Gábor (Budapest) egy Szerbiában 

fogott rókát. (Erről legutóbbi számunkban már 
megemlékeztünk). 

HÍREK 

A torpedóval lőtt óriási hal. 
Fiuméből jelentették a mult héten a 
napilapoknak a következőket: „A 
torpedógyár egyik lanszirozó tutajáról 
a minap cápát jeleztek. A tengerészek 
motorcsónakokon üldözőbe vették a 
víz felszínén össze-vissza úszkáló 
tengeri szörnyet és szigonnyal el is 
fogták. Magukkal vontatták a torpedó
gyár kikötőjébe, ahol c sak daruval 
bírták partra emelni a három és fél 
métermázsás állatot. Ámde rögtön 
megállapították, hogy nem cápa, ha
nem valami ismeretlen halfajta kép
viselője került a horogra, melyet egy 
kipróbálás végett kilőtt üres torpedó 
sebesített meg. Az esetet azonnal 
jelentették a tengerészeti hatóságnak 
és Garády Viktor, az ismert oceano-
grafus, a tengeri biológiai állomás 
főnöke megállapította, hogy a két és 
fél méter magas, több, mint két méter 
hosszú, kurta alakú állat a hold
világhal (tudományos nevén: mola, 
vagyis malomkő), amely a mély ten
gerekben él és csak nagy ritkán 
tévedhet a Quarneróba. A torpedó
ütéstől megriadva nem tudott vissza
menni a mélységbe, hanem a tenger 
felszínén kóválygott. Aránytalanul 
nagy testéhez képest parányi, alig 
tíz centiméteres szája van, mert csak 
parányállatokkal él. A halat Garády 
tanár felküldte a fővárosi állatkertbe, 
hogy ott kiállítsák és a kiállítás jöve
delmét juttassák a Vörös Kereszt 
Egyesület fiumei fiókjának. Később 
ki fogják tömni és a ritka állat egyik 
legérdekesebb látványossága lesz a 
budapesti állatkertnek." Amint ez a 
fiumei jelentés a napilapokban meg
jelent, igen sokan kerestek fel állat
kertünket a ritka látványosságért. 
Azonban — sajnos — a hír maga 
korábban érkezett meg, mint a hal. 
Meglehetősen nagy késéssel kaptuk 

meg a torpedóval lőtt halat s ennek 
a szállítási késedelemnek az volt a 
következménye, hogy a hal teljesen 
megromlott, úgy, hogy a legjobb 
akarat mellett sem tudtuk kiállítani. 
Sajnos, még arról sem lehet szó, 
hogy kitömjük, mert a szállítás alatt 
annyira megromlott, hogy nem al
kalmas a preparálásra. — Ha magát 
az érdekes halat nem is tudtuk be
mutatni a valóságban, bemutatjuk e 
számunkban a képet, melyet Fiumé
ben készítettek. 

Vénasszonyok nyara az állat
kertben. Szeptember és október hó
napja többnyire szép, derűs napokat 
szokott hozni; ezt a kellemes időt 
vénasszonyok nyarának mondja a 
magyar nép. Az idén kissé hűvös a 
vénasszonyok nyara, a közönség 
mindamellett szívesen látogatja az 
állatkertet, amelyben már ilyenkor 
nagy munka folyik: előkészületek a 
télre. Gondoskodnunk kell az állatok 
téli szállásairól, mert a legtöbb, mele
gebb vagy éppen forró vidékről való 
állat nem bírja ki az itteni telet meg
felelő védelem nélkül. Ezért ilyenkor 
elkészítik a téli ólak berendezését, 
hogy az állatoknak legyen hová be
vonulniuk a tél hidege elől. 

A növények egy része szintén érzé
kenykedik már, különösen a pálmák, 
melyek egész nyáron keresztül díszei 
voltak az állatkertnek, tető alá kerül
tek. Hogy azonban a kert csinos s 
megszokott külsejét meg ne zavarjuk, 
az igazgatóság gondoskodott arról, 
hogy a pálmák helyére — a főbejárat 
elé — szép alakú babérfák kerüljenek. 
Ezek a babérfák még a gyönge dért 
is kibírják s így valószínűen még két-
három hétig is a szabadban marad
hatnak. A pálmák beteleltetése nagy 
gondot igényel. Egy részük a majom
ház fűthető folyosójára, másik részük 
pedig a tágas elefántházba kerül s 
így a közönség a tél folyamán is 
megnézheti a mi díszes és szép 
növényeinket. 

A pálmaházban, az akváriumban, 
a madárház belsejében, szintúgy az 
elefántok, a majmok, a leopárdok s 
a zsiráfok házaiban már megkezdték 
a fűtést, nehogy a hideg éjszakákon 
a növények vagy az állatok meg
fázzanak. A tenniszpályák, melyek 
az állatkertet látogató fiatalságnak 
sok mulatságot és szórakozást nyúj
tottak egész nyáron keresztül, most 
kerültek leszerelés alá. Igen terjedel
mes és egészen sík területeket nem
sokára már elkészítik a jégpálya cél
jaira. Ugyancsak most emelik ki a 
földből a gyermekjátszótér torna
szereit, mert az igazgatóság az idén 
is — úgy, amint a mult esztendőben 
— ezen a területen a kisebb, kezdő 



korcsolyázók részére fog berendezni 
jégpályát. Ha mindezekkel a mun
kákkal elkészütünk, sorra fog kerülni 
a ródli-pálya építése is. Ez persze 
elmaradhatatlan, hiszen már a har
madik télen fog kedves és vidám 
szórakozására szolgálni a ródli-sportot 
kedvelő fiatalságnak. Ródlizni nagyon 
sokan szeretnek az állatkertbe jönni, 
mert ez a pálya deszkákból, geren
dákból épül s teljesen veszélytelen. 
Alsó része a tó fenekére vezet s ott 
a lesiető szánkóknak széles kifutójuk 
van. Ott nem kell attól tartani, hogy 
ha véletlenül felbuknak, valami komo
lyabb bajuk történik. Ezért a szülők 
kisebb gyermekeiket is bátran oda
engedik az állatkert ródli-pályájára. 

Két kis oroszlán született. A mult 
héten két kis oroszlánkölyök született 
az állatkertben s mivel igen élet
képeseknek mutatkoznak, valószínű
nek látszik, hogy föl tudjuk nevelni 
mind a kettőt. Az oroszlánkölykek, 
ha világra jönnek, aránylag aprók s 
vakok. Szemük csak születésük után 
a kilencedik napon nyilik meg. Több
nyire, ha már két hetesek elmultak, 
kezdenek a fészekből kimászni. Az 
anyjuk nagyon félti a kicsinyeket s 
gonddal őrzi őket. Gyakorta meg
teszi azt, hogy egyiket, vagy másikat 
a szájában tartva, körülcipeli. Ha a 
kölykek egy hónaposak elmultak, 
többnyire már élénken mozognak. 
Ilyenkor a legkedvesebbek. Akkor 
megszoktuk már mutatni a közönség
nek is s megengedjük, hogy meg is 
simogassák a kedves kis állatokat. 

A j á n d é k - v a d g e s z t e n y e . Múlt számaink egyi
kében bővebben leírtuk, hogy a szarvasok s 
ál talában a szarvasmarhák mennyire szere
tik a vadgesztenyét s kértük az állatkert láto
gatóit, különösen a tanulókat, hogy ha tehetik, 
ajándékozzanak meg bennünket vadgesztenyé
vel. Két kedves tanulólótogatónk, Beke Iluska 
és Béluska ugyancsak szorgalmasan láttak 
hozzá a vadgesztenye szedéshez. Iskolájuk 
udvarán nem kevesebb, mint négy zsák vad
gesztenyét szedtek össze s az állatkertnek 
ajándékozták azzal, hogy adjuk ezt a cseme
gét a szarvasoknak. Nagyon kedves és szép 
volna, ha az állatkert többi tanulólátogatói 
is gondolnának a szarvasokra s szednének 
részükre egy kis vadgesztenyét. Alkalom most 
van rá bőven, hiszen a vadgesztenya most 
hullatja gyümölcsét. 

Nelly utókúrát tart. Nelly elefán
tunk, amióta visszakerült Hévízről, 
utókúrát tart. Ez abból áll, hogy 
mindennap egy óra hosszat körül
sétáltatják az állatkertben, aztán a 
lábát melegen betakarják s dörzsölik. 

Igaz, hogy most, a hidegebb idő be
álltával meg kell szüntetni ezt a 
sétát, de reméljük, hogy most már 
Nelly lábai így is teljesen rendbe 
fognak jönni. 

A főkapu rész l e t e . Az állatkert főkapuja 
egyik legszebb része az állatkert művészi 
építkezésének. A főkapunak egyik artisztikus, 
igen szép részletét mutatjuk be e számunkban. 

Az állatkert látogatói. Az állat
kertet most gyakran látogatják az 
üdülő sebesült katonák, akiknek 
kedves szórakozást nyújt a sokféle 
látnivaló. A minap a lengyel legio
náriusok, akik Budapesten időztek, 
igen sokan keresték fel az állat
kertet. Megfordult nálunk az utóbbi 
napok alatt több német tiszt is, akik 
valamennyien el voltak ragadtatva 
állatkertünk szépségétől. Egyébként az 
állatkert látogatottsága az adott körül
mények között normálisnakmondható. 

A szerb róka. Mult számunkban 
megemlékeztünk már arról a kedves 
ajándékról, amelyhez egy Szerbiában 

harcolt pesti katona juttatta az állat
kertet. Szerbiában fogott egy rókát s 
azt elhozta nekünk ajándékba. A hírt 
a napilapok is közölték s az állat
kertbe sokan jöttek ki olyanok, akik 
látni akarták a szerb „zsákmány"-t. 
Mi a többi róka közé helyeztük el a 
szerbiait, amely már egészen meg
barátkozott az itteni viszonyokkal. 
Igen jól érzi magát s el lehet mon
dani azt is, hogy a magyar rókák 
éppenséggel nem fogadták ellensé
gesen a szerb rókát. 

Mocsári fák az állatkertben. Az 
állatkert gazdag és változatos növény
zetű parkja mindjobban felveszi a 
botanikus kert jellegét, amennyiben 
ma már mind az öt világrész legjel
lemzőbb növényfajait megtalálhatjuk 
benne. A ritkább növények közül 
különösen két olyan fa vonja magára 
méltán figyelmünket, melyek távoli 
vidékek mocsarainak díszei. Ezek 
egyike a mocsártölgy vagy sártölgy 
(Quercus palustris Mönch.), melyből 
a főbejárathoz közel, ettől jobbra áll 
egy szép és egészséges példány. Ez 
a fa Északamerikában honos és nagy 
tölgyerdőket alkot a Mississippi és 
mellékfolyóinak mocsaras rengetegei
ben. A másik jellemző mocsári fa a 
mocsárfenyő vagy mocsári ciprus 
(Taxodium distichum Reich), melynek 
fiatal, nem egészen két méter magas 
állatkerti példánya a tóparton áll, 
közel a kis sziklához. Ebből az érde
kes és ritka koniferából különben a 
városligetben is van egy hatalmas, 
20—25 méter magas példány a Nép
rajzi Múzeum és Vajda-Hunyad 
közötti parkrészben. Hajdan a mi mo
csarainkban is honos volt, ma azon
ban már jóformán kihalt s csak kül
földön található. 

L e v é l a gó lya b á c s i h o z . Az állatkert igaz
gatósága még augusztus hónapban kapta a 
következő rendkívül kedves levelet: 

Édes gólya b á c s i ! Mivel tudom, hogy édes 
gólya bácsi olyan jószívű és szereti a kis 
gyermekeket, legyen olyan szíves és hozzon 
nekem egy kis szőke hajú pubikét. Nagyon 
szépen kérem, ha arra repül mifelénk, hozza 
el magával a kis pubikát és tegye le apukám 
ágyára. Apukámat nagyon szépen megkérem, 
hogy ne haragudjon, mert ha már itt van, 
akkor nem dobja ki úgysem. Ugy-e elhozza 
édes ? Üdvözletét küldi a Babszka. 
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A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLATKERT HELYSZÍNRAJZA 

J E L M A G Y A R Á Z A T : 
Az állatkertbe vezető 

Villamosok számai: 5. 
15. 17. 21. 23. 25. 27 . 37. 
73. 75. közúti, 8. 10. 12. 
48. városi villamosvasút. 
— F. J . földalatti villa
mos vasút. Omnibusz. 
A térképen látható számok az 
útmutató szövegérc 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. Vastagbőrüek 
16. Zsiráfok 
17. Turista-út 
18. Vendéglő 
19. Tevefélék 
20. Disznófélék 
21. Gyermekek játszó

helye 
22. Sport-pálya 

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. Tigrisharlang 45. 
35. Oroszlán barlang 46. 

Kisragadozók 
Hűsítő italok árusí
tása 
Vidrató 
Várrom 
Fókató 
legesmedvék* 
Turista-út 
Rozsomák 
Nyestfélék 
Rénszarvasok1 

Norvég ház 

4Í . Hófaidok 
48. Alagűt-átjáró 
49. Bejárat a mozgófény

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

madarak 
56. Madarak háza 

57. Dohányárusítás 
58. Falusi gazdaság 
59. Akvárium 
60. Terrárium 
61. Vendéglő\spolarits és 
62. Kávéház ) Maloschil 
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. KEH., KRISTÓF-TÉR 

Emléktárgyak, utazási cikkek, játék és 
sport áruk, 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 

nézzük meg 

az Akváriumot 
és a Pálmaházat 

Szép emléktárgyak jutányos áron kaphatók 


