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RAITSITS EMIL 

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

Megnyílt a jégpálya. 
Örömmel és büszkén konstatáljuk, 

hogy az állatkert megelőzte az összes 
budapesti jégpályákat: az első jég 
december elsején a publikum rendel
kezésére állott. Minden törekvésünk 
és igyekezetünk az, hogy a közön
ségnek minél több szórakozást nyújt
sunk, amit most azzal bizonyítottunk 
be, hogy az első napra, mihelyt csak 
az idő engedte, megnyitottuk jég
pályánkat. 

Természetes, hogy a közönség köré
ben igen nagy örömet keltett ez az 
esemény. A városligeti nagy jégpálya 
csak két nappal utánunk 
tudott a közönség rendel
kezésére állani, nem is 
említve a többi jégpályá
kat. Magától értetődik, hogy 
mindazok, akik már nehe
zen várták a korcsolyázó-
szezon kezdetét, majdnem 
mind megjelentek az állat
kerti jégpályán, amelyen 
élénk, vidám élet uralko
dott. Az első igazán téli 
nap volt, csupán a hó hi
ányzott. 

Azontúl is mindig meg
nyitottuk a jégpályát, vala
hányszor az idő engedte. 
Igen nagy gonddal s meg
lehetősen nagy fáradsággal 
készítjük a műjeget. A kö
zönség nem is képzeli, 
hogy ez milyen nehezen 
készül. Éjszaka csinálják a 
jégmesterek, akik vékony 

vízréteget bocsátanak a pályára. Ez 
az igen vékony vízréteg könnyen 
megfagy — már 0 foknál is. Amint 
azt tapasztalják, hogy a vékony víz
réteg megfagyott, a gyönge jégre még 
egy vékony vízréteget bocsátanak s 
várják, míg ez is megfagy. Ezt ismét
lik folytonosan egész éjszaka, míg 
végre aztán reggelre elkészül a néhány 
ujjnyi vastagságú jég. 

Ebből a rövid leírásból is látható, 
hogy a műjég készítése milyen nehéz 
és fáradságos munka. Azok, akik 
kijönnek korcsolyázni s vidáman 

szelik a pompás, sima jeget, bizony 
nem gondolnak arra, hogy ez a jég 
milyen sok munkába került! 

Természetesen később, amikor az 
idő hidegebb, könnyebben megy a 
jégkészítés. De az állatkert mindig 
nevezetes volt arról, hogy még akkor 
is kinyitotta a jégpályáját, amikor 
más jégpályákon olvadóban volt a 
jég. Ez bizony csak a fent említett 
módon volt lehetséges. 

Jellemző a közönség hitére, hogy 
sokszor akkor is megjelennek, kor
csolyával a kezükben, amikor bent 
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a városban minden olvad s nagy a 
sár. Beáll í tanak az állatkertbe s csu-
dálkozva mondják: 

— Hát az állatkertben nincsen j é g ? 
Amikor erősködnek, hogy nincs, 

hihetetlenül rázzák a fejüket: 
— Hiszen az állatkertben mindig 

szokott jég lenni, amikor másutt 
nincs is ! 

Ez most is megtörtént, az első jég
napok után állandóan s különösen 
a gyerekek azok, akik nem tudnak 
kibékülni azzal a gondolattal, hogy 
az állatkerti jégpályát nem boszor
kánysággal csinálják, hanem kitartó 
munkával. De ehez az szükséges, 
hogy az éjszaka legalább 0 fok hideg 
legyen! 

A közönség nagyon szereti, hogy 
két jégpályánk van ; külön a felnőt
teknek s külön a gyermekeknek s 
a kezdőknek. Ezt így osztottuk be 
az idén is. Ródli pályánk is készen 
van s mihelyt az első nagyobb hó 
leesik, megnyílik a közönség számára. 
S ekkor kezdődik az igazi vidám 
téli világ az állatkertben! 

Az állatok lakásai. 

Mór a legalacsonyabbrendű állatok is 
építenek lakásokat s például a hálószövő pók 
lakásai már igazán művészi alkotásúak. 
Sajátságos, hogy az oróngutáng s általában a 
majmok csak nagyon egyszerű, kezdetleges 
fészkeket építenek a fék tetején, aminek 
bizonyára az a magyarázata , hogy fent a 
a magasban nem igen kell félniök semmiféle 
ellenségtől. 

Annál csodálatosabb építmények a hód-
lakások, melyeknek víz alatt és víz fölött 
lévő emeletei is vannak ; a boglyas kemen
cékhez hasonló lakások anyagát, a fatörzseket, 
oly tökéletesen rágják el és alakítják ezek az 
állatok, hogy házaikat régente történelem 
előtti emberek művének tartották. Nevezetes 
és a hód magasfokú eszességének bizonyítéka, 
hogy ha tanyájuk közelében már kiirtották a 
fát s messzebbről kell a levágott törzseket 
odahordaniok, akkor csatornákat ásnak, hogy 
vízben szállíthassák a törzseket. Ez minden 
esetre nagy eszességről tanúskodik. 

Darwin feljegyzéseiből tudjuk a következő 
érdekes esetet: 

A kanadai vasút egyik szárnya magas 
töltéssel zárta el a hódokat a folyótól, mely
nek vize az állatok mocsarát táplálta. A hó-
dok egyszerűen átvágták ezt a töltést, de a 
mérnökök természetesen betömték a nyílást, 
mert különben a közlekedés megakadt volna. 
Harmadnapra a hódok ismét átvágták a vasúti 
töltést s ez az eset tizenhétszer ismétlődött 
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egymásután, míg végre a hódok belátták, hogy 
nem vehetik fel a küzdelmet azzal a felsőbb 
hatalommal, mely elzárja tőlük éltető elemü
ket, a vizet; más vidékre költöztek tehát s 
ezzel fényes jelét adták annak, hogy tapasz
talataikból le tudják vonni a megfelelő követ
keztetést is. 

A vakondok lakása 2 0 — 2 5 centiméter át
mérőjű kerek vacok, melyet száraz fűvel, 
puha, hervadt levelekkel bélel ki; legalább 
két kijárata van, de gyakran várhoz hasonló, 
emeletes lakás, melyből bonyolult útvesztő 
vezet a földalatti vadászterületre. Talán 
kevésbé művészies a hörcsög lakása, viszont 
azonban több raktár van mellette, melyekbe 
eleséget halmoz fel az állat; a lakásnak legalább 
három kijárata van ; az egyik egyenesen, a 
legrövidebb úton vezet kifelé, a másiknak 
iránya vízszintes, a harmadik pedig, a vész
kijárat, tekervényes útvesztő. 

Legbámulatosabbak azonban a hártyás-
szárnyúak építményei; a méhek viaszból, a 
kőműves- és fazekasdarazsak agyagból és 
földből, a papiroskészítő darazsak összerágott 
fából és más növényi rostokból pergament
szerű hártyákat készítenek s ebből építik sok
szor igen bonyolódott szerkezetű társas költő
helyeiket. A hangyák közt szintén vannak 
kiváló építőművészek; számos folyosóval, 
raktárakkal ellátott földalatti lakásuk igazán 
mesteri alkotás, a termeszek pedig például 
sokszor több méter magas építményeket is 
emelnek, melyek igazi várhoz hasonlítanak. 

HÍREK 
• • • 

K é p e k a z ál latkertből . E számunkban igen 
szép képeket mutatunk be az állatkertből: 
a baromfiudvar részletét az itatóval s két 
érdekes bálvónyfát a struccok háza elől. Fel
hívjuk rá azok figyelmét, akik eddig nem 
látták : nézzék meg az eredetit. 

A téli közönség . Bizonyos, hogy 
az állatkerteknek télen megfogyatko
zik a közönségük, hiszen nyáron sok
kal szebb és főképen sokkal kényel
mesebb végig sétálni a ketrecek között. 
A környezet — a virágzó pázsit, a 
lombos fák s a művészien lenyesett 
bokrok — igen szép keretül szolgál 
az állatok udvarainak, míg télen a 
legtöbb állatot be kell vinni a fűtött 
házakba. De azért tévedés volna azt 
hinni, hogy a közönség télen nem 
érdeklődik az állatok iránt. Azokról, 
akik a téli sportok miatt látogatják 
az állatkertet, nem is kell bővebben 
szólani. Ok rendes látogatói az állat
kertnek nyáron is s télen is érdek
lődnek egy-egy kedvencük iránt. Meg
látogatják azokat téli szállásaikon is 
s őszintén örülnek, amikor azt tapasz
talják, hogy a mi állataink télire is 
igen jól el vannak látva. De azokról 
akartunk szólani, akik nem a téli 
sportok kedvéért látogatják télen az 
állatkertet, hanem akiket az állatok 
iránt való érdeklődés hoz ki ide. Ez 
az igazi téli közönség is mindig több 
lesz, hiszen mindig többen és többen 
szereznek tapasztalatot arról, hogy az 
állatkert télen csaknem ugyanazok
kal a látványosságokkal szolgál, mint 
nyáron. Az igaz, igen sok állatot nem 
tarthatunk a szabadban s főképen a 
tavon csoportosuló madarak igen szép 
látványossága hiányzik, de ezeket le
számítva, az állatokat épen úgy meg
lehet találni téli szállásaikon! Nem 
csináltunk — hiszen nem is csinál
hatunk — statisztikát állatok téli láto
gatóiról, de azt így is megállapíthatjuk, 
hogy a legnagyobb téli közönségük 
— a majmoknak van. Amint nyáron 
a legtöbb ember a majom ketrecet 
állja körül, hogy gyönyörködjék e 



kedves kis állatok csinyjeiben, úgy 
télen is — különösen szép napokon 
— tele van a majomház belseje 
érdeklődőkkel. De nem panaszkod
hatnak részvétlenségről a többi álla
tok sem. Jut közönség mindenhová 
s mint már említettük, egyre többen 
és többen lesznek azok, akik télen 
is magukért az állatokért keresik fel 
kertünket. 

Az állatkerti bérletjegyek. Decem
ber elsejével az állatkert igazgatósága 
megkezdte az 1915. évre szóló bér
letjegyek kiadását. Amint az erre 
vonatkozó híradás megjelent, igen 
sokan jelentek meg az állatkert igaz
gatósági irodájában, hogy bérletjegyet 
váltsanak, hiszen ez a bérletjegy fel
tűnő olcsósága mellett igen sok szóra
kozással szolgál. Ha összehasonlítást 
teszünk az európai állatkertek bérlet
jegyeinek s a budapesti állatkert bér
letjegyének ára között, rögtön fel
tűnik, hogy egyetlen európai állatkert 
sem ad még hasonlóan olcsó áron 
sem bérletjegyet. S emellett a külföldi 
állatkertek nem szolgálnak mással, 
mint tisztán az állatkerti látványos
ságokkal. A budapesti állatkert az 
első, amely céljául tűzte ki, hogy 
tudományos jelentősége mellett elő
kelő és finom szórakozóhely is legyen. 
Másutt a szezon befejeződik a hűvösre 
váló ősszel, nálunk pedig ekkor egy 
új és nagyszerű szórakozásokkal 
szolgáló szezon kezdődik. Nyaranta 
más állatkertekben is vannak hang
versenyek, de korántsem azon a 
színvonalon, mint a budapesti állat
kertben. Emlékezzünk csak vissza a 
filharmonikus zenekarra: valamennyi 
szereplése megannyi művészeti ese
mény volt! És a vendégszereplések! 
Az ország minden tájáról jött ide 
közönség, hogy meghallgassa a fil
harmonikusok zenekarát s elragad
tatással, igaz gyönyörűséggel élvezték 
a páratlanul szép, művészi előadást. 
Kétségtelen, hogy az állatkert igaz
gatósága igen nagy áldozatot hoz a 
közönségért, amikor ilyen szórakozást 
és ilyen élvezetet juttat neki, de szí
vesen teszi, mert az egész ország 
intelligens közönsége méltányolni 
tudja ezt. A gyermekek szintén meg
kapják nyaranta a maguk szórako
zását : a páratlan sikerű gyermek
délutánokat ezentúl is folytatni fogjuk. 
Télen mindazok, akiknek bérletjegyük 
van, ingyen használhatják az állat
kert korcsolya- és ródlipályáját: ezt 
a szórakozást is ráadásul adja az 
állatkert az ő közönségének. Nem 
csoda tehát, ha ilyen körülmények 
között igen sokan váltanak bérlet
jegyet, hiszen egy semmiségért egész 
esztendőn keresztül látogathatják gyö
nyörű kertünket s részük lehet az itt 
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kínálkozó szórakozásokban ! Már ed
dig is igen sokan voltak olyanok, 
akik gyermekeik részére állatkerti 
bérletjegyetvettek karácsonyi ajándék
képpen : reméljük, hogy december 
második felében még többen lesznek 
ilyenek. Szebb, olcsóbb s többet 
nyújtó karácsonyi ajándékot azért 
az összegért még elképzelni sem 
lehet! 

A lecsapolt tó. Mult számunkban 
már megírtuk, hogy az állatkerti tavat 
lecsapoltuk, mert a ródlipálya már 
elkészült s csupán az első havat 
várja, hogy a téli sportok kedvelői
nek rendelkezésére álljon. A mada
rak — az állatkerti tónak e kedves 
lakói — téli szállásaikban vannak 
már valamennyien. Az elmúlt héten 

az utolsó csoportot is elhelyeztük s 
a tavon — jobban mondva a tó 
helyén — nem maradt más, mint 
néhány sirály. Ezek itt is fognak 
maradni, mert ezeket egyáltalán nem 
zavarják a ródlizók. A sirályok tud
nak repülni s ha szánkó jön, egy
szerűen elrepülnek. A sokféle madár
ból tehát csak a sirály fog röpködni 
a téli tó felett. 

Kölcsön ródlik. Mint tavaly, úgy 
az idén is szabad az állatkertbe ródlit 
behozni. Akinek nincsen, az kölcsön 
kaphat a kertben. 

Sebesült katonák az állatkertben. 
A főváros tanácsa megengedte, hogy 
a Budapesten tartózkodó sebesült 
katonák ezentúl ingyen látogathassák 
az állatkertet. A tanács e határozata 
következtében meglehetősen sok sebe
sült hős kereste fel kertünket, hogy 
itt szórakozva pihenjéktki; azokat a 
fáradalmakat, amelyekből a harctéren 
bőségesen kijutott nekik. Az állatkert 
egyéb látogatói nagy szeretettel fogad
ták a sebesült katonákat s szívesen 
kalauzolták őket a kertben, elmagya
rázva nekik az állatkert nevezetes
ségeit. 

Harctérről az állatkertbe. Egy 
párisi lap írja a következő érdekes 
kis hírt: „Néhány héttel ezelőtt érdekes 
állat tünt föl Paris környékén, amely 
meglehetősen megijesztette a francia 
fővároslkörnyékének lakóit. A titok
zatos állatot ugyan minden francia 
jól ismeri, de csak állatseregletekből 
és ezért meglehetős izgalommal szem
lélték a minden kísérő nélkül szaba
don kószáló állatot, amely valahon
nan a harctérről kóborolt el és nem 
volt más, mint egy ártatlan kétpúpú 
teve. Az afrikai meleghez szokott 
állat fagyoskodva járt a hideg időben 
és ki tudja, hol hagyta gazdáját, akit 
Tuniszból vagy Algírból hoztak Fran
ciaországba, hogy a németek ellen 
harcoljon. A környék hatósági emberei 
azonban csakhamar véget szakítottak 
az ártatlan állat kóborlásának, elfog
ták és a környék gyermekeinek ujjon
gása közben bekísérték a legközelebbi' 
faluba, ahonnan Parisba vitték. A 
francia fővárosban is nagy örömet és 
föltűnést keltett a kétpúpú teve, amely 
méltóságos nyugalommal sétált végig 
Parison, míg csak a városi állatkertbe 
nem ért, ahol végre hosszas kóborlás 
után megpihenhetett." 

A kiadásért felelős: RAITSITS EMIL 
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Az állatkertbe vezető 
villamosok s z a m a l É t ö t -
15. 17, 21. 23. 25.271*37^ 
73. 75. közúti, 8. 10. 12. 
48. városi villamosvasút. 
— 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. Vásfagbórüek 
16. Zsiráfok 
17. Turista-út 

Vendéglő 
Tevefélék 
Disznófélék 
Gyermekek játszó
helye 
Sport-pálya 

JELMAGYARÁZAT: 
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. Süteményárusitás 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 
Rozsoniák 
Nyestfélék 
Rénszarvasok 
Norvég ház 

« . Hófajdok 
48. Alagút-átjárö 
49. Bejárat a mnzgófény-

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

madarak 
56. Madarak háza 

57. Dohányárusitás 
58. Falusi gazdaság 
59. Akvárium 
60. Terrárium 
61. VendéglöVspoinriis és 

62. Kávéház /Maloschik 
63. Zenepavillon 
64. Kávéházi teriasz 
65. Pálmaház bejárata 
66; Aréna-úti kapu 
67. Gundel-féle vendéglő 
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P Á L M A 

nézzük meg 

az Akváriumot — ^ r 

és a Pálmaházat 
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* E S T / I V j * K E R . f KRISTÓF-TÉR 
Emléktárgyak, utazási cikkek, játék és 
port árúk, háztart. cikkek nagy raktára 

• »».•«»»• • •* ** 
V. kerület Bécsi-utca 2. szánt alatti 

'DAPEST" SZÁLLODA 
i 4 t kezelésében 
Áh vevőinek a szobák, áraiból 
meg l r k e d v e z m é n y t nyújt 
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