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Falz-Fein állatkertje Askania 
Novában. 

Askania Nova a tauriai kormány
zóságban az Azovi tenger közelében 
fekszik, mintegy 70 kilométer távol
ságban a Nova-Alexejenka vasúti 
állomástól. E helyen 47.000 hektárnyi 
területet /. Miklós cár az anhalti herceg 
útján német telepeknek engedett át 
merino-tenyésztés céljára. A telepítés 
nehezen ment, ezért 1856-ban az 
anhalti herceg az egész birtokot Fein 
nevű német földbirtokosnak adta el 
525.000 tallérért, az új birtokos kezén 
a puszta, fátlan sivatag valóságos 
aranybányává alakult át. 

A jelenlegi birtokos Falz-Fein Fr. 
az óriási birtokból 13.000 hektárt örö
költ és ezen a Dr. Heck által para
dicsomkertnek nevezett telepet léte
sítette. 

Aki a Nova-Alexejenka vasúti állo
másról jön, az út menti kitűnő karban 
tartott nagy kiterjedésű legelőkön 
számos marhacsordával, juhnyájjal, 
tevecsapattal és különféle ménesekkel 
találkozik. A tulajdonképeni gazdaság 
közelében park közepén óriási méretű 
víztorony tűnik fel, melynek vize több 
mesterséges tavat táplál. Közben 
lámák, bölények, majd antilopok és 
zergék nyájai legelnek, mindenütt 
teljesen szabadon, békésen. 

A telepet egy széles út két részre 
választja: tulajdonképeni állatkertre 
és a növénykertre, mindkettőt csator

nák szelik át. Az állatkert fele erdő
ség festői rétekkel, másik fele steppe 
(puszta), melyet magas kerítés fog 
körül. Több helyen mesterséges dom
bok emelkednek ki. A növénykertben 
lombos fák és tűlevelűek, gyümölcs
fák, virágágyak, melegházak talál
hatók. A kertben fácánok tanyáznak, 
a tavakon ludak, kacsák, hattyúk úsz
nak és a tavak halakban való gazdag
sága számottevő. A növénykertet drót
sövény védi a tömérdek nyúl ellen. 
Az állatkert bejáratánál vannak a 
madarak téli szállásai, bennük zöldéi 
a fű, forrásvíz csörgedez és fák emel
kednek ki, melyeken a madarak 
fészkelhetnek. Csaknem valamennyi 
hazai madárfajta megtalálható, a 
kanári-madarak is teljesen meghono
sodtak. Ragadozó állatokat nem tar
tanak, csupán ragadozó madarak 
láthatók nagy ketrecekben. A macská
kat kíméletlenül üldözik. Fürjek, fácá
nok, daruk mellett kenguruk, az állat
kert más részében szarvasok, zebrák 
strucok stb. egymásutánban láthatók. 
A parkban egy magasabb terrasz épült, 
honnan minden jól figyelemmel 
kisérhető. 

A telep büszkeségét a vadon élő 
lovak, az Equus Przcewalski, melyek
ből Falz-Fein 1899-ben öt kancát 
szerzett be, a mént a cártól kapta 
ajándékba és 1904-ben megindult a 
tenyésztésük és keresztezésük házi 
szelid lovakkal, azután a zebroidok 
kitenyésztése, melyeket hátas- és kocsi-

lovakul egyaránt használnak. Az állat
kert legtöbb állatja szelídített. 

A telep részletes leírása számos 
részletes képpel dr. Jerwanoff Illés, 
a szentpétervári állatorvosi főiskola 
élettan-tanárának tollából a Jahrbuch 
fürTierzuchtVI-ikévfolyamában olvas
ható. A Deutsche Landwiertschaft-
liche Tierzucht folyó évi 35. számá
ban pedig a telep nagyérdemű és 
bőkezű tulajdonosának, Falz-Feinnek 
elhunytáról ad hírt. D. Z. A. 

H Í R E K 

Rózsa -ünnepé ly a z ál latkertben. Folyó 
évi augusztus hó 6-ón, szombaton és 7-én, 
vasárnap a Magyar Géniusz Nemzeti Kultúrát 
Terjesztő R.-T. jótékony célra az állatkert 
területén rózsa-ünnepélyt rendez, melyen lesz 
hangverseny, dalárda, operaénekeseink és 
énekesnőink énekszámai , szabadszinpad, ame
lyen színművészek lépnek fel, mozi, kabaré, 
cigányzenekar-verseny, sátrak, amelyekben 
magyarruhás úrinők é s úrilányok fognak virá
got, cukrot, pezsgőt stb. árusítani. Mindezeken 
felül sok érdekes lá tványosságban lesz része 
a közönségnek, melyről részletes programmot 
később a d ki a rendezőség. 

Túzok a z á l latkertben. Rég nem látott 
érdekes madarak láthatók az állatkert fácán
házában , a magyar struc, a túzok egy néhány 
napos pelyhes és egy három hónapos pél
dánya. Az állatkert ezeknek az igen ritka 
példányoknak beszerzését Linzer jószág-
felügyelő úrnak köszönheti , kinek ez értékes 
adományéér t ez úton is há lás köszönettel 
adózik az állatkert vezetősége. 
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