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Megjelen mint az „A TERMÉSZET" 
:o: :o: :o: melléklapja :o: :o: :o: 

Az európai bölények a korona
uradalom vadaskertjébe 

kerülnek. 
Ismételten felhívtuk e lapok hasáb

jain a főváros közönségének figyelmét 
arra a nemzeti kincsre, amely állat
kertünk birtokában van. Ugyanis a 
teljes kipusztulás előtt álló európai 
bölényekről van szó. Az egész föld
kerekségen egyedül áll az a tenyész-
képes európai bölénycsorda, mely 
állatkertünkben éli a rabság napjait. 
A tavasz beálltával újból oly 
természetes környezetbe jutnak, ahol 
gyarapodhatnak, szaporodhatnak a 
magyar nemzet dicsőségére, mert 
nem lesz egy európai nemzet sem, 
ahol európai bölénycsordával dicse
kedhetnek. 

Amagyartermészetvédelemért küzdő 
és a kiveszőfélben levő állatok életben
tartása és továbbtenyésztése fölött 
aggódó tudományos világ már régóta 
várva-várta azt a pillanatot, hogy 
vágyakozásuk, kérésük meghallga
tásra találjon. 

A kívánság teljesült. A főváros 
tanácsa, mivel közvagyonról van szó, 
a törvényhatósági bizottság állatkerti 
albizottsága elé terjesztette a bölények 
kitelepítésének ügyét. A bizottság igen 
helyesen bírálta felül az ügyet, amidőn 
a nemzeti vagyon megmentése érdeké
ben a bölények kitelepítése mellett 
döntött, mert európai bölénycsordánk 
továbbtenyésztése csakis úgy biz

tosítható, ha újból a természetes 
körülmények közé jutnak. Erre a célra 
megfelelőbb hely nem lehet, mint a 
visegrádi kincstári vadászterület, ahol 
több holdnyi körülkerített helyen újból 
élvezhetik a természetes élet gyö
nyörűségeit. 

Magyarország ily módon egy újabb 
kinccsel gyarapodik, amelynek részese 
nem lehet minden nemzet. Orosz
országban elpusztította az európai 
bölények utolsó maradványait a pusz
títás vak őrülete. A magyar kulturált
ság megmenti azt a keveset, amíg 
még menthető, a boldogabb jö
vendő részére. 

H Í R E K 
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Lómentőkocsi céljaira szétküldött 
gyűjtőívek mielőbbi szíves visszakül
dését kéri az „Állat- és Növény
szeretet napjának" végrehajtóbizott
sága. Cím: Budapest, VI., Állatkert. 
Az összegyűlt összeg is az Állatkert 
címére küldendő. Ugyanekkor az 
érdeklődőknek tudomására hozhatjuk, 
hogy az állatkerti bizottság a lómentő
kocsi üzembehelyezését elvben el
fogadta. 

A berlini állatkert Amerikába ki
vándorolt kakadujának propagan
dája. Nemrégiben a berlini állatkert
ben járt amerikai tekintélyes ado
mánnyal enyhítette az anyagiakban 

nélkülöző állatkertet. Amikor az 
amerikai visszautazott hazájába, az 
állatkert adományát, egy ritka kakadut 
is magával vitt. A New-Yorkba ér
kezett kakadu állványára az amerikai 
úr élelmes módon perselyt helyezett 
el, amelyen parancsolóan szól a 
következő felírás: „Adakozzatok a 
berlini állatkertben élő társaim ré
szére." A jószívű amerikai véleménye 
szerint dollárokban igen szép összeg 
fog összegyűlni a berlini állatkert 
céljaira. Sajnos, a budapesti állatkert
nek nincsen oly lelkes híve, mint a 
berlininek. A berlini állatkert céljaira 
széles mederben indult meg egyéb
ként is a gyűjtés. A „Berliner Tag
blatt" jótékonysági rovatában külön 
hasábot szentel a berlini állatkert 
gyűjtési céljára; a legutóbb az állat
kert céljaira adományozott összeg 
74.705 M volt. 

Állat- és növényszeretet ünnepét 
ezidén június elején tartjuk meg. 
Mindenki váltson állatkerti bérletjegyet 
és a téli hónapokban tekintse meg 
az Aquariumot és a Pálmaházat. 
Az „A Természet" részére mielőbb 
küldjük be a 300 K előfizetési díjat. 

** «» •> ** • » **• ** 

\ Gyűjtsünk előfizetőket t 
i lllllll!lllll!llllllllllll!llllllll!lll!llll!llllllllllll!!!!llllll!ll!!l!l \ 

l az A TERMÉSZET-re 

A kiadásért felelős: RAITSITS EMIL 


