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Tél az állatkertben. 

A zimankós téli időjárás megváltoz
tatta az állatkertünk képét. A hólepte 
utakon megélénkült a forgalom, a víg
kedvű korcsolyázók tömege a jég
pálya felé halad. A téli sport ked
velőinek hangulatát még jobban 
élénkíti a villamosalkalmazottak zene
karának válogatott zeneszámai. 

Míg a téli sport kedvelői a jég
pályán töltik egész idejüket, addig 
a hideggel szemben érzékenyek a 
fűtött állatházakban nézegetik álla
tainkat. A vastagbőrűek házában 
Tyutyu, a vízilovacska már meg
nyugodott és beletörődött a változtat-
hatlanba. Hatalmas vacsoraporcióját 
nyugodtan fogyasztja el és az idejé
nek legnagyobb részét a melegvízben 
tölti. A késő ősszel világra jött 
guanako erőben és egészségben 
gyarapodik. A kutyaállományunk ha
talmas komondorokkal és több fox
terrier kölyökkel szaporodott meg. 
A majomház lakói a leghidegebb téli 
napokon is számos látogató előtt 
mutatják be mókás életüket. A madár
ház lakói, bár a nagy hideg miatt 
nehezen fűthetők át a helyiségek, 
a régi pompában díszelegnek. A tavasz 
előhírnökeként a pávák járkálnak mél
tóságteljes léptekkel a hólepte utakon. 
A tavaszi nászruhájuk, a díszes 
faroktolluk már szembetűnően kinőtt. 

Aki télen tavaszt óhajt, az betér 
a díszes pálmaházunkba, hol a trópusi 

párás levegő üdítőleg hat a fővárosi 
ember füstlepte tüdejére. A pálmák 
díszelegnek, az orhideák virágzanak, 
csupán a madárcsicsergés hiányzik 
a tavaszi hangulatos keretből. R.E.dr. 

H Í R E K 
• • • 

Az idei kanárikiállítás eredménye. 
A piaci madárkereskedőkből, néhány 
lelkes madárbarátból és a Magyar 
Nemeskanári Tenyésztők Országos 
Egyesületéből közel egy év előtt ki
vált néhány tenyésztőből újonnan 
alakult „Kanáritenyésztők és Madár
barátok Egylete" karácsony hetében 
tartotta első s mindvégig látogatott 
országos kiállítását, amely a teljes 
anyagi siker jegyében zajlott le. Hogy 
miért nevezték orszdgos-nak ezt a 
kiállítást, az kitűnik az útmutatóból, 
ahol a kiállítók névjegyzékében egy 
aszódi és egy rákospalotai tenyésztő 
neve is szerepel. A hiba azonban 
mindjárt ott mutatkozott, hogy a ki
állított kanárik között éppen ennek a 
két tenyésztőnek nem volt madara. 
Ami a bírálatot illeti, valóban érdekes, 
sőt szinte példátlanul álló, hogy a 
bírálóbizottság egy személyből állott, 
mert a zsűri többi tagjai, amilyen 
törekvő tenyésztők egyébként, a 
komoly, szakszerű pontozás terén 
éppen oly avatatlanok. Ez a körülmény 
teszi érthetővé, hogy a három verseny
bíró bírálata pontról-pontra egyenlő 
volt . . . Különben a bírálók közül 

kettő egyúttal részt is vett a versenyen 
s a kitűzött díjak közül az első ki
állítási aranyérmet és a vándordíjat 
az egyik bírálónak, a második arany
érmet pedig a másik bírálónak ítélte 
oda az úgynevezett „bírálók madarait 
bíráló bizottság". Ilyen előzmények 
után érthető az is, hogy a negyven
kilenc kiállító közül mindössze három 
olyan kiállító madarát nem méltatták 
kitüntetésre, akiknek madaraiból 
egyetlen hangot nem tudtak kicsalni. 
Egyébként jellemző, hogy a sajdf 
tenyésztési osztályon (ahol csak idei 
tenyésztésű madarakat lehet kiállítani) 
a be nem vált tizes kollekció helyett az 
általános osztályból átvett öreg mada
rak szerepeltek. Sőt az is megtörtént, 
hogy egyik kiállító, a kiállítás egyik 
rendezőj étől erre az alkalomra kölcsön
kapott madárral kiállítási ezüstérmet 
nyert. Hja, az egyetértés mindennél 
fontosabb, csak a tájékozatlan madár
barátok rá ne fizessenek! . . . F. P. 

Szokatlan agancsképződés. A mult 
év szeptember havának elején egyik 
kétéves szarvasbikánkat e sorok írója 
kísérletképpen ivartalanította. Az ivar
talanítás után egy hónap múlva spiszer 
agancsát könnyen levetette és ezt 
követőleg rövidesen megindult az új 
agancsképződés. A hatalmasan fej
lődő agancsról, úgylátszik, a szem felé 
haladó ágak hiányozni fognak. Az 
érdeklődők nap-nap után figyelik a 
szokatlan időben növekedő agancs
képződést. E kérdésről más alkalom
mal bővebben lesz szó. 
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