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

Osz az állatkertben. 
Az ősz az állatkertben tulajdon

képen nem jelent mást, mint gondos 
és buzgó előkészületet a téli szezonra. 
Ha hűvösre és borongósra is fordult 
az idő, az állatkertet még mindig 
elegen látogatják, különösen a déli 
órákban, amikor a nap sugarai még 
langyosak, de az állatkert már ilyenkor 
is — a téli látogatóké. Aki végigsétál 
kertünkön, mindenütt készülődést lát 
a téli szezonra. Hol az állatok 
számára gondoskodnak a hideg télre, 
hol pedig a téli örömöket, téli szóra
kozásokat készítik elő az állatkert 
látogatói részére. 

A tónál már javában 
készül a ródli pálya, úgy, 
hogy nem kell más, mint 
egy-két hideg éjszaka s 
egy napi bőséges hó s az 
állatkertben kezdetét ve
heti a legkedveltebb téli 
sport. Érdekes és kedves 
őszi k é p : a nagy tavon 
még vidáman úszkálnak 
a vízi madare k, a tó part
ján pedig már ott mere
dezik a ródli-pálya . . . 
De elkészültek már a jég
pálya munkálataival is. 
Itt sem kell más, mint egy
két hideg éjszaka, amikor 
a hőmérő leszáll a nulla alá 
s pompás jég várakozik a 
korcsolyázás híveire . . . 
Mint az előző esztendő
ben, úgy az idén is két 

részre osztjuk a korcsolya-pályát: a 
mai gyermekjátszótér területén azok 
számára csináltunk helyet, akik még 
nem gyakorlottak s akik most tanulnak. 

Az állatkert igazgatósága úgy a jég
pályát, mint a ródli-pályát is teljesen 
díjtalanul bocsátja az állatkert látoga
tóinak rendelkezésükre. A tízkoronás 
bérletjegy tehát nemcsak az állatkert 
látogatására jogosít, hanem a ródli
pálya s a jégpálya díjtalan használa
tára is. Ilyen nagy kedvezményt — ezt 
bátran állíthatjuk — a világ egyetlen 
állatkertje sem ad vendégeinek! 

. . . Az a kellemes őszi idő, amelyet 
októberben élveztünk az állatkerti 
állatokra rendkívül j ó hatással volt. 
Még a forró vidéki fajokat is, az 
antilopokat, a zsiráfokat, a majmokat, 
a struccokat naponta ki lehetett 
ereszteni a déli órákban az udvarokra, 
a friss levegőre. Sőt Évi, az állatkert 
kedvelt és népszerű csimpánz-kis
asszonya délben mindennap biciklizni 
szokott rövid ideig a kertben. Az 
arábiai flamingók a tavon vannak 
még s rózsaszín tollazatúkban ott 
sütkéreznek a parton . . . 

A FÁCÁNOS HÁZ KÉPE A TÓPARTRÓL 



Minél későbben zárjuk be ősz
szel az állatokat a fűtött házakba, 
annál jobban megedződnek, köny-
nyebben bírják a téli hónapok unal
mát s annál korábban lehet őket 
tavasszal ismét szabadon ereszteni. 
Ez az akklimatizálásnak egyik elve, 
amelyet az idén kellően kihasznál
hatnak. 

Hogy milyen jól érzik magukat az 
állatkert allatai, azt semmi sem tanú
sítja jobban, mint az, hogy még 
ilyenkor is szaporodnak. Az egyik 
leopárd-nősténynek október közepén 
két kis fia született. Az egyik kölyök 
gyönge volt, el is halt mindjárt, a 
másik azonban most már három 
hetes és igen szépen fejlődik. Van 
két legifjabb oroszlán-kölyök is az 
egyik ketrecben. Az elmúlt nyáron 
négy fiatal oroszlánt adott el az 
állatkert igazgatósága, annyi volt a 
szaporulat. 

Szép ajándékot is kapott az állat
kert a napokban. Dr. Mogácsy-Dietz 
Sándor egyetemi tanár egy nyolc 
méter magas „Araucariá"-t adott aján
dékba a pálmaháznak. 

Kétségtelen, hogy ilyenkor ősszel 
sokkal csöndesebb az állatkert élete, 
mint nyáron, amikor kitűnő szimfo
nikusaink hangversenyeznek s Buda
pest előkelő közönsége ott hullámzik 
a tó parti korzón. Most csöndesebb 
az élet, de az ősznek is megvannak 
a maga szépségei, amelyeket igen 
sokan szeretnek. S ezek között a leg
több embernek az a poétikus kép 
tetszik, amelyet az állatkert nyújt 
ilyenkor ősszel. A pompás parknak 
a hervadás idejében van valami 
különös szépsége, amelyet elragad
tatva szemlél mindenki, aki rajon
gója a természetnek. Annyi finomság, 
annyi benső hangulat van az állat
kert csodaszép parkjában, amely 
csak ilyenkor érvényesül igazán a 
maga teljességében, amikor a fákat 
és a bokrokat már megérintette a 
tél keze. 

Mór nem tart sokáig : már közeledik 
a tél, amikor újra élénk hangok verik 
föl az állatkert csöndjét s megkez
dődik a legvidámabb szezon: a téli 
sportok ideje. 

Meddig él az állat? 
Sokszor kérdezik tőlünk az egyes 

állatok életkorát; megpróbálunk itt 
egy kis, rövid tájékoztatót adni. Min
denekelőtt meg kell jegyezni, hogy 
az állatok élettartamára nézve semmi
féle törvényt sem lehet felállítani, mely 
csak nagyjában, vagy átlag is meg
szabhatná az élet hosszúságát. 

A tapasztalat szerint az emlősök 
közül leghosszabb életű az elefánt, 
mely elél 150—200 évig is, aztán az 
óriási cetek, melyek körülbelül csak
nem ugyanilyen kort érnek; a szamár 
élettartama 106 év, a lóé, a medvéé 
40—60 év, a kutyáé, a macskáé, az 
oroszláné 35—40 év, a szarvasmarháé 
és sertésé 20—25 év, a juhé 15, a 
rókáé 14, a nyúlé 10, az egéré, tengeri 
malacé és a mókusé 6 év. A madarak 
közül leghosszabb életűek a vízi 
madarak és ragadozók. A hattyú elél 
300 évig, a sólyom" 150-ig, a sas, a 
holló és a lúd átlag 100 évig; a schön-
brunni állatkertben 1824-ben mult ki 
egy fakó keselyű, mely 118 évet 
töltött fogságban. Körülbelül ilyen 
életkort érnek el a papagályok i s ; 
még a fogságban tartott papagályok 
is túlélnek három-négy emberöltőt, 
úgy, hogy a gyermek ugyanabban 
a cifra madárban gyönyörködhetik, 
amely majd dédunokájának is öröme 
lesz. Humboldt feljegyezte az atur-
papagólyról, hogy az indusok szerint 
azért nem lehet érteni a beszédét, 
mert a kihalt atur-törzs nyelvén beszél. 
A gólya átlagos életkora 70 év, a 
bagolyé 68—100, a darué és kakuké 
40, a szarkáé, tyúké, fácáné 15—20, 
a rigóé 18, a pintyféléké 8—18, a 
kanári madáré 12—15, a galambé 10. 

A hüllők közül a krokodilusok, az 
óriás kigyók és a nagy teknősbékák 
bizonyára száz évnél is tovább élnek, 
de a legtöbb csúszó-mászó éllettar-
tamáról nincsenek biztos adataink. 
Rothschild Wal ternek van egy óriás 
teknősbékája, mely már 150 év óta 
van fogságban ; az életkorát legalább 
300 esztendőre becsülik. A kétéltűek 
közül a varasbéka 40 évig, a leveli 
béka 10—12, a szalamandra 11, a 
gőték pedig átlag 12 évig élnek. 
A halak legnagyobb része hosszú 
életű, nemcsak az óriás termetű 
cápák és tokfélék érnek el igen 

magas kort, de az aránylag kisebb 
termetű pontyokról és csukákról is 
biztosan tudjuk, hogy legalább 100 
évig, sőt még tovább is elélhetnek. 

A lágytestűek között legtovább él 
talán a lábasfejűek családjába tartozó 
óriási polip, vagy „Kraken", mely
nek hossza kinyújtott karokkal meg
üti a 10—17 métert i s ; de hosszú 
életűek az aránylag apró kagylók i s : 
így az édesvízi gyöngytermő kagylók 
átlag 5 0 — 6 0 esztendeig élnek, de év
számmal megjelölt kagylók után ítélve 
80—150 éves kort is elérhetnek. Hosszú 
életű a folyami rák is, melynek át
lagos életkora 20 év. A rovarok közül 
némelyek, mint lárvák, több évig 
é lnek: például az északamerikai 
énekes-kabóca 17 évig, a cserebogár 
3—4 évig ; meglett állapotban ellen
ben a rovarok általában többnyire 
csak néhány hónapig, hétig, vagy 
épen csak néhány napig élnek. Van
nak azonban kifejlődött rovarok is, 
amelyek aránylag hosszabb életűek: 
így a méhek nősténye, vagy király
nője átlag 2—3, ritkán 4—5 évig él, 
míg a hímek, az úgynevezett herék 
3—4, a dolgozók pedig 3—7 hónapig 
élnek. 

Legkevesebbet tudunk az alsóbb
rendű állatok élettartamáról. Számos 
féreg, édesvízi vidra, medúza, édes
vízi szivacs stb. alig él néhány hétig, 
vagy hónapig. De azért köztük is 
vannak hosszú életűek; hires például 
az edinburgi tengeri kökörcsin, melyet 
Dalyell zoológus, mint 7 éves állatot 
1828-ban tett akváriumba, ahol Dohorn 
tanár még 1882-ben is látta az akkor 
már 61 éves állatot s mivel azóta 
nem hallottuk, hogy kimúlt volna, való
színű, hogy még ma is él. 

HÍREK 

Az antwerpeni állatkert orosz
lánjai. Lapunk előző számában hosz-
szabban irtunk a világhírű antwerpeni 
állatkertről, amelyet a belgák és az 
angolok tönkretettek, attól való féltük
ben, hogy az állatok ki találnak szaba
dulni s valami nagyobb kárt csinálnak. 
E cikkünk kiegészítéseképpen meg
jegyezhetjük, hogy a németek most 
a sebesültjeiket helyezték el az állat
kertben. A pusztítás, melyet az ant
werpeni állatkertben véghezvittek, az 



egész világon igen nagy feltűnést 
keltett s van olyan vélemény is, 
mely azt mondja, hogy a belgákat 
s az angolokat túlzott óvatosság 
vezette. Legutóbb egy úriember, aki 
igen jól ismerte az antwerpeni állat
kertet, levelet irt az egyik zürichi 
újságnak, amelyben ezeket mondja : 
„Ügy látszik, megerősítik azt a hírt, 
hogy az antwerpeni állatkertben fel
sőbb parancsra lelőtték a valódi s 
még egyedül itt található fokföldi 
oroszlánokat. Mintha a gránátok nem 
lettek volna veszedelmesebbek, mint 
ezek a jól táplált oroszlánok! Ketrecük 
az állatkertben háromszorosan is meg 
volt erősítve, amint én azt több ízben 
láttam. Már most akármiféle baj is tör
tént volna a szomszédos pályaudvaron, 
ki van zárva, hogy a ketrecek igen 
erős rácsai annyira meglazulhattak 
volna, hogy az oroszlánok elszaba
dulhattak volna. Még egy robbanás 
is legfeljebb elgörbítette volna a vas
rácsokat, de nem rombolta volna 
azokat szé j je l ! Mint igazgató tilta
koztam volna az ilyen esztelen parancs 
ellen, hiszen ilyen oroszlánokat nem 
lehet többé kapni; épp oly kevéssé, 
mint valódi berber-oroszlánokat." 

Szarvasbőgés. Ilyenkor ősszel bőg
nek a szarvasok. Meglehetősen izga
tottak és veszedelmesek bőgés idején 
s gyakran megesik, hogy az agan
csosak összetűznek egymással. Éppen 
ezért szokás is az állatkertekben, hogy 
az agancsokat lefűrészelik, hogy az 
állatok így kárt ne tehessenek egy
másban. Az agancsok lefűrészelése 
egyáltalán nem jelent veszteséget, 
mert a szarvasok a tél folyamán úgyis 
levetik agancsaikat. A mi állatker
tünkben is lekellett fűrészelni egyik-

A B I V A L Y H Á Z . 

másik szarvas agancsát, mert nagyon 
veszekedőknek mutatkoztak. Ez annál 
is inkább szükséges volt, mert a ren
des ápolók hadbavonultak s csak 
ideiglenesen alkalmazott fiúk gondoz
zák az állatokat. Még esetleg ezeknek 
történt volna bajuk, ha a veszedel
mesebb szarvasokat meg nem fosz
tottuk volna agancsaiktól. 

Az állatkert ajándékozói. Az utóbbi időben 
a következők ajándékoztak az állatkertnek: 
Vuksits Gergely (Budapest) két gerlét; Rácz 
Ferenc (Budapest) három kölyök vizslát és 
egy anyavizslát; Gróf Mikes Árminné (Zabola) 
egy kis medvét és egy kondorkeselyűt; 
Somogyi Lajosné (Tenke) egy őzet; Balogh 
László (Budapest) egy fürjet; Klein J . (Buda
pest) egy majmot; Burghardt Imre (Budapest) 
egy mókust; Ottinger István (Budapest) egy 
foglyot, Nagy Imre (Dömsöd) egy sárszalonkát; 
Grámer kapitány (Eperjes) egy sas t ; Szijjártó 
Janika (Budapest) egy gerlét; Gróf Köniségg 
Fidél (Arad) két gólyát és egy makakót; Kopp 
Jakab (Budapest) egy lángbaglyot; Halász Pál 
(Budapest) egy orosz a g a r a t ; Hohenlohe her
cegi uradalom (Felsőhági) egy vadmacskát ; 
Luib Edgard Arthur (Budapest) öt tengeri 
malacot és Goldschmied Béla (Budapest) egy 
sündisznót. 

A skorpió-család. Jeleztük már, 
hogy az állatkert egyik barátja egy 
szép skorpió-családdal ajándékozott 
meg bennünket. A skorpió-család — 
egy nőstény tizennégy kicsinyével — 
a terráriumban látható. A kicsinyek 
igen szépen fejlődnek. 

Eszik a krokodilus. A krokodilus 
is azok közé az állatok közé tarto
zik, amelyeknek épenséggel nem esik 
nehezükre a koplalás. Sőt vannak 
egyes esetek, amikor a krokodilust 
semmiféleképpen sem lehet rábírni 

arra, hogy egyék. Csalo
gathatják a legpompá
sabb hússal vagy hallal 
— amit legjobban szeret— 
mintha ott sem volna, rá 
sem hederít. Leginkább 
olyankor van ez, amikor 
a krokodilust szállítják: 
ilyen utazás után hónapo
kig is elkoplal. így volt ez 
a mi egyik krokodilusunk-
kal is. Körülbelül négy 
hónappal ezelőtt kaptuk s 
azóta éhségsztrájkba kez
dett. Természetesen nem 
vettük komolyan a kroko
dilus éhségsztrájkját, hi
szen a kígyónyakú teknős
békánk hét teljes hónapig 
tartotta a sztrájkot, míg 
végre alaposan nekilátott 
az evésnek. A mi kroko-
dilusunk nem szárnyalta 
túl a kígyónyakú teknős
béka rikordját. Nem egé
szen három és fél hónapi 

koplalás után belátta, hogy van 
jobb az éhségsztrájknál is s ráfanya
lodott az ételre. Most aztán eszik 
rendesen. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
K. János. A foltos szalamandrát tekint

hetjük a róla nevezett család és nemzetség 
őstipusának. Voltaképen szárazföldi állat, mely 
csak akkor található vizben, mikor kölykeit 
lerakja bele. Elevent tojó állat, bár fogságban 
megesik, hogy eleven kölykökkel együtt peté
ket is rak a vízbe. A kölykek vagy porontyok 
átlag félesztendeig vannak a vízben s ezalatt 
kopoltyúkkal lélegzenek; mihelyt azonban a 
kopoltyúk beszáradtak, azonnal a szárazra 
mennek s ettől fogva szárazföldi állatok. 

J. Jenő. Az állatkínzást az 1879. X L . tör
vénycikk 86. § -a (kihágási törvény) nyolc napi 
elzárással és 200 koronáig terjedő pénzbün
tetéssel sújtja. ítélkezik a közigazgatási ható
ság, a fővárosban a rendőrség. Egy fővárosi 
szabályrendelet (826/85.) bünteti azokat, akik 
például a szárnyas állatokat összekötözött 
lábbal, fejjel lefelé fordítva, a halakat felfűzve 
szállítják. Az állatvédelem Angliában született 
meg 1824-ben, nálunk az első állatvédő egye
sület 1845-ben alakult meg Budapesten. 
1883-ban Hermán Ottó, Királyi Pál s többek 
megcsinálták az Országos Állatvédő Egyesületet. 

P. Dezső. A király-paradicsommadárnak 
Új-Guinea a hazája, ahonnan Magelhaes hozta 
az elsőt 1522-ben. 

M. Jolán. A hód (Castor fiber) rendesen 
nagy társaságban él, valóságos várakat épít, 
melyeknek első emelete a bejárással a víz 
alatt, felső emelete pedig a víz színe felett 
van. Klasszikus példája annak az állati ösz
tönnek, mely a maga védelmére nemcsak 
kényelmes, hanem erős, szinte hozzáférhetetlen 
lakásokat épít; a hatalmas fatörzsek közeit 
földdel és iszappal, náddal és gazzal tölti ki 
s az így épült hódvárak 2—3 méter magasak 
s 200 méter hosszúak. 

J. Sándor. Nem közölhető. 

A kiadásért felelős: RAITSITS EMIL 



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 villamosvasút. 
— F. J . földalatti villa
mos vasút. Omnibusz. 
A térképen látható számok a2 
útmutató szövegére utalnak. 
— > • az útmutató leírásában 

követett útirány 
-s 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 
!5 . Vasfagbőrüek 
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. 

39. 

41. 
42. 
4:i. 
44. 
45. 
46. 

29. Kis medvék 
30. Nagy medvék 
31. Kutyák 
32. Süteményárusitás 
33. Átjáró az oroszlán

házon át 
34. Tigrisbarlang 
35. Oroszlánbaríang 

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

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

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

madarak 
56. Madarak háza 

57. Dohányárusitás 
58. Falusi gazdaság 
59. Akvárium 
60. Terrarium 
61. Vendéglö\spoinrits és 
62. Kávéház (Maloschit 
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 nyújt 
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Hz flllfltftertben 
nézzük meg 

az Akváriumot 
és a Pálmaházat 

Szép eniléhtárph jutányos áron kaphatók 
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