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V ID É KI ÁLLATKERTI HÍREK

• Trópusi Ház nyílt a Nyíregyházi Állat
parkban. A gazdagon növényesített, kb. 
300 állatot bemutató létesítményről bő
vebben a következő számunkban írunk.
• Napi rendszerességgel, terápiás célzat
tal naponta mintegy hatvan gyerek lova
gol a Debreceni Állatkertben. Május else
jén átadásra kerül az ország legnagyobb 
oroszlánkifutója (az eseményre következő 
számunkban visszatérünk), s megkezdték 
az állatsimogató építését. Két új, érdekes 
állatfaj is érkezett. Az ausztrál szarka a ter
mészetben ugyan gyakori, ám dekoratív 
megjelenése ellenére állatkertekben ritkán 
látható. A másik faj az apró Derby-kengu- 
ru, amelyből egész kis csapat érkezett.
• A Győri Állatkert ismét korszerű kifu
tók átadásával kezdi az idényt. Most a tig
risek, örvösmedvék és kenguruk tágas és 
korszerű lakhelyeit adták át. A ketrecek
ből kikerült állatok számára maga a csoda 
egy ilyen óriási, természethűen berende
zett élőhely. Új faj itt is a Derby-kenguru, 
és Győrbe költöztek a Budapesti Állat
kertből a csimpánzok is.

• A veszprémi Kittenberger Állatkertben
hamarosan elkezdik az egész hegyoldalt 
magába foglaló medvekifutó építését. 
Ugyancsak átépítésre kerül a Madárház is. 
Hat sörényes juh, két fekete párduc és egy 
víziantilop született.
• Új hiúzkifutót adtak át a Jászberényi 
Állatkertben. Európa „nagymacskái" szá
mára az ország egyik legkorszerűbb állat
férőhelye épült, ahol látványetetésekkel 
tartják mozgásban az állatokat, s egyúttal 
szórakoztatják a közönséget.
• Ú j fajok érkeztek a Pécsi Akvárium- 
Terráriumba: kúszógéb, pipabéka,tigris
szalamandra, tűzszkink, kéknyelvű gyík, 
levélfarkú gekkó és kurta piton.

• Bőséges volt a szaporulat a Szegedi V a
dasparkban. Született számos ritka majom 
(wanderu, saki, vörösarcú makákó), láma, 
póni, racka. Elkészült a parlagi sas röpdé- 
je  és kis panda felújított kifutója is.

FÉNYVARÁZS TER
MÉSZETFOTÓS KLUB

„Egy jó természetfotó olyan, mintha stúdióban 
készült volna, ugyanakkor egy stúdiófelvételtől 
azt várjuk el, hogy olyan legyen, mint egy ter
mészetben készült kép."

(Szipál Márton, fényképész)

A természet bája és méltósága tökéletes 
rendezettségéből ered. A Nap ereje 
fényt áraszt. Az embert, ha igaz, ész
járása választja el a többi élőlénytől. 
A Fényvarázs Természetfotós Klub tag
jainak célja, hogy amatőr FényKép- 
Észként a fénnyel játszva, az eszünket 
használva, gépünkkel képeket alkotva 
megörökítsük a természet szépségét.

A Fényvarázs Természetfotós Klub 
meghívja O nt és ismerőseit a 

„Pillanatok a természetből"

című fotókiállítására, mely a „Fotóhónap 
2002" fesztivál keretében kerül megren
dezésre. Helyszín: IBS, Nemzetközi 
Üzleti Főiskola Bp., II. kér. Tárogató u. 
2 -4 . A nyitás időpontja: 2002. április 
29. (hétfő), 19.00 óra. Megnyitó beszé
det mond: Kárpáti György, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara EU-Integ- 
rációs Kollégiumának alelnöke.
A kiállítás megtekinthető 2002. április 
29. -  május 19-ig, 10 .00-20 .00  óráig

AFR IK A  Á LLA T V IL Á G A  KÉPEKBEN A  V ISTA  RENDEZVÉNYTERM ÉBEN
Szeretettel meghívjuk Ö nt és kedves családját

Prihoda Judit

afrikai témájú grafikáinak és

ifj. Takács Szabolcs

Afrika déli részéről készült filmjének és fotókiállításának 

bemutatójára, valamint 

Haszon Gábor

Kenyában, Zimbabwéban, Malawiban, Mozambikban és a 

Dél-Afrikai Köztársaságban készített, a földrész állatvilágát 

bemutató fotókiállítására és diavetítésére.

A kiállítás megnyitója 2002. május 30-án, 18.00-órakor kezdődik, 

ifj. Takács Szabolcs filmjének vetítésével. Ezt követően kerül sor 

Haszon Gábor diavetítésére. A vetítések után az érdeklődők 

személyesen találkozhatnak a kiállítás szereplőivel, és kérdéseket 

tehetnek fel nekik afrikai tapasztalataikról, élményeikről.

A film- és diavetítések 2002. május 30-án, június 4-én és 11-én 

18.00-órakor kezdődnek. A kiállítás május 30-tól június 19-ig 

látogatható.

VISTA  Rendezvényterem 
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