
V a d a s p a r k
A  k a s t é l y  k ö r ü l

A rábafiizesi határátkelőtől 

kellemes autózással jó  félóra alatt 

érhető el a Herbersteini Allatkert. 

Ennek ellenére a kertnek igen kevés 

magyar látogatója van. A z  ok felet

tébb egyszerű: nem tudnak a 

létezéséről. Pedig nem akármilyen 

állatkert bújik meg a hegyek 

között!

igám jó  tíz esztendeje jártam elő
ször a Herbersteini Állatkertben 
'írtam is erről a Süni 1991/12. szá

mában). Már akkor is igen szép gyűjte
mény lakta a kifutókat. Igaz, a sétautak 
hagytak némi kívánnivalót maguk után: 
leginkább bokaficamító erdei túrára emlé
keztetett az állatkerti séta. Ám a látvány 
mindenért kárpótolt!
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Amikor az idén ismét ellátogattam az ál
latkertbe, az egykori, fából épült kis főbejá
ratot hiába kerestem. Rendkívül esztétikus, 
felújított, több száz éves épületen keresztül 
juthatunk be az állatkertbe. Igaz, a belépő
jegy a hazai pénztárcához mérve nem ol
csó, de a parkolás például ingyenes -  már 
ha a tágas parkolóban találunk egyáltalán 
helyet gépkocsink számára.

Számos új állatszállás épült, ilyen például 
az oroszlánoké. Igencsak meglepődtem, 
hogy ezen állati királyokat egyszerű -  némi 
villanypásztorral kiegészített — drótháló 
mögött tartják. A fenséges jószágoknak 
azonban eszük ágában sem volt kijönni 
onnan.

Az utak állapota is sokat javult, min
denütt kis padokat helyeztek el, se szeri, se 
száma az új látványosságoknak. Ilyenek

például a kis szigeteken élő selyemmajmok, 
melyekből több fajt is tartanak. Építettek 
egy kis barlangot, amelynek gyomrából 
éppen rálátni a timber- és fehér farkasok 
kifutóira. A barlang egyébként egy óriásira 
méretezett farkasvackot formáz. A Sörkert 
mellett (ahol pompás, helyben főzött sör
különlegességet kínálnak), a hegyoldalban 
a pumáknak teljesen új, több ezer négyzet- 
méteres kifutó épült. A puma többnyire a 
távolban napozik, ezért megtalálását távcső 
is segíti. S ha már a macskaféléknél tartunk, 
érdemes elidőzni a gepárdok kifutójánál is. 
Nem  árt kivárni az etetési időt, ugyanis az 
eledelét drótkötélpályán „tálalják föl”, a 
pöttyös macskák pedig élvezettel rohannak 
a kifutójukban száguldó hús után.

A kert talán legparádésabb részlegében, 
becslésem szerint mintegy öt-hat hektáros

karámban egy-egy nagy csapat nilgau-anti- 
lop, indiai antilop és Dávid-szarvas él, mel
lettük legalább öt fehérnyakú daru lépdel 
a fűben. Nem  kevésbé impozáns az állat
kert több tucatnyi amerikai bölénye sem.

Azt hiszem, minden kertet szerető em
ber szíve nagyot dobban, amikor meglátja 
azt a parkrészletet, amely a X V II. századi 
állapotokat állította vissza. A 3000 négy
zetméteres terület a kertészet csodája. T ő - 
szomszédságában épült a varik csupa üveg 
épülete, és hozzá két kis sziget. A ritka 
madagaszkári félm ajmok remekül érzik 
magukat a pompás környezetben.

Ha már az állatkertben járunk, érdemes 
elballagnunk magához a Herbersteini kas
télyhoz is (jó tudni, hogy a belépőjegy ide 
is szól). A hétszázötven éves kastélyban 
Andrea Herberstein grófnő gyermekei sze

mélyében a már 21. generáció él! Ez az 
egyetlen kastély Ausztriában, amely ilyen 
hosszú idő óta egyetlen család birtokában 
van. A kastély termeinek egy része látogat
ható, s a történelem szinte megelevenedik 
az ódon falak között.

Az állatkert története is több száz éves 
múltra tekinthet vissza. Már a X V II. szá
zadban gondoztak itt állatokat — elsősorban 
szarvasokat —, majd 1888-ban nagyobb eu
rópai állatgyűjtemény kapott itt helyet. Az 
első igazi egzotikus állatok az 1970-es 
években érkeztek. A Herbersteini Állatkert 
legújabb korszaka, átépítése és rekonstruk
ciója 1994-ben kezdődött, melynek ered
ményeképpen ma már itt látható kontinen
sünk egyik legszebb és legtermészetesebb 
állatkertje.

Kovács Zsolt

A z amerikai bölénycsorda kft részlete. 
Herbersteinben több tucatnyi bölény él

A havasi kecske télen-nyáron fehér. Elterjedési területe az 
Egyesült Államok északnyugati részétől Alaszkáig húzódik. 
A magas hegységek lakója

A z ázsiai vadló szerencsére ma már nem 
í7 Á m if  á lla tk e r t i  r itka ^ á tm a k

A Herbersteini kastély

A fehérnyakú daru erősen veszélyeztetett 
madárfaj. Költőterülete Kelet-Ázsiának 
egy kis részére korlátozódik
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