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ár a Fővárosi Állatkert és annak elődjének
megnyitása előtt Magyarországon nem működött
mai értelemben vett állatkert, a vadállattartás előzményei
már évszázadokkal korábban megjelentek. A főként
vadászati céllal létesített vadaskertek a középkortól
kezdve elterjedtek voltak. A leghíresebbekkel
természetesen az uralkodók rendelkeztek. IV. Béla
királynak Zólyom mellett volt vadaskertje, amely még
unokája, IV. László idejében is létezett. I. Lajos számára
a diósgyőri vár közelében, a Bükkben található Csanyikvölgyben létesítettek vadaskertet. Híresek voltak
még Zsigmond és Mátyás király vadaskertjei. Mátyás
Budanyéken, Rákoson, Visegrád és Tata környékén
tartott fenn vadaskertet. Ezek közül különösen a
budanyéki volt nevezetes. Mátyás után II. Ulászló,
majd II. Lajos fejlesztette és használta, a török idők
kezdetekor pedig I. Szulejmán is vadászott benne. Az
uralkodók mellett az egyházi és világi hatalmasságok is
létesítettek ilyen kerteket. A történeti adatok alapján
legalább kétszáz ilyen kertről van tudomásunk, bár ezek
természetesen nem mind azonos időben működtek.
A vadaskertekben főként hazai vadfajok voltak. A
középkori Magyarországon azonban egzotikus állatok
tartására is volt példa. III. Béla tevéket ajándékozott
Barbarossa Frigyes császárnak, amikor a keresztes hadak
élén, Magyarországon áthaladt. I. Lajosnak oroszlánja
volt, amelyet Nápolyból kapott ajándékba. A legtöbb
egzotikus állattal valószínűleg Mátyás rendelkezett, aki a
Velencei Köztársaságtól két oroszlánt kapott ajándékba,
emellett egzotikus madarakat, például papagájokat is
tartott. Ezek az állatok az egykori Márványvillát övező
budai királyi kertben éltek, amely a mai Dózsa György
emlékmű területén lehetett, a Márványvilla egyetlen
megmaradt oszlopa ma is ott áll.
Az Állatkert létesítését közvetlenül megelőző időkben
a vándorcirkuszok állatseregletei nyújtottak lehetőséget
arra, hogy az emberek megcsodálhassanak egyes
egzotikus állatot.
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agyarországon a XIX. sz. első felében, a
reformkorban az értelmiség fontos célja a nemzet
kultúrájának emelése. Ennek megfelelően 1840-ben merül fel
először az állatkert alapításának gondolata. Külföldön ekkor
már több állatkert is működött. Közülük a legrégibb az 1752ben Bécsben, a Schönbrunni kastély parkjában megépített.
Az 1848-49-es szabadságharc után 1860-as években került
elő újra a budapesti állatkert ügye. Kubinyi Ágoston az ügy
szószólója így fogalmaz: „Mutassunk be állatseregletet a
kíváncsiak okulására nemes élvezetként, s a természettan
néppel való megkedveltetése érdekében”. Kubinyihoz
csatlakozott Gerenday József a Városi Füvészkert igazgatója
és dr. Szabó József egyetemi tanár. Idővel megnyerték
ügyüknek Xantus János természettudóst, Rómer Flóris
régészt, Zsigmond Vilmost az első magyar artézi kút
létesítőjét, Fridvalszky Jánost a Természettudományi
Múzeum igazgatóját, gróf Lázár Kálmán természettudós írót,
Kállai Béni pénzügyminisztert és jó néhány a Monarchiát
képviselő embert.

Az 1865-ös kitűzés határa

1862-ben a Természettudományi Társulat közgyűlésén
létrehozták az „Alapítást Előkészítő Bizottságot”. Rá egy
évre a Magyar Tudományos Akadémia ülésén a tagok teljes
egyetértésben jóváhagyták az „Állatkerti Bizottmány”
létesítését, és az „Állatkerti Részvényjegy” kibocsátását,
hogy a szükséges pénzalapot biztosítsák. A területről
Pest városával tárgyalásokat kezdeményeztek, minthogy
terveik szerint az állatkertet a Városligetben szerették
volna felépíteni, de a város a Helytartó Tanács Jóváhagyása
nélkül nem tárgyalhatott az ügyről. Azonban az eredetileg
ellenőrnek küldött Gamperlt Alajos „Országfejedelmi biztos”
közbenjárására 1864. június 14-től jog szerint is elismerték
az Állatkerti Társulatot és a Helytartó Tanács is megadta az
engedélyt állatkert létesítésére.
A város két lehetséges helyet ajánlott a leendő állatkert
számára: a Páva-szigettől északkeletre fekvő úgynevezett
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középső részt, ahol ma a Milleniumi Emlékmű és a
Vajdahunyad vára található, valamint a szigettől északkeletre
fekvő, vasúttal határos területet, mely akkoriban faiskolaként
működött. Dr. Jäger Gusztáv, a bécsi állatkert igazgatójának
tanácsára ez utóbbi mellett döntöttek.
1865-ben kimérik a 31 kataszteri hold és 600 négyszögöl
nagyságú (~18 ha) területet az állatkert számára. Ezt az
állatkert 30 évi használatra szinte díjtalanul kapta meg. A
bérleti díj évi egy arany volt, mellyel azt ismerték el, hogy a
terület Pest városának tulajdona.
Érdekes pikantériája a történetnek, hogy Xantus János
Mexikóban az Amerikai Egyesült Államok konzuljaként
sok érdekes-értékes állatot gyűjtött be és tartott konzuli
kastélyának kertjében és gazdasági udvarában, hogy azok
a későbbiekben a Budapesti Állatkertet gazdagíthassák.
Az MTA ülés hírére ezeket útnak indította Európa felé és
levélben közölte az akadémiai tagokkal, hogy 1864 májusára
Hamburgba érkeznek, hogy onnan a leendő magyar
állatkertbe kerüljenek. Ez a hír nagyban hozzájárult az
akadémiai döntés gyorsaságához. Az állatokat a hamburgi
állatkert ideiglenesen be is fogadta, majd a porosz-osztrák
háború miatt sohasem érkeztek meg Budapestre.
Az állatkert megalapításának hírére sok főúr ajándékállatokat
küldött, de elszállásolásukra épület még nem létesült, így egy
időre a Füvészkertben és a Természettudományi Múzeum
kertjében helyezték el őket, majd Pest városától ideiglenesen
helyet kaptak nagyjából a mai Széchenyi Fürdő helyén.
Pénzhiány miatt csak a legértékesebb példányokat tartották
meg és szállásolták el ezen a területen vasúti vagonokban, a
többit elajándékozták vagy eladták.
A budapesti a 30. állatkert Európában. Az épületek és a
bejárati kapu terveit Szkalinszky Antal és Koch Frigyes
Henrik minden ellenszolgáltatás nélkül készítették. A kifutók
ácsmunkáit Strohoffer János, a lakatosmunkákat Kern
Károly készítette. Nagyjából 900 négyszögölnyi területen
mesterséges tavat hoztak létre, melynek építési munkálatait
Reitter Ferenc főmérnök irányította. Az épületek körülbelül
10 hónap alatt elkészültek és 368 állat kapott bennük
helyet. Az állatkertben egy igazgató és 12 alkalmazott
dolgozott ekkor. Az igazgatói poszt betöltésére pályázatot
írtak ki. Xantus János tűnt a legalkalmasabb személynek
az állatkert irányítására, de mivel huszár főhadnagy volt a
szabadságharcban és rebellisnek számított, nem indult a
posztért. Dr. Fitzinger Lipót müncheni zoológus lett az első
igazgató, aki hamar leköszönt és végül mégiscsak Xantus
Jánost nevezték ki. Az állatkert megnyitóünnepsége 1866.
augusztus 9-én volt. Ferenc József királyi ajándékként 34
különböző fajú állatot küldött, Erzsébet királyné egy zsiráfot
adományozott. Az állatkert gyűjteményéből ekkor még
hiányzott az oroszlán, tigris, elefánt, jegesmedve,

Budapest Főváros beltelkeinek utcahálozat térképe 1884-ből
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orrszarvú, fóka, víziló, melyek a kor állatkertjeiben
általánosak voltak. Az Állatkert anyagi nehézségei miatt
újabb és újabb részvénykibocsájtásokra volt szükség.
Rendezvényekkel és mutatványosok szerepeltetésével
próbáltak több bevételhez jutni. Időközben Xantus János
egy kedvező expedíciós ajánlat miatt Szingapúrba utazott így
Czimek János pénztárnok szabad kezet kapott az állatkert
irányításában, akinek nevéhez javarészt korrupciós ügyek
és a nem megfelelő takarmányozás miatt bekövetkező állat
elhalálozások kapcsolódnak.
1873-ban Serák Ferencet nevezik ki az állatkert
igazgatójának. A pénzhiány miatt újra mutatványosokat,
akrobatákat, szakállas hölgyet, torzszülötteket, sziámi
ikreket, tűznyelőket szerepeltetett az állatkert. 1876-ban
felépült az Oroszlánház Hauszmann Alajos tervei lapján.
1877-ben takonykórban az állatállomány nagy része
elpusztult. Főúri állat- és pénzadományok tették lehetővé az
állatkert fennmaradását. Ekkor az állatkert nem csak, mint
bemutatókert funkcionál, hanem állatokat tenyésztenek
eladásra, baromfikat, vadászkutyákat. 1882-ben a „pulykajárvány” a madárállomány nagy részét elpusztította. Serák
sok újszerű elképzelését valósította meg selyemhernyó
tenyészetet létesített melyhez kapcsolódó munkafázisokat
a látogatók figyelemmel kísérhették, valamint az ő nevéhez
fűződik még a keltetőgép használata vadmadarak tojásain.
Az állatvásárlások és a folyamatosan érkező ajándék állatok
szükségessé tették a bővítést. Felépült a díszkapu, az
idővel az állatkert repertóriumában is fellelhető fókának
a fókamedence, a strucckifutó és egy új vasketrec az
oroszlánoknak.
1889-ben felépült az állandó cirkusz épülete mely ekkor még
az állatkert tulajdonát képezi és jelentős bevételeivel annak
fenntartását szolgálja.

árverésen 51 627 korona kikiáltási árért megvette az állatokat
és egyéb ingóságokat. Az intézmény neve ezután Budapest
Székesfővárosi Állat- és Növénykert lett. A főváros átépítést
és személyi újítást látott szükségesnek.
A Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága az átvétel után
1 millió 212 ezer koronát szavaztatott meg a Közgyűléssel
az átépítéssel kapcsolatos munkálatokra. Létrehozták az
„Állatkertépítő Bizottságot”. Melyben tagként többek
között ott találhattuk: Lendl Adolf zoológust, valamint
dr. Neuschloss Kornél és Hauszmann Alajos építészeket.
dr. E bizottság kérésére a munkálatokra szánt összeget
4 millió koronára emelték fel. A bizottság tagjai külföldi
tanulmányúton vettek részt. A különböző munkákba fiatal,
tehetségesnek ígérkező kezdő szakembereket is bevontak.
Így került Kós Károly és Zrumeczky Dezső is a tervezők
közé. Az építési, parkosítási és állat elhelyezési tervek dr.
Lendl Adolf vezetésével kerültek kidolgozásra. A tervek
számos cikkben megjelentek, melyeket Lendl tudományos és
népszerűsítő előadásokon is ismertette.

A Főkapu 1885-ben

1892-től az állatok állandó állatorvosi felügyeletét dr. Hutÿra
Ferenc látta el. Azelőtt nem volt szakszerű vagy rendszeres
állatorvosi kezelés.
1893-ban volt esedékes a fővárosi telek bérletének
meghosszabbítása. A milleniumi készülődés miatt a főváros
megemeli a bérleti díjat. A millenniumi kiállításra készül
el az állatkert területén a Látványosságok háza a későbbi
Ős-Budavár mulató, mely jelentős bevételekhez juttatja az
állatkertet. 1896-ban az Ezredéves Országos Kiállítás idején
több mint 2000 állatot tekinthettek meg az érdeklődők.
De 1897-től csökkent a látogatók száma, valamint az ŐsBudavár szórakoztató együttes működését nemkívánatosnak
minősítette a Választmány, s a fővárossal egyetértve
bezáratták azt. Ezen okok következtében az állatkert jelentős
mértékben eladósodott, helyzete menthetetlennek tűnt,
aminek köszönhetően 1907. február 23-án feloszlatták
az Állat- és Növényhonosító Társulatot majd a Főváros
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Bekerült a tervbe a Lendl által szorgalmazott akvárium, és
az eredetileg a Gellért-hegy oldalába tervezett pálmaház
itt való felépítése. 26 állatház létesült. Ebben a korban a
hamburgi állatkert volt nemzetközileg példaértékű, melynek
igazgatója Karl Hagenbeck volt. Ő dolgozta ki azt a mai
napig elfogadott bemutatási módszert, miszerint az állatokat
természetes környezetet megközelítő helyen, rácsok és
ketrecek nélkül kell bemutatni, az úgynevezett „száraz
árkos” rendszerben. Az azóta szintén elterjedt műsziklák
építése is Hagenbeck újítása. A műszikla építése segített
az alakulófélben lévő vidámpark miatt komoly területeket
vesztett Budapesti állatkert területnöveléséhez is.
A Nagyszikla csúcsában egy 40 000 köbméter űrtartalmú
tartályt alakítottak ki, mely az állatkert önálló vízellátását
biztosította volna. A csatlakozó kutat is megfúratták, a
szivattyúkat is megvásárolták, de a csőrendszerre és egyéb
tartozékokra nem jutott pénz. A tartályt így sohasem
töltötték fel. A Nagyszikla ovális alakú termében Lendl a
különleges állatok múzeumát akarta létrehozni, amely az
állatkertben élt, elpusztult különleges állatokat bemutatta
volna be. A kissziklában pedig mozi került kialakításra. Az
átalakítások az egész állatkert területét érintették. Neuschloss
tervei alapján elkészült az elefántos kőkapu és a vastagbőrűek
háza, amelynek minaretszerű tornyát a Török Követség
kérésére elbontották. A teljes átrendezés csak a Bagolyvárat
kímélte meg, de valójában azt is lebontották csak eredeti
helyéhez közel újra felépítették a belső tereket az állatok
igényeinek megfelelően korszerűsítették. A Nagy-tavat
kimélyítették, területében megnövelték, a Pálffy gróf által
ajándékozott zenepavilont pedig teljesen felújították. Ekkor
alakult ki a mai napig örökségként megmaradt rendszertan
szerinti sorrend alkalmazása is a bemutatás során, annak
ellenére, hogy Lendl maga is tisztában volt vele, a kor és a
külföld már más utakon jár.
„...bár külföldi útjaimon azt tapasztaltam, hogy leginkább
földrajzi terület szerint csoportosítva mutatják be az
állatkertek állataikat, nálunk a bemutatásnál mégis úgy vélem
jobbnak ígérkezik a nép tanítása érdekében a rendszertani
sorrend alkalmazása...”
Mind emellett Lendl fontosnak tartotta a hazai flóra és fauna
bemutatását is.
Az átalakítások után 1912. május 20-án nyílt meg, az
akkor már Fővárosi Állat- és Növénykert, melynek parkja
egyben figyelemre méltó arborétum is volt és ebben eltért
az általánosan ismert állatkertektől. Az új állatkert nagy
népszerűségnek örvendett és sok látogatót vonzott. Ehhez
hozzájárult, hogy Lendl hosszabb idő eltöltésére akarta
ösztönözni a látogatókat. Az állatkert terültén található volt
játszótér, kocsikázó és lovaglópálya, zenepavilon melyben
délután és este koncerteket adtak. Nem maradhatott el a

Zsiráfház, Kós-Zrumecky

Nagyszikla, Végh Gyul-Benke Gyula

A Főkapu 1912-ben - Neuschloss Kornél

Pálmaház, Végh Gyula-Ilsemann Keresztély-Räde Károly

Nagyszikla, Végh Gyul-Benke Gyula

Elefántház, Neuschloss Kornél

Madárház, Kós-Zrumecky

Bivalyház, Kós-Zrumecky

A Pálmaház építése
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korban népszerű tejcsarnok, kávézó, cukrászda, valamint a
Szikla és a Gundel vendéglő. Felnőttek számára lehetőség
volt elefánton és tevén kerti sétára is.
A nagy sikernek köszönhetően 1913-ban bevezették az éves
bérletet, létrehoztak egy állatóvodát, valamint Szabó Ervin és
Lendl közös projektjeként létrejött a mozgókönyvtár.
Az első világháború következményeként 1915 tavaszára
az ápolók és kertészek nagy részét besorozták, helyükre
feleségeik álltak munkába. A háborús állapotoknak
köszönhetően nehéz volt tisztító és fertőtlenítő szerekhez
valamint takarmányhoz jutni így egyre több betegség ütötte
fel a fejét és ennek következtében sok állat pusztult el.
1919. augusztus 4-én Lendl Adolfot felmentik a munkavégzés
alól tanácsköztársasági tevékenysége okán. Helyére
aligazgatóként Hilbert Rezső lépett, aki 1909 óta dolgozott az
állatkertben, mint pénzügyi vezető.
Hilbert Rezső 67 éves korában, 1929 januárjában vonult
nyugdíjba, ezért a főváros pályázatot írt ki az állatkert
vezetésére, amelyet az akkor 46 éves Nádler Herbert nyert
meg. Vezetése alatt kiépítettek egy Afrika-társaskifutót
az antilopok és a zebrák számára valamint átépítették az
akváriumot, és 1936-ra befejezték a majomházat is.
A második világháború hatalmas károkat okozott a kertben.
Az épületek nagy része megsérült és el is pusztult az ostrom
elvonultával pedig a kiéhezett lakosság végzett az állatokkal.
Nádler Herbert 1948-ban vonult nyugdíjba. Helyére munkás
igazgatót neveztek ki Láng István cipőfelsőrész-készítő
munkás személyében. 1956 és 1967 között az állatkert
vezetésével pedig dr. Anghi Csabát bízták meg.
1966-os centenárium alkalmából átadták a Rovarházat, és
helyreállították a Kis- és a Nagy-sziklát, a régi Zsiráfház
helyén pedig újat építettek, valamint a háborúban elpusztult
Bölényház helyére egy vasbetonból készült újat emeltek.
Miután Anghi Csaba 1967-ben nyugdíjba vonult, Szederjei
Ákos követte az igazgatói székben. A kert tervszerű
fejlesztése, korszerűsítése tovább folyt. Elkészült a
Teveház és a Vivárium. 1978-ban Holdas Sándor lett a kert
igazgatója. Az ő regnálása alatt állt át az állatkert a gázüzemű
fűtésre. Átépítették, illetve felújították a Vidraházat, a
Bagolyvárat és a Madárházat. 1987-ben nevezték ki Szijj
Józsefet igazgatónak, az ő működése alatt fejezték be az
Emberszabású Majmok Házát. 1991-re, a megnyitás 125.
évfordulójára felújították az elefántos főkaput, és újjáépítették
a Kenguruházat is.
Az 1990-es években az intézmény igazgatója Persányi
Miklós volt. 1998 májusában a Japán-magyar Baráti Társaság
adományának köszönhetően megnyílt a Bonsai pavilon.
Az állatkert újabb fejlesztéseken és felújításokon esett át
2001-ben átadták az új fókamedencét, Lepkekertet, valamint

kilencévnyi felújítás után a Pálmaházat is. 1999 márciusában
átadott, felújított Elefántház pedig Europa Nostra-díjat
kapott. 2003-ban dr. Bogsch Ilma került a főigazgatói
székbe. 2004-ben újra megnyílt a korszerűsített és felújított
tengeri akvárium. Megújult „Vízparti élet” háza valamint a
Majomház. Az oroszlánfókák új medencét kaptak és 2006ban teljesen megújult a Sarkvidéki panoráma is. Afrika állatai
számára létrehozták a Szavanna-kifutót, megújult a Nagyszikla és újra megnyílt a Tejcsarnok is.
2007-ben ismét dr. Persányi Miklós vette át az Állatkert
irányítását. Létrehozták a Pákásztanyát és a korábbi
madárteleltető házat átalakították majd Xantus-ház néven
adták át. Új kifutót kaptak az emberszabású majmok is. 2009
márciusában az Állatkert valamennyi épületét és építményét
műemlékvédelmi oltalom alá helyezték. Ugyanez évben adták
át a gyűrűsfarkú makik kifutóját. 2010 januárjában megnyílt
az Ausztrál ház. 2010 folyamán került sor a Bölényház és
a Zsiráfház eredeti tervek alapján történő visszaépítésére.
Uniós és fővárosi támogatás segítségével 2011 folyamán
átépül a Nagy-szikla Kis Péter tervei alapján. A belsejében
Varázshegy-Életmúzeum néven komplex kiállító- és
rendezvényteret alakítanak ki. Az eredetileg 1912-ben épült
Tigrisházat átalakították, és 2011 júliusában, mint India-ház
nyílt meg a nagyközönség előtt.
Jövöbeli kilátások - részlet a 2006-ban készült fejlesztési koncepcióterv
programjából
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vidám parki területnek csak kisebb részén – nagyjából
egyharmadán – volna mód a klasszikus értelemben vett
állatkerti kifutók és állatházak létesítésére. A terület nagy
részén a régi városligeti – „lizsé” – hangulatot lehetne
feleleveníteni, és itt megfelelő helyük lenne azoknak a vidám
parki létesítményeknek is, amelyek műemléki oltalom alatt
állnak, és így eredeti helyükön kell megmaradniuk.
Mi maradna az Vidámparkból?
Ilyen létesítmény például az egykori vurstliból megmaradt,
1906-os körhinta, és 1912-ben létesített barlangvasút,
valamint az 1922-ben épült hullámvasút, amely az egykori
angol park emlékét őrzi. Összességében tehát nem
„bekebelezésről”, hanem egy olyan fejlesztési lehetőségről
van szó, amelynek nyomán mindkét intézmény újabb
fejlesztési lehetőségeket nyerne. A fenti elképzelés formailag
többféleképpen is elképzelhető, azonban ebben a kérdésben
döntés vagy határozat eddig nem született. Így tehát
pillanatnyilag egy lehetséges tervről van szó, illetve arról a
szándékról, hogy a Vidám Park és az Állatkert fejlesztését
összehangolják. Ez utóbbi azonban nem új fejlemény,
hiszen az Állatkert főigazgatójának 2007-ben elfogadott
pályázatában is szerepelt. Dr. Persányi Miklós nemcsak az
Állatkert főigazgatója, hanem egyúttal a Vidám Park Zrt.
Igazgatótanácsának elnöke is.

Bölényház, Kéri Gyula-Bognár Ferenc

•

A Nagyszikla szerkezeti modellje

Az európai fővárosok állatkertjei közül az alapterületet
tekintve a budapesti a legkisebbek közé tartozik, s csak
Tiranát, Bukarestet és Belgrádot előzi meg. A terület
szűkössége miatt az 1930-as évek óta több alkalommal
felmerült a bővítés gondolata. Az 1950-es években tervezték
a Városliget egy területének az Állatkert kezelésébe adását,
de egy iker-intézmény létrehozása is felmerült, melynek
helyszíneként előbb a Hűvösvölgyet, később Gödöllőt
fontolgatták. A közhiedelemmel ellentétben azonban soha
nem merült fel magának az Állatkertnek az elköltöztetése.
A műemléki értékek és a turisztikai jelentőség miatt ez
kivitelezhetetlen megoldás lenne. Az utóbbi időben felmerült
annak lehetősége is, hogy az Állatkert bővítésére a Vidám
Park területéből nyílna lehetőség.
A Vidámpark bővítési korlátai
Jelenleg nem a Vidám Park rovására történő, annak
„bekebelezésével” járó állatkerti elképzelésről van szó. A
Vidám Park területe is szűkös, ezen a helyen nem bővíthető.
Ezért is merült fel annak lehetősége, hogy egy új, tágas
helyszínen mód lenne egy korszerű vidámpark kiépítésére, a
Városligetben pedig egy új családi élménypark jöhetne létre
az Állatkert és a Vidám Park együttes területén. A jelenlegi

Dombház, Kis Péter

A VIDÁM PARK TÖRTÉNETE

Történet
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T

erületét 1865-ben Pest az Állatkerti Részvénytársaságnak
adta bérbe az állatkert létesítéséhez. Az állatkert a
folyamatos pénzhiány miatt mutatványosok szerepeltetésével
próbált bevételekhez jutni, 1896-ban a milleniumi
kiállításra az állatkert területének északkeleti részén
létesült a Látványosságok háza, a későbbi Ős Budavár
nevű épületegyüttes, mely mulatóhely volt. Ezt később a
„Választmány” a fővárossal egyetértésben bezáratta. De ez
tekinthető a később a Hermina út túloldalán helyet kapott
Vurstli elődjének, amely a belső kerületekből kiszorult
mutatványosok számára adott otthont. 1907-ben a főváros
megvásárolja az állatkertet, amelynek a korábbinál kisebb
területet jelölnek ki. Az Ős Budavár területén jött létre
később az Angol Park, mely egy különálló, elegánsabb
szórakoztató intézmény. 1906-ban területén építették fel a
jelenleg műemléki védettség alatt álló Körhintát. Az Angol
Parkot végül a Vurstlival 1950-ben összevontak. Így hozták
létre a Vidám Parkot, melynek előképe a moszkvai Gorkij
Park volt, és amely a Hermina út a területet kettészelő
részének megszűnését jelentette.

•

Főkapu ~1950

Barlangvasút

A műemléki védelem alatt álló körhinta

A műemléki védelem alatt álló körhinta

A körhinta épülete belülről

A Panorámakerék

A műemléki védelem alatt álló hullámvasút

A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ
TÖRTÉNETE

A

Fővárosi Nagycirkusz épülete, 1850 fős
befogadóképességével Közép-Európa egyetlen
kőcirkusza, időjárástól való függetlensége miatt télen-nyáron
nyitva áll a közönség előtt.
A német-holland cirkuszigazgató Wulff Ede 1889. június
27-én világvárosi műsorral nyitotta meg az általa építetett
vasvázas hullámbádog cirkuszépületet. Az épület, amely
később a Fővárosi Nagycirkusz nevet kapta, a pesti
Városligetben, az Állatkert területén kapott helyett. Az épület
méretei megegyeztek a mai Fővárosi Nagycirkuszéval, azzal a
különbséggel, hogy a befogadóképessége 2290 fő volt.
A városliget ebben az időben élte fénykorát. A fiatal főváros
legnagyobb parkja volt, a nemzet nagyjai szívesen töltötték
itt pihenőidejüket. 1895-ben Wulff Ede a Városi Cirkusz
bérletét átadta az Állatkert vezetőinek.

Történet
eltűnik a Városligetből. Az ‘50-es, ‘60-as években Göndör
Miklós, Árvai Rezső, Barton Nándor, Fekete Lajos álltak a
Fővárosi Nagycirkusz élén.
A hosszú szünet után 1971 január 14-én ünnepi díszelőadás
keretében nyitotta meg kapuit az új Fővárosi Nagycirkusz
első és ez idáig egyetlen női igazgatójával az élén, Eötvös
Gábornéval.
A 35 éve még modernnek számító Fővárosi Nagycirkusz
épülete szolgálta ki a 125 bemutatott magyar és nemzetközi
műsort, melyeket 15500 előadáson 25 millió néző látott.
Az utóbbi években felerősödött az igény a felújításra,
egy új épületre, amely lépést tud tartani a XXI. század
követelményeivel.

•

Az 1896-ban megnyílt Ősbudavára elnevezésű
mulatókomplexum, mely ugyancsak az Állatkert területén
nyert elhelyezést, s számos világhírű artistát vonultatott fel,
szinte elszívta a közönséget a Városi Cirkusztól. Egészen
1904-ig kellett várni az újraeszmélésre, amikor Matvej
Ivanovics Beketow, vagyis Beketow Mátyás kibéreli a cirkuszt
és 1904. április 30-án addig soha nem látott káprázatos
műsorral nyitja meg a saját költségén teljesen felújított Városi
Cirkuszt, amelynek attól kezdve egészen 1934-ig Beketow
Cirkusz a neve. 1908-ban 80 méterrel “arrébb tolja” a
cirkuszt az Angol Park irányába.
1935-ben a főváros ismét pályázatot írt ki a cirkusz bérlésére,
amelyet Fényes György városligeti vállalkozó nyert el. A
Fővárosi Nagycirkusz Fényes György által szervezett 1936
júliusában bemutatott műsora nem klasszikus cirkuszi
előadás, hanem olyan cirkuszi jellegű látványosság, amely a
gondos előkészítés, rendezés, a csillogóan felújított épület
látványával kápráztatta el a nézőket. A Fényes Fővárosi
Nagycirkusz csapatába nagyon sok kiváló és világhírű
artista tartozott, például Eötvös Gábor későbbi Jászai-díjas
zenebohóc (a Magyar Köztársaság kitüntetettje), kinek
művészete előtt Charlie Chaplin is elismeréssel adózott.
1943 volt az utolsó Fényes-év, mert 1944-ben a fokozódó
bombázások miatt a főváros megtagadta a játékengedély
kiadását. Ezzel ismét lezárult egy korszak a Fővárosi
Nagycirkusz történetében.
A Fővárosi Nagycirkusz 1945 júliusában kezdi meg
ismét működését. 1950-ben megalakult a későbbi Állami
Artistaképző Iskola. 1955 nyarán ismerhette meg a közönség
az első végzett, érettségivel is rendelkező évfolyamot. . Az
1950-es években a Cirkuszt sem kerülte el az államosítás,
majd az 1960-as évek csendesebb időszaka következett.
1966. március 15-én a Népszava arról tudósított, hogy
megkezdődött a régi cirkuszépület bontása, és néhány nap
múlva az ország egyetlen kő cirkuszépülete, régi korok tanúja
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A cirkusz épületének jelenlegi állapota

Az 1889-ben épült cirkusz épületének bontássa 1966-ban

Az 1889-ben épült cirkusz épülete

TÁGABB KÖRNYEZET, A VÁROSLIGET

A

13. században még vadakban, erdőben gazdag
fás legelőt IV. Béla a Margit-szigeti apácáknak
adományozta. Ezután 200 évig rendi országgyűlések
színhelye volt.
A török uralom után I. Lipót császár Pest városának adta
az akkoriban ökrös-dűlőnek nevezett mocsárból, rétből,
sívó homokból és legelőből álló területet. Mária Terézia
erdőrendelete nyomán 1755-ben kezdte fásítani a várost,
de nem sok eredménnyel.
Mivel Pestnek nem volt pénze parkosításra, Batthyány
József hercegprímás ingyen kapta meg a ligetet, amelynek
fejében vállalta, hogy a rendezi, fásítja azt. Tervei csak
kis részben valósultak meg, így a terület visszakerült Pest
város birtokába, melynek azonban továbbra sem volt
pénze a munkákra.
A fordulópontot a József Nádor által 1808-ban életre
hívott ’Szépítő bizottmány’ hozta meg, mely kezelésbe
vette a ligetet. 1813-ban pályázatot írtak ki tájépítészeti
rendezésre. Heinrich Nebbien tanulmányterve nyerte
el a Nádor és a bizottság tetszését, így őt bízták meg
a tervezéssel. Sajnos hamar kiderült, a városnak
megközelítőleg sincs annyi pénze, amennyiből Nebbien
nagyszabású terveit meg lehet valósítani. A tájépítész
kitartásának köszönhetően mégis elvégezték, amit
a meglévő szerény fedezetből finanszírozni lehetett
(sétautak kiépítése, intenzív fásítás, a tó szabályozása,
szigetére vezető híd építése). Az 1830-as évekre
kezdett beérni az elvégzett munka, a liget szinte egész
területe közpark jellegűvé vált. Létrejöttét reformkori
sikertörténetként értékelhetjük, hiszen ez a világ első
közparkja, amit egy város saját tulajdonában lévő
területen, és saját pénzéből hozott létre. Korábban is
léteztek márközparkok – az első a müncheni ’Englischer
Garten’ –, de azokat még uralkodói területeken, kincstári
forrásból építtették.

Helyszín

kiegyezést követő fejlődésének örömünnepét a Millenium
égisze alatt tartotta 1896-ban. Az Ezredévi kiállítást
takarékossági okokból gyakorlatilag ráépítették az 1885ös kiállítás infrastruktúrájára. A meglévő épületeket
átalakították, de újakat is emeltek. A századfordulón épült
ki a Hősök tere mai formája és felépült a Szépművészeti
Múzeum is. A liget déli sarkában egy szecessziós
színházat is emeltek. 1913-ra felépült a Széchenyi fürdő.
Erre a korra tehetjük a városliget aranykorát, példásan
fenntartott kertként ékesítette a fővárost, jó időben
százezreknek kikapcsolódást nyújtva. Részben a park
túlzsúfoltsága motiválta a várost, hogy tehermentesítse,
és új közkertet építsen. Így született meg a Népliget.
Ennek eredményeképp kertészetileg felül is múlta a
ligetet, annak renoméját azonban nem győzhette le,
mindig is másodrendű zöldterületként élt a köztudatban a
Margitsziget és a Városliget mellett.
Az 1920-as évektől itt rendezték a Budapesti Expót,
a nemzetközi vásárt évente, egészen a ’70-es évekig.
Megszűntével sok terület felszabadult újra a zöld javára.
A ’80-as években megnyílt a Petőfi csarnok nevű ifjúsági
központ, ahol, azóta is különféle rendezvényeket tartanak.
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A Széchenyi fürdő

A műjégpálya és épülete

Az Olof Palme ház

A Szépművészeti Múzeum

A Városliget területén ma is számos intézmény
működik: az Állatkert, a Vidámpark, a Cirkusz, a
Szépművészeti Múzeum, a Műcsarnok, a Széchenyi
Fürdő, a Korcsolyacsarnok-csónakázótó, a Mezőgazdasági
Múzeum, a Közlekedési Múzeum, a Petőfi-csarnok illetve
a Magyar Alkotóművészek Háza. Ezek mellett számos
vendéglátóhely is megtalálható. Látható, hogy az épületek
szerepük szerint működnek és jó állapotban vannak.
Kivéve az elhanyagolt „Pecsát” és a többször említett
MAK-házat. Zöldterületként azonban elmondható
a városligetről, hogy a városligetet nem tartják fenn
megfelelő szinten – pénzhiány miatt.

•

A kertépítéssel párhuzamosan mulatóhelyek is kialakultak,
a hely karakteréhez szorosan hozzákapcsolódtak a
különféle rendezvények, mely a mai napig meghatározza,
hogyan gondolkodnak a városlakók a ligetről.
A zöldet „terhelő” rendezvények tetőpontját a XIX.
század vége, XX. század eleje jelentette. Ekkor alakult
ki alapvetően a park ma ismert képe. A ligetből északon
kihasított sáv területén 1866-ban megnyílt az állatkert,
1875-ben pedig a tó partján a korcsolyacsarnok. 1885ben Országos Általános Kiállítást rendeztek, melyhez
felépítették, többek közt, az iparcsarnokot, a művészeti
csarnokot, amely ma MAK házként működik, valamint
átalakították a sétautakat. Nagyjából az ekkor kialakult
nyomvonalakat örökölte a mai városliget. Magyarország a

A Műcsarnok

Az Ezredéves kiállítás

A FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT BŐVÍTÉSE A FŐVÁROSI VIDÁM PARK TERÜLETÉN • DÁNYÁDI SÁRA • DIPLOMATERVEZÉS
Helyszín 11
ÁLLATKERT TERÜLETÉNEK VÁLTOZÁSAI
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A

z elsősorban legelőként használt terület az Árpádkorban előbb a Becsi család birtokának része volt,
majd a tatárjárást követően a Margit-szigeti domonkos apácák
tulajdonába került. Végül – hosszas pereskedés után – Pest
város lett a terület birtokosa. Ekkorra azonban a vidék
elmocsarasodott, illetve futóhomok uralta a tájat.
Az állatkert 10,7 hektárnyi területe a Városliget északnyugati
végében fekszik. Északnyugatról és északról a vasúti pálya,
északkeletről a Varannó utca, keletről az Állatkerti körút,
délkeletről az Állatkerti út, délnyugatról pedig a Dózsa
György út határolja. Közvetlen szomszédságában található a
Vidám Park, a Fővárosi Nagycirkusz, a Gundel étterem és a
Bagolyvár étterem, valamint a Szépművészeti Múzeum.
A jelenlegi területet határoló utak közül az alapításkor
egyedül csak az 1846-ben épített vasútvonal létezett, az
összes többit már az állatkert alapítása után, nagyrészt a
kert területének rovására alakították ki. Az állatkertből
hasítottak ki területet a Vidám Park egy részéhez, de a
Fővárosi Nagycirkusz és a két szomszédos étterem területe
is egykor az állatkerthez tartozott. A Széchenyi gyógyfürdő
helyét eredetileg a kert későbbi bővítéséhez foglalták le. A
területcsonkítások következtében az eredeti, mintegy 18
hektáros területből 1912-re már csak 11 hektárnyi maradt
meg. Az 1950-es években további területvesztést jelentett
a Dózsa György út szélesítése, mivel a Dózsa György úti
kerítést teljes hosszában három méterrel beljebb hozták.
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Az állatkert jelenlegi területe természetes állapotában ártéri
ligeterdő, bokorfüzes, illetve láprét lehetett, melynek arculatát
a Duna és mellékvizei formálták. Erre utal az is, hogy a
ligeterdei növénytárulásokra jellemző lágyszárú fajok, például
a hóvirág, a gyöngyvirág és a ligeti csillagvirág ma is kiválóan
érzik magukat a kertben.
A mai ligetes jelleg kialakítása 1755-ben kezdődött meg
fűzfák szervezett ültetésével. 1785-ben akácfák telepítésével
igyekeztek megkötni a futóhomokot, majd az 1790-es évek
derekán eperfákat is ültettek, a Valero Selyemgyár ellátásához.
További fásítások történtek 1799-től Witsch Rudolf, majd
1818-tól Nebbien Henrik irányításával.
Az 1840-es években faiskola működött a területen, amely
egészen az Állatkert létesítésének kezdetéig fennállt.
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teljes terület
beépített felület
burkolt felület
használt zöldfelület
szabad zöldfelület

1884
139 000

(100 %)

3 370 (2,5 %)
33 690

1912
111 900

(100 %)

2011
108 270

18 360

(16,5 %)

22 760

38 320

0

6 320

101 840 (73 %)

48 900

(100 %)
(21 %)

29 080
29 420
(44 %)

27 010

(25 %)

{ m2 }
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észletek az állatkerteket illetve a veszélyes állatok
tartását érintő 1998 és 1999 között kidolgozott
Állatvédelmi törvényből valamint a 3/2001. (II. 23.) KöM—
FVM—NKÖM—BM együttes rendelet mellékletéből.
Az állatkertről és annak létesítéséről
„(1) Az állatkert olyan állandó intézmény, amely a természetés állatvédelmet szolgálja, ahol az állatokat évente 7 napnál
hosszabb időn keresztül a nagyközönség részére történő´
bemutatás céljából tartják. Az ismeretterjesztést, oktatást
és nevelést az ott élő állatok folyamatos és szakszerű
bemutatásával és tájékoztatással biztosítja.
(2) Az állatkert részt vesz a tudományos kutatásban, a fajok
megőrzésében, továbbá a természetvédelmi oltalom vagy
nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá
tartozó (a továbbiakban: védett) fajok egyedeinek
megóvásában, valamint természetvédelmi mentő központ
feladatokat is elláthat. Az állategyedekkel üzletszerű
kereskedelmi
tevékenységet nem folytathat. Nem minősül üzletszerű
kereskedelmi tevékenységnek az egyedek, illetve szaporulatok
cseréje, eseti értékesítése.
(3) Az állatkertben a tartás során a jó gazda gondosságával
kell eljárni.”
„Állatkert létesítését a természetvédelem illetékes
állami területi szerve engedélyezheti kérelem alapján. A
létesítés iránti kérelemnek tartalmaznia kell: az állattartás
jogszabályban meghatározott feltételei, a rendszeres
állatorvosi felügyelet és a karanténhelyiség biztosított, az
állatkert vezetője felsőfokú képesítéssel, az állatgondozók
szakirányú
képzettséggel rendelkeznek. Alapítói nyilatkozatot kell
tenni a tartós működtetéshez szükséges vagyoni feltételek
meglétéről.”
A veszélyes állatok tartásáról
„20. § Természetvédelmi oltalom alatt nem álló veszélyes
állat tartására a tervezett tartás helye szerint illetékes
jegyző, más esetben a természetvédelmi hatóság adhat
engedélyt. Engedély abban az esetben adható, ha a tartás a
köznyugalmat és a biztonságot nem sérti vagy veszélyezteti.
Az engedély kiadásának további feltétele: a veszélyes
állat természetes igényeinek biztosítása. Az engedélyben
rendelkezni szükséges a feltétlen azonosíthatóságáról is.
„Embervédelmi” szempontnak minősíthető az az előírás,
mely szerint a veszélyes állat tartójának gondoskodnia kell
arról, hogy az állat közterületre vagy más magánterületére
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ne juthasson be. A veszélyes állatok körét külön jogszabály
állapítja meg.
Természetvédelmi oltalom alatt nem álló veszélyes állat
importjához a tervezett tartás helye szerint illetékes jegyző,
más esetben a természetvédelmi hatóság előzetes tartási
engedélye szükséges. Az állat behozataláról értesíteni kell
a természetvédelmi hatóságot és a rendőrkapitányságot. A
jegyző engedélye kell a veszélyes állat elidegenítéséhez, illetve
felügyeletének átengedéséhez is. Az állat elhullását vagy
eltűnését haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek.”

MADARAK
MADARAK

Nagytestű papagájfajok
Nagytestű
(... Ara spp.,papagájfajok
...)
(... Ara spp., ...)
EMLŐSÖK
EMLŐSÖK

Az állatkerti állatok tartásának általános követelményei
„…Az állatokat olyan feltételek között kell elhelyezni
állatkertekben, amelyek megfelelnek az állatok jólétének,
és biztosítják a természeteshez hasonló viselkedésük
kialakulását. Ennek érdekében az állatoknak megfelelő
méretű állattartó helyeket (kifutó, röpde, ketrec, medence)
kell biztosítani. Gondoskodni kell az állatok jó kondícióban
tartásához szükséges beltartalmú takarmányról és ivóvízről.
Fizikai komfortjuk érdekében az állatok szükségleteinek
megfelelő hőmérsékletet, világítást, illetve fürdési lehetőséget,
megfelelő mélységű, fizikai és kémiai összetételű vizet, illetve
az időjárás viszontagságaitól való védelmet kell teremteni.
Az állatok állapotát és egészségét legalább naponta
szakképzett személyeknek kell ellenőriznie. Azokat az
állatokat, amelyeken sérülés, betegség, stressz tünetei
tapasztalhatók, azonnali kezelésben és gondoskodásban kell
részesíteni, szükséges esetben el kell különíteni, illetve az
okozó tényezőt meg kell szüntetni. Az állattartó helyeket
higiénikus viszonyok között kell tartani, a megfelelő
takarításáról legalább napi gyakorisággal gondoskodni kell, a
szennyvizet el kell vezetni.
Az állatok számára ingerekben gazdag és megfelelően
berendezett élőhelyet kell biztosítani, amelyek a
természeteshez hasonló viselkedési formák gyakorlását
lehetővé teszik. Az állatokat a természetben is jellegzetes korés ivari összetételű csoportviszonyok között kell tartani.”
A tervben is megjelenő fajok tartásával kapcsolatos
minimális elvárások.
„Krokodilok
Nagytestű fajok (1,5 m testhossz felett) egyedi elhelyezésnél:
medenceterület: 2× a testhossz (m2),
vízmélység: 0,5× a testhossz (m),
szárazföld: 4× a testhossz (m2).
További egyedek: a medence és a szárazföld területe 20%-kal
növelendő.”

Mókusmajmok
Mókusmajmok
Csuklyás majmok
Csuklyás
Lajhárok majmok
Lajhárok
Sörényes hangyász
Sörényes
Nutria hangyász
Nutria
Vízidisznó
Vízidisznó
Agutik
Agutik
Marák
Marák
Ormányosmedvék
Ormányosmedvék
Jaguár
Jaguár
Tapírfélék
Tapírfélék
Pekarifélék
Pekarifélék
Lámák
Lámák
MEDENCÉK
MEDENCÉK
EMLŐSÖK ÉS
EMLŐSÖK
MADARAK ÉS
RÉSZÉRE
MADARAK RÉSZÉRE
Nutria
Nutria
Vízidisznó
Vízidisznó

Különböző (n) létszámú csoport
Különböző (n)
létszámúröpde
csoport
létszám
szabad
létszám
szabad
röpde
(n)
kifutó
(n)
kifutó
terület terület térfogat
terület
terület
térfogat
m2
m2
m3
m2
m2
m3
1—2
8
16
1—2
8
16

Minden további egyed
Minden
szabad további
röpde egyed
szabad röpde
kifutó
kifutó
terület terület
terület
terület
m2
m2
m2
1m2
1

Különböző (n) létszámú csoport
Különböző (n) létszámú csoport
létszám
külső kifutó
belső férőhely
létszám
külső kifutó
belső férőhely
(n)
(n)
terület térfogat terület térfogat
terület
térfogat
terület
térfogat
m2
m3
m2
m3
m3
m2
m3
1—5
8m2
16
8
16
1—5
816
16
816
16
48
48
1—5
16
48
16
48
1—2
4
16
1—2
-40
410
16
1—2
540
-10
1—2
540
-10
1—2
40
10
1—5
6
6
1—5
6
6
1—2
20
1—2
20
-16
-8
-16
8
1—2
8100
16
815
16
250
37,5
1—2
100
250
15
37,5
20
1—2
100
20
1—4
80
8
1—4
80
818
1—6
250
1—6
250
18
Különböző (n) létszámú csoport
Különböző (n) létszámú
létszám
terület csoport
térfogat
létszám
terület
térfogat
(n)
m2
m3
(n)
m2
m3
1—2
2
1
1—2
24
12
1—2
4
2

Speciális
Speciális
előírások
előírások
-

Minden további
Speciális
Minden további
Speciális
egyed
előírások
egyed
előírások
szabad röpde
szabad röpde
kifutó
kifutó
terület terület
terület
terület
m2
m2
m2
m2
1
0,5
a), f)
12
0,5
a),
f)
2
21
24
a), f)b)
110
45
a),
c), e)b)
10
c),
0,5
-5
d) e)
0,5
-2,5
d)
10
10
2,5
d)
1
1
c), e), f)
14
1c), e),
e) f)
42
-2
c),
a), e)c), e
210
25
a), c),
d) e
10
5
a),
d)
50
10
d)
50
10
d)
10
2
c), f)
10
23
c),
20
f) f)
20
3
f)
Minden további egyed
Minden további egyed
terület
terület
m2
m2
1
1
1

Speciális előírások:

Speciális előírások:
Speciális
a) mászási
lehetőség,
a) mászási
lehetőség,előírások:
b) függeszkedési
lehetőség,
a)
mászási
lehetőség,
b) függeszkedési
lehetőség,
c) ásási lehetőség,
b)
függeszkedési
lehetőség,
c)
ásási
lehetőség,
d) medence szükséges,
e) alvó c)
és/vagy
búvóhely
szükséges,
ásási
lehetőség,
d) medence szükséges,
f) csoportban tartható (tartandó) fajok, ezért nagyobb a megadott létszám kettőnél.

d)
medence
szükséges,
e) alvó
és/vagy
búvóhely szükséges,
e)
alvó és/vagytartható
búvóhely
szükséges,
f) csoportban
(tartandó)
fajok, ezért nagyobb a megadott létszám kettőnél.
f) csoportban tartható (tartandó) fajok, ezért nagyobb a megadott létszám kettőnél.
Bemutatási módszerek és az állatkertek szerepének a változásai
Bemutatási módszerek és az állatkertek szerepének a változásai
Már a középkorban tartottak vadállatokat ún. vadaskertekben. Ezek között természetesen a
Már
a középkorban
tartottak voltak.
vadállatokat
ún. vadaskertekben.
Ezek között
a
legnagyobbak
az uralkodóké
Jellemzően
honos fajokat tartottak
ilyentermészetesen
vadaskertekben
legnagyobbak
az uralkodóké
voltak.
Jellemzően
honos fajokat
tartottak
ilyen vadaskertekben
általában vadászati
célra, de sok
uralkodó
büszkélkedhetett
néhány
egzotikus
példánnyal is. Híres
általában
vadászati
célra,
sok uralkodó büszkélkedhetett néhány egzotikus példánnyal is. Híres
például Mátyás
király
két de
oroszlánja.
például Mátyás király két oroszlánja.
Az újkori állatkertek (menazsériák) kezdetben a szórakoztatást szolgálták, a tudomány számára,
Az
állatkertek szolgáltak.
(menazsériák)
a szórakoztatást
szolgálták,mit
a tudomány
számára,
mintújkori
élő múzeumok
Az kezdetben
állatokat azok
természetes igényeivel
sem törődve
szűk
mint élő múzeumok szolgáltak. Az állatokat azok természetes igényeivel mit sem törődve szűk
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ár a középkorban tartottak vadállatokat ún.
vadaskertekben. Ezek között természetesen a
legnagyobbak az uralkodóké voltak. Jellemzően honos
fajokat tartottak ilyen vadaskertekben általában vadászati
célra, de sok uralkodó büszkélkedhetett néhány egzotikus
példánnyal is. Híres például Mátyás király két oroszlánja. Az
újkori állatkertek (menazsériák) kezdetben a szórakoztatást
szolgálták, a tudomány számára, mint élő múzeumok
szolgáltak. Az állatokat azok természetes igényeivel mit sem
törődve szűk kőből, vasból, majd később betonból épült
ketrecekben mutatták be. Ez az első hazai állatkert esetében
sem volt különböző, még ha a cél nemes is volt.
Ezzel kapcsolatban hozz áttörést Karl Hagenbeck aki
Hamburgban (Stellingen) lévő állatkert igazgatója volt.
Hagenbeck a kortársai közül elsőként elvetette a ketreces
bemutatási módszert. A nevéről elnevezett Hagenbeck
módszer szerint az állatokat, a természetes környezetüket
minél inkább megközelítő helyen, rácsok és ketrecek nélkül
bemutatni. Ennek megvalósulása lett a szárazárkos rendszer,
amely mai napig meghatározzák az állatok bemutatását az
állatkerteken belül. A Műszikla építése szintén Hagenbeck
újítása volt, amely alkalmas az állatkertek területének
növelésére, miközben a belsejében kiállító tereket nyerhetünk.
Hagenbeck után a 20. század végi szemlélet hozott
komoly változásokat. Egyre kevésbé a tankönyvszerű
ismeretterjesztés lett a cél, hisz az alapvető ismereteket már
az általános iskolában mindenki megkapja. A hangsúly így
a fejlődéstörténeti bemutatás helyett áttevődött a sürgető
természetvédelmi problémákra történő figyelemfelhívásra.
A mai állatkertek legfontosabb feladata, amelyet valamennyi
egyéb funkciójával kell, hogy szolgáljon a természetmegőrzés.
A világ 1000 állatkertjében 3000 emlős, madár, hüllő és
kétéltű fajból több mint 1 millió állat él, melyek többsége
veszélyeztetett. Mind a szakmában, mind a társadalomban
végbemenő természetvédelmi és állatvédelmi szemlélet
fejlődése új igényeket fogalmaz meg az állatkertekkel
szemben. Megjelenik egyfajta „Noé bárkája” szemlélet, mely
zöld szigetként jellemzi az állatkerteket. Az ex situ, vagyis
élőhelyen kívüli védelmi programok célja, hogy elősegítse a
fajok természetes élőhelyükön való megőrzését. Az ex situ
populációknak a természetes populációk fenntartását kell
szolgálniuk oly módon, hogy elkerüljék a beltenyésztést és a
magatartás kieséseket. Az ex situ védelem tenyészprogramok
keretében zajlik. Az állatkertek befogadják az illegális
kereskedelemből származó, vagy elkobzott, ill. megunt házi
kedvenceket ezzel is támogatva az in situ természetvédelmet.
A megmentett sérült állatokat felépülésük után sok esetben
visszaengedik a vadonba. Az állatkertek természetvédelmi
tevékenységével szorosan összefüggő jelentős feladata
a természet – és állatvédelem népszerűsítése, a
természettudományos ismeretterjesztés, oktatás – nevelés,
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amelyet zoopedagógiának nevezünk. Amelynek alapjait
Günter R. Witte fogalmazta meg 1993-ban:
“.. az embereket a természet iránt minél szenzibilisebbé,
érzékenyebbé, befogadóképesebbé tenni az állati
“teremtmények”, lények és azok habitusa iránti tiszteletre,
felelősségteljes viszonyulásra nevelni, a környezeti etológiai viszonyi összefüggéseket számukra érthetővé
tenni, a természetet megtapasztalni és megélni – ez lenne
az állatkertek zoopedagógiai vezérmotívuma, alapvető
célkitűzése.”
Ugyanezen témával kapcsolatban a WAZA (Állatkertek és
Akváriumok Világ Szövetsége) így fogalmaz az állatkertek és
akváriumok természetőrzési világstratégiájában:
„Az élő állatok hihetetlen nagy vonzerőt képviselnek,
a minden érzékszerven keresztül ható tapasztalás
önmagában is hatalmas pedagógiai jelentőséggel bír. Az
élő kiállítás elsődleges célja az ismeretterjesztés, ezért a
zoopedagógusokat be kell vonni a kiállítások tervezésébe.
Az erősödő városiasodás korában ez a természettel
való közvetlen kontaktus életbevágóan fontos és erre
építve kell elősegítenünk a természetvédelmi munkát.
Ennek érdekében az állatokat természeteshez hasonló
körülmények között kell bemutatnunk, megfelelő társas
kifutóban és/vagy megjeleníthetünk velük kapcsolatos
történeteket, üzeneteket élményszerűen, sokféle kiállítási
technikát használva. Az élőhely-szerű bemutató magában
kell, hogy foglalja az adott fajhoz tartozó kulturális
vonatkozásokat és egyéb jellegzetességeket, mint például
a jellemző növényzet, hangok vagy klíma. A látogatók így
könnyebben megértik a biológiai sokféleség fogalmát, a
fajok, élőhelyek és ökoszisztémák egymásrautaltságát, illetve
azok összefüggéseit az emberi tevékenységgel. Tudnunk
kell, hogy az állatkerti látogatók élményeit az állatok jóléte
és az állattartó helyek minősége is befolyásolja. Ezért
az állatkerteknek törekedniük kell arra, hogy a pozitív
üzeneteket ne veszélyeztessék vagy zavarják össze esetleges
szegényes körülmények.”
Mind ezek a változások hívták életre a biom azaz
bioformációk szerinti bemutatási módszert az állatkertekben.
A biom egy klimatikusan és földrajzilag meghatározott,
ökológiai szempontból hasonló jellegű életközösségek
(növények, állatok, talajlakó élőlények) együttese. A
biomokat különböző tényezők definiálhatják, mint a
növényszerkezet (fák, cserjék vagy fűfélék), levéltípusok
(lomb- vagy tűlevelűek), a növények közti távolság (erdő, fás
puszta, szavanna), vagy a klíma. Nevüket általában a jellemző
klimatikus viszony és a vegetációtípus alapján kapják, például
trópusi monszunerdő vagy sarki tundra.

•

Karl Hagenbeck

FUNKCIÓ SÉMÁK
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Példák alaprajzi sémákra a zoolex.org-on megtalálható állatkertek alapján

I.

II.

III.

Az elemzések alapján felvázolt sémák
ápoló

qw

qw
I.különböző használatú közlekedők pontonként

II.

keresztezik egymást
-de a látogatók és a gondozás szempontjából is
kényelmes

különböző használatú közlekedők jól elkülönülnek
-de a látogatók szempontjából nem előnyös

III.

látogató

különböző használatú közlekedők jól elkülönülnek
-de a lépcsőzés nehéz dolgok (állat, takarmány..)
szállításánál gondot okozhat

qw

különböző használatú közlekedők pontonként keresztezik egymást
-de a látogatók és a gondozás szempontjából is kényelmes

qw

qw
zárt épület
látogatói közlekedő

II.

különböző használatú közlekedők jól elkülönülnek
-de a látogatók szempontjából nem előnyös

gondozói közlekedő
állatok fedett terei

III.

különböző használatú közlekedők jól elkülönülnek
-de a lépcsőzés nehéz dolgok (állat, takarmány..) szállításánál gondot okozhat

állatkifutó kialakítása nehezen megoldható
különböző használatú közlekedők jól
elkülönülnek

kifutó

állat belső férőhely

qw
I.

qw

állatkifutók vannak, de a rendszer nem sorolható
különböző használatú közlekedők jól elkülönülnek

kifutók
állatkifutók vannak, a rendszer sorolható
különböző használatú közlekedők pontonként
metszik egymást
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RÉSZLETEK ‘AZ ÁLLATKERTI ÁLLATTARTÁS ALAPJAI’
CÍMŰ KÖNYVBŐL

Bemutatási módszerek
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Bemutatási módszerek
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Bemutatási módszerek
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Bemutatási módszerek
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Bemutatási módszerek
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Bemutatási módszerek
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Bemutatási módszerek
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A FŐVÁROSI ÁLLATKERT ADOTTSÁGAI

A tervezett épületben megjelenő fajok és tartásuk

A

kortárs tendenciák ellenére a Fővárosi Állatkertben
műemléki jelentőségű épületállományának
köszönhetően még mindig az 1912-es átalakításokkor
kialakult javarészt rendszertani bemutatásra van lehetőség.
Az állatkert vezetősége a lehetőségeihez mérten azonban
elkötelezett biom közösségek szerinti bemutatással
kapcsolatban így az általam tervezett bővítés is, már egy
biom szerinti bemutatással számol, mindezt már meglévő
fajok áthelyezésével és újak telepítésévvel. A tervezett
bővítés egy Dél Amerikai Szubtrópusi nedves éghajlaton élő
közösségnek teremt együttélési lehetőséget, mivel ebből a
biomból származó állatok már fellelhetőek az állatkertben,
viszont egy helyre telepítésüknek a lehetősége nem adott a
jelenlegi körülmények között. Ezzel párhuzamosan viszont
áttelepítésüknek köszönhetően a felszabadult helyeken,
további biomok szerinti rendezés lehetősége válik adottá
az állatkert történelmi területén is. Így a Dél Amerikai
Szubtrópuson élő életközösség létrehozása a leglogikusabb
a jelenlegi adottságokhoz mérten. Ezt ábrázolja a mellékelt
ábra is, mely a jelenlegi állatkerti területet mutatja a biomok
eloszlása szerint.

EURÓPA

AFRIKA

SARKVIDÉKEK, ESŐERDŐK, TENGEREK

édesvizek

szavanna

Északi-Sarkvidék

háziállatok

esőerdő

Déli-Sarkvidék

DÉL AMERIKA

bozót

édes vizek

trópusi erdő

ÁZSIA

esőerdők, tengerek

AUSZTRÁLIA

trópusi erdő

ÉSZAK AMERIKA

erdő

mérsékeltövi erdő

mérsékeltövi erdő

síkság

síkság

síkság

A nedves szubtrópusi klíma jellemzője a forró, nedves nyár
és a meleg vagy hűvös tél. Az átlagos éves csapadék sem
egyenletesen oszlik el az évben, jellemzi egy száraz évszak
vagy téli szárazabb trend. A nedves szubtrópusi klímák a
kontinensek délkeleti részén találhatóak, általában az északi és
déli 25° és a 40° szélességi fok között.
A szubtrópusi klímában a telek relatív melegek-enyhék, de
nem olyan forrók, mint a nyár. Ezek a klímák ritkán – ha
egyáltalán – látnak fagyot vagy havat. A trópusi rész felé
haladva az enyhe téli hűvös időszak teljesen eltűnik, míg a
pólusok felé a telek sokkal hűvösebbek.
Ezen területen élő életközösség tagjaiból az oroszlán
majmocska, az aranykezű tamarin, az arák és más papagájok,
a közönséges mókusmajom, a kétujjú lajhár, az ormányos
medve, a tapír, a vízidisznó, a láma, a nagy mara és az
arany aguti már megtalálhatóak az Fővárosi Állatkertben. A
sörényes hangyász, a jaguár, a kajmán azonban nem, így azok
beszerzése szükséges a fejlesztés megvalósításához.

•

jégtakaró
(sarkvidéki panoráma)
tundra
tajga
mérsékeltövi
lombhullató erdő
mérsékeltövi sztyeppe
szubtrópusi esőerdő

mediterrán vegetáció
száraz sivatag
(Ausztrál-ház)
száraz bozót
(tevék, Dombház)
száraz sztyeppe
félszáraz sivatag
(Ausztrál-ház, Dombház)

monszunerdő
üves szavanna (Szavanna-ház)
fás szavanna (Szavanna-ház)
szubtrópusi száraz erdő
trópusi esőerdő
(Délkelet-Ázsia-ház, Madagaszkár-ház)
magashegyi tundra
hegyi erdő

szubtrópusi esőerdő

szubtrópusi esőerdő

mérsékeltövi szteppe

mérsékeltövi szteppe

magashegyi tundra

magashegyi tundra
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KÖZÖNSÉGES MÓKUSMAJOM - SAIMIRI SCIUREUS

A

közönséges mókusmajom vagy röviden, mókusmajom
(Saimiri sciureus) a csuklyásmajomfélék (Cebidae)
családjába tartozó faj. Nem túl nagytermetű állat, a nőstény
tömege 365-750 gramm, a hím 550-1135 gramm, testhossza
22-48 cm, a farok hossza 36-47 cm. Testének alapszíne sárga,
szürkészöld árnyalattal, amely a hasoldalon sárgásfehérbe megy át.
Arcán és fülein a szőrzet sok helyen fehér, farka vége pedig fekete.
Nagy létszámú, sokszor több száz egyedből álló csoportokat
alkot, de e nagy csoportokon belül mindig vannak kisebb,
belső csoportok is, amelyeknek az a sajátosságuk, hogy vagy a
hím-, vagy a nőivarú egyedek túlsúlyban vannak jelen. Ennek a
jelenségnek a magyarázatát még nem fejtette meg a tudomány,
hiszen ezek az állatok olyan vidékeken élnek, ahol meglehetősen
nehéz a közelükbe férkőzni. Rendkívül sokféle táplálékot
fogyasztanak, főként gyümölcsöket és különféle rovarokat is.

•

A tervezett épületben megjelenő fajok és tartásuk
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ARANYKEZŰ TAMARIN - SAGUINUS MIDAS,
ARANY OROSZLÁNMAJMOCSKA - LEONTOPITHECUS ROSALIA

A

karmosmajomformák vagy röviden karmosmajmok
(Callitrichinae) az emlősök (Mammalia) osztályának
a főemlősök (Primates) rendjéhez, ezen belül a
csuklyásmajomfélék (Cebidae) családjához tartozó alcsalád.
Az összes karmosmajom-faj fán lakó életmódot folytat.
Táplálékaik között szerepelnek rovarok, gyümölcsök és a
fák nedvei is, például a gyanta és a gumi. Időnként kisebb
gerincesekre is vadásznak. A karmos majomformák körülbelül
5 - 6 fős csoportokban élnek. Az állatok területvédők.

•

Aranykezű Tamarin

Aranykezű Tamarin

Arany Oroszlánmajmocska

A tervezett épületben megjelenő fajok és tartásuk
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NAGY MARA - DOLICHOTIS PATAGONUM

A

A nagy mara (Dolichotis patagonum) egy gyors,
nyúlra és apró szarvasra egyaránt emlékeztető délamerikai rágcsáló, a kis mara mellett nemének egyetlen
képviselője. A nagy mara feje leginkább egy rövid, hegyes
fülű nyúléhoz, míg teste egy szarvaséhoz vagy más karcsú
patáséhoz hasonlítható. Színezete is sokban emlékeztet
némely patásokéra: háta és feje teteje szürkés, az oldala felé
világosodik, a pofa és a hasi rész sárgás homokszínű, míg a
has hátsó része és a farok alatti folt fehér.
A kifejlett marák testhossza 69-75 centiméteres, amihez
egy 4-5 centiméteres farok járul. A fajra 8-16 kilogrammos
átlagos testtömeg jellemző. A faj hátsó lábai némileg
hosszabbak az elsőknél. Elülső lábain négy, a hátsókon
három, éles karomban végződő ujj van.

•

A tervezett épületben megjelenő fajok és tartásuk
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ARANY AGUTI - DASYPROCTA LEPPORINA
VÍZIDISZNÓ - HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS

A tervezett épületben megjelenő fajok és tartásuk

A

z arany aguti más néven közönséges aguti (Dasyprocta
leporina) az emlősök (Mammalia) osztályának a
rágcsálók (Rodentia) rendjéhez, ezen belül az agutifélék
(Dasyproctidae) családjához tartozó faj. A faj onnan kapta
a nevét, hogy aranyszőre van. Testének elülső része a
többi agutihoz hasonlóan karcsú, míg a farrész zömökebb.
Testhossza (a farok nélkül) 64 cm, a farokhossza 3 cm.
Testtömege 6 kg. A sűrű aljnövényzetben kutat fő tápláléka, a
lehullott gyümölcsök után. A közönséges aguti párban él.
A vízidisznó (Hydrochoerus hydrochaeris) vagy kapibara
az emlősök (Mammalia) osztályának a rágcsálók (Rodentia)
rendjéhez, ezen belül a tengerimalacfélék (Caviidae)
családjához és a kapibaraformák (Hydrochoerinae)
alcsaládjához tartozó faj. Más néven úszódisznónak is hívják.
A vízidisznó földünk legnagyobb rágcsálója. Szőrzete
rövid sörteszerű, színe vörösesbarna. Feje nagy, szemei
sötétbarnák, fülei kicsik. Farka szinte alig van. Mellső lábain
4, a hátsókon 3 lábujja van. Lábujjai között kicsi úszóhártyák
találhatók. Amivel rendkívül jól úszik. A kifejlett példányok
testhossza elérheti a 130 centimétert, súlya a 65 kilogrammot.
A hímek kisebbek a nőstényeknél. A vízidisznók 15-20 fős
csoportokban élnek, melyeket hímek és nőstények vegyesen
alkotnak. A csapatot egy öreg domináns hím vezeti.

Vizidisznó

•

Vizidisznó

Arany aguti
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ORMÁNYOS MEDVE - NASUA NASUA

A

z ormányos medve vagy más néven vörösorrú koáti
(Nasua nasua) a ragadozók rendjébe (Carnivora),
azon belül pedig a mosómedvefélék (Procyonidae) családjába
tartozó faj. 41-67 centiméter hosszú, ehhez jön még 32-70
centiméteres farka. Súlya 3,5 és 6 kilogramm között változhat.
Szőrzete a vörösesbarnától a szürke színig terjedően elég
változatos. Hasa világos színű. Rövid lábai feketék, farka
feketén gyűrűzött. Feje hosszúkás, fülei rövidek. Nagyon
jellemző bélyege – amiről a nevét is kapta – hosszú,
mozgékony orra. Orra körül fehér szín figyelhető meg, ez
azonban nem annyira kiterjedt, mint rokonánál, a fehérorrú
koatinál. A mosómedve (Procyon lotor) közeli rokona,
életmódja azonban különbözik tőle. Leginkább az erdős
területeket lakja, egyaránt ügyesen mozog a fákon és a talajon.
2500 méter magasságig él. Nappal aktív, ilyenkor folyamatosan
keres, kutat és szimatol táplálék után. Többnyire a talajon
mozog, de az estét inkább fákon tölti. A nőstények inkább
növényevők, a nagyobb hímek azonban – főleg rágcsálókra –
vadásznak is. Kedveli a bogyókat, gyümölcsöket, gombákat,
az állatok közül a skorpiót és a mérges százlábút is elkapja,
de a dögöt sem veti meg. A nőstények és utódaik 10-20 fős,
szigorú hierarchiájú csapatokban élnek, a hímek azonban a
szaporodási időszak kivételével magányosak. A nőstények
között rendkívül szoros kapcsolatok, barátságok alakulhatnak
ki; a majmokhoz hasonlóan kurkásszák is egymást. Nappali
állat, de éjjel is aktív.

•

A tervezett épületben megjelenő fajok és tartásuk
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JAGUÁR - PANTHERA ONCA

A

jaguár (Panthera onca) a macskafélék egy nagy testű,
Dél- és Közép-Amerika trópusi és szubtrópusi területein
elterjedt faja. A jaguár elnevezés egy indián szóból ered,
melynek jelentése “aki egy ugrással leterít”. Lévén jó mászó,
nemegyszer a leshelyéről szolgáló fáról ugrik rá gyanútlanul
arra haladó zsákmányra. A jaguár hasonlít a leopárdhoz, ám
robusztusabb testfelépítésű, és nagyobb foltok díszítik bundáját.
Feje szögletesebb, rövidebb, végtagjai zömökebbek. A jaguár
az amerikai földrész legnagyobb macskaféléje, testhossza
162–183 cm, nem számítva a farokhosszat, mely kb 70–80 cm.
Jellemző marmagassága 67–76 cm, súlya 56–96 kg. A nőstények
általában 20%-kal kisebbek, mint a hímek. A Dél-Mexikóban
és Közép-Amerikában élő jaguárok általában kisebbek, a hímek
50-60, a nőstények 40 kg körüliek. A jaguár jó úszó, azon kevés
macskafélék egyikéhez tartozik, melyek akár a tigris, kedvelik
a vizet. Elsősorban a folyók közelében, mocsarakban és sűrű
esőerdőkben fordul elő, ahol az átláthatatlan aljnövényzetében
könnyedén becserkészheti a zsákmányt. A szaporodási időszakon
kívül a jaguár magányosan él. Vadászterülete 25-150 km2 körüli.
Számos gerinces állatfajra vadászik, köztük szarvasfélékre,
kajmánra, közönséges tapírra és pekarifélékre. Fogyaszt békákat,
teknőst, egeret, halakat és akár háziállatokat is. A fiatal hímek
3-4 éves koruk körül, a nőstények 1 évvel korábban érik el az
ivarérettséget. A nőstények 90 – 110 napos vemhességi idő után
kb. 1-3 kölyöknek adnak életet, közülük átlagosan 1-2 éri meg a
felnőtt kort. A kicsik vakon jönnek a világra, 2 hét után kezdenek
látni. Két évig maradnak anyjukkal, mielőtt elkezdenének terület
után kutatni. Átlagos élettartamuk a vadonban 10-11 évre
becsülhető, fogságban akár 20 évig is élhetnek.

•

A tervezett épületben megjelenő fajok és tartásuk
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TAPÍR - TAPIRUS TERRESTRIS

A

közönséges tapír vagy más néven dél-amerikai tapír
(Tapirus terrestris) a páratlanujjú patások rendjébe
(Perissodactyla), azon belül a tapírfélék családjába (Tapiridae)
tartozó faj. Disznónál valamivel nagyobb állatok, testüket
rövid szőr fedi. Felső ajkuk és orruk egyesülve lefelé hajló
ormányt alkot. Mellső lábukon 4, a hátsón 3 ujjuk van.
Testtömegük a 150-250 kg-ot is elérheti. Fogságban 30-35
évig is életben maradhatnak. Tápláléka vízinövényekből,
falombból, hajtásokból és gyümölcsökből áll. Rendszerint
ugyanazon az útvonalon mozog, idővel széles csapást vágva
a sűrűben. A napi foglalatosságai közé tartozik a fürdés és
dagonyázás is, amely a bőrének védelmét szolgálja, többek
között a külső paraziták ellen.
Mint általában az esőerdei növényevők, a tapír is magányosan
él, csak a párzási időszakban állnak össze kisebb csapatok. A
territóriumukat és csapásaikat vizeletükkel és illatmirigyükkel
(ami a hímek fején található) jelölik. A főbb természetes
ellenségeik a pumák, jaguárok, esetleg a nagyobb méretű
anakondák és kajmánok.

•

A tervezett épületben megjelenő fajok és tartásuk
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ALPAKA - LAMA GLAMA

A

láma (Lama glama) az emlősök (Mammalia) osztálya a
párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe és a tevefélék
(Camelidae) családjába tartozó faj. A láma fej-törzs-hossza
1,5-2 méter, farokhossza 22-25 centiméter, marmagassága
1,1-1,2 méter és testtömege 120-150 kilogramm. Nagy
szemek, hosszú szempillák és hegyes fülek jellemzik a lámát.
Gyapja hosszú szálú és tömött. Fején, nyakán és a lábain
rövidebbre nő a gyapjú. Gyapja sokféle színű lehet. Társas,
barátságos állat, olykor csökönyös is. Tápláléka fűfélék,
lágyszárú növények, cserjék és zuzmó. A láma 20 évig is
élhet.

•

A tervezett épületben megjelenő fajok és tartásuk
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ARÁK ÉS MÁS PAPAGÁJOK - PSITTACIFORMES

A

Az Ara vagy valódi arák a madarak osztályának
papagájalakúak (Psittaciformes) rendjébe a
papagájfélék (Psittacidae) családjába és az újvilágipapagájformák (Arinae) alcsaládjába tartozó nem. A család mérete
nem minden rendszertani felfogás szerint azonos, egyesek
ide sorolják a lórikat és a kakadukat is önálló alcsaládonként,
mások ezeket különálló családnak tekintik. 10 alcsalád,
83 nem és 366 faj tartozik a családba. Díszállatként
minden fajtából szívesen tartják őket, kétségkívül az egyik
legnépszerűbb és legismertebb madárcsalád a világon.

•

A tervezett épületben megjelenő fajok és tartásuk
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KAJMÁN - CAIMAN CROCODILUS

A

A pápaszemes kajmán (Caiman crocodilus) a hüllők
(Reptilia vagy Sauropsida) osztályának a krokodilok
(Crocodilia) rendjéhez és az aligátorfélék (Alligatoridae)
családjához tartozó faj. A pápaszemes kajmán hossza akár 2,5
méter is lehet, testtömege maximum 30 kilogramm. Pofája
rövidebb, mint más krokodilfajoké. A pápaszemes kajmán
magányosan él, és élete nagy részét a vízben tölti. Táplálékát
halak és puhatestűek alkotják. Az állat feltehetően körülbelül
60 évig él.

•

A tervezett épületben megjelenő fajok és tartásuk
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KÉTUJJÚ LAJHÁR - FOLIVORA

A

lajhárok (Folivora) az emlősök osztályának
(Mammalia), a vendégízületesek öregrendjének
(Xenarthra), azon belül a szőrös vagy páncélozatlan
vendégízületesek (Pilosa) rendjének egyik alrendje. Fán élő,
levelekkel, gumókkal, gyümölcsökkel táplálkozó állatok,
kalóriaszegény étrendjüknek köszönhetően energiatakarékos
életmódot választottak. Napi 9−10 órát 1] alszanak, és
amikor ébren vannak, jellegzetes testtartással, fejjel lefelé
haladnak az ágakon, kb. 400 m-t téve meg óránként. A földön
– ahova egyébként nagyon ritkán mászik le, hetente talán
egyszer, akkor is üríteni – 250 m/h-s sebességgel kúszik. Az
állat körülbelül 40 évig él.

•

A tervezett épületben megjelenő fajok és tartásuk
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SÖRÉNYES HANGYÁSZ - MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA

A

sörényes hangyász (Myrmecophaga tridactyla)
az emlősök (Mammalia) osztályának a szőrös
vendégízületesek (Pilosa) rendjéhez, ezen belül a
hangyászfélék (Myrmecophacidae) családjához tartozó
Myrmecophaga nem egyetlen faja. A Sörényes hangyász
hossza 100-120 centiméter, farokhossza 70-90 centiméter és
testtömege 20-35 kilogramm, a hímek kicsit súlyosabbak a
nőstényeknél. Nyelvét kis tüskék borítják, és az állat mintegy
60 centiméter mélyre tud behatolni vele egy hangyajáratba.
Táplálkozás közben a hangyász nyállal nedvesíti be
nyelvét, ez azonban nem ragadós, mint azt sok forrás
állítja. Mellső lábain 5-5 ujja van. A második és a harmadik
ujjon erős karmok nőttek, ezekkel védekezik, illetve ás ki
hangyabolyokat. Karmait úgy védi, hogy járás közben a talpa
alá hajlítja őket, és „csuklójára” támaszkodik.
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A tervezett épületben megjelenő fajok és tartásuk
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Online
http://www.zoolex.org
http://www.zoobudapest.com/mi-igaz-allatkert-vidam
http://www.zoobudapest.com/konyvtar/fajlista-101129
http://www.vidampark.hu/2009/hun/park-tortenetek.php
http://kulturinfo.hu/helyszin.gcw?id=3817
http://hu.wikipedia.org
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