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VIDÉKI ÁLLATKERTI HÍREK

Szinte szabadon a debreceni oroszlánok

Debrecen megújuló állatkertje új, látvá
nyos bemutatóval gazdagodott. A Nagy
erdei Kultúrpark Állat- és Növénykertjé
ben május 17-én átadásra került az új 
oroszlánkifutó. Az új létesítmény a régi 
nagyragadozó-ház helyén épült fel, mint
egy 12 milliós beruházással. Területe a 
korábbi méretekhez képest imponálóan 
tágas: kb. 1100 négyzetméter.
Az építkezés hat hónapja alatt messze
menően figyelembe kellett venni a helyi 
adottságokat, valamint a tartástechnoló
giai előírásokat. A bemutatót az eredeti 
élőhelyhez hasonló habitusú növény
zettel telepítették be, amelyet kiegészíte
nek a környezetet tovább gazdagító ele
mek: vizesmedence, a párásítást szolgáló 
vízesés, homokfürdő, kaparófal, dombok 
és fajátékok. A külső kifutóhoz kapcso
lódnak a két épületben lévő belső szállás
helyek, amelyek a szaporodás és a gyógy
kezelések idejére biztosítják az elkülönít- 
hetőséget.
Az átadásra megérkezett az új hím orosz
lán is. Muki, a fiatal, mindössze két és fél 
éves oroszlán a világot jelentő deszkákat, 
a manézs világát cserélte fel a Nagyerdő 
árnyas fáira. Az első napok bátortalansága 
után hamar összeszokott az építkezést vé
gig szemmel tartó nősténnyel, Elzával, és 
minden feltétel biztosított ahhoz, hogy

hamarosan a hímmel egykorú, Debrecenben 
született, Mónika nevű nősténnyel is kiegé
szüljön a csapat.
A bemutató „birtokba vétele” után foly
tatódik az elmúlt időszakban jelentősen fel
gyorsult állatkerti rekonstrukció: a ragado- 
zó-osztályon az örvös medvék és a fekete 
párducok várják új kifutóik elkészülését.

Trópus a Nyírség fővárosában
Mintegy kétéves munka után idén áprilisban 
készült el a Nyíregyházi Állatpark Esőerdő
háza, mely a trópusokat varázsolta a nyírsé
gi homokra. A több mint 1000 mJ-es csarnok 
Dél-Amerika, Ázsia és Afrika esőerdeinek vi
lágát jeleníti meg, sok állat- és növényfajjal. 
Mivel a Parkban eddig nem volt majomház, 
kézenfekvő volt, hogy a trópusi ház fő látvá

nyosságát a majmok adják majd. Az 
Európai Fajmegmentési Program három 
hím borneói orángutánt helyezett ki 
Nyíregyházára,- az ő termük képezi az új 
létesítmény középpontját. A trópusi ház 
elején a dél-amerikai dzsungel selyem
majmainak szépen berendezett, üveggel 
határolt szobácskáiba nyerhetünk bete
kintést. Mellettük kaptak állandó elhe
lyezést a Park régebbi lakóinak számító 
kolobuszmajmok is. Friss szerzemény 
viszont a hulmáncsalád: a Szegedi V a
daspark lakói voltak, s mióta Nyíregy
házán élnek, már két kicsinyük szüle
tett. A legnagyobb látványosságot azon
ban az a közel száz egyedből álló jávai- 
makákó-kolónia jelenti, melyet egy hol
land állatkert ajándékozott a Parknak, s 
amelynek tagjai hosszú folyosón keresz
tül jutnak ki erdei kifutójukba.
A trópusi esőerdő nem lehet teljes ma
darak nélkül. A Nyíregyházi Állatpark
ban évek óta sikerrel szaporodó ara
papagájok egyik legelső itt kikelt fiókája 
szabadon jön-megy a trópusi házban, 
hangos „Szia!" kiáltással üdvözölve a 
belépőket. A krokodilok fölött százával 
röpködnek a pintyek, s törpe flamingók, 
fehér íbiszek és koronás darvak sétálgat
nak méltóságteljesen külső és belső 
kifutójuk között. A bátrabb látogató fel
kapaszkodhat a függőhídon, ahol mes
terséges eső áztatja a lombkoronaszint 
növényeit. Leereszkedve, az aranyhalak 
medencéjén átkelve a Mini-Amazonas- 
hoz jutunk, ahol a piráják és leguánok 
mellett három jókora anakonda segít 
magunk elé képzelni a hatalmas folya
mot. A tenger is megjelenik a trópusi 
házban: ötvenezer literes medencében 
három szirticápa rója köreit. Búcsúzóul 
ismét a főemlősök kapnak szót, hiszen a 
csarnokból kilépve egy pálmaligeten át 
a majomerdőbe jutunk, ahol a kíváncsi 
varik a közönség vállára ugrálva teszik 
emlékezetessé a nyíregyházi esőerdő
ben tett látogatást.
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