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Az állatkert galambtenyészete.
Az állatkertet látogató közönség
figyelmét gyakran kikerülik az állat
kert félreesőbb helyein elhelyezett
érdekesebbnél-érdekesebb állatok. A
látogató rendszerint rövid időt áldoz
az állatkert megtekintésére s így sok
szép és érdekes állat előtt futva el
halad. A nyári hónapokban igen
sokan 6 óra tájban keresik fel ker
tünket, amikor a legtöbb állatot már
a belső éjjeli helyiségekbe zártak.
Az ilyen látogatók terjesztik azt a
hírt, hogy alig van élőlény az állat
kertben.
Aki időt szentel az állatkertünk
megtekintésére, csakis elismerő véle
ménnyel lehet. Állatkertünk állománya
nap-nap után gyarapodik.
Állatkerti sétánk közben, ha utunk
iránya a fácánházhoz vezet, az
igen különböző díszesebbnél-díszesebb tollköntösben pompázó fácánok
érdekfeszítő látványossága mellett, a
házigalamboknak számos szebbnél
szebb fajtája turbékolva köszönti az
érdeklődő látogatót.
Az ősz beálltával a galambtenyész
tésünk eredménye a legszebben figyel
hető meg. A röpdékben még imittamott ugyan látunk egy-egy késői
fiatalt, amint éktelen csipogással a
szülei után futva eleséget kér. A
korábbi fiatalok már új tollruhájukban büszkélkednek és a sötét dúcaik

ban eddig szégyenkezve szerelmes
kedő öregek megelégedetten és vígan
fürdenek a délelőtti nap sugarában
s közben-közben fürgén röpködnek
a látogató felé és csemegét kére
getnek.
A gerlék között láthatjuk a kék
parlagi odugalambokat, amelyekfiatalt
neveltek. A többi röpdék is népesek,
a fácánok, fiatal pávák mellett, galam
boktól. Az idén több mint 100 fiatal
galambot neveltünk fel.
A fiatal állomány tenyésztési érték
ben átlagba jónak mondható, egyedenkint vizsgálva pedig igen sok ki
fogástalan és figyelemre méltó álla
tokat találunk. Említést érdemelnek
a „Dobos",
„Fodros",
„Tündér",
„Fehér angol", „posta" és Bagdetta
fiatalok, míg lent a kis baromfiudvar
ban a kis galambok között különösen
a „Cóburgi pacsirta "-galamb 5 drb
szaporulata érdemel ki minden el
ismerést.
A jelenlegi állomány ma olyan,
hogy egy néhány friss vérű állat be
vonásával egy-két év alatt prima állo
mánnyá lehetne fejleszteni, de ehhez
a tenyésztők jóindulata és pártfogása
szükséges. Állatkertünk költségvetése
a mai nehéz viszonyok között olyan
sok oldalról úgy meg van terhelve,
hogy bizony galambok beszerzésére
az idén nem igen jutott. De most,

hogy állatokkal bőven rendelkezünk,
úgy vérfelfrissítési cserébe a leg
nagyobb készséggel bocsájtkoznánk
és reméljük, hogy a tenyésztők között
akadnak majd egyesek, akik azt a
régi tenyésztői elvet, hogy „Jó lesz
ez is az állatkertnek", sutba dobják
és a közérdek szem előtt való tartásá
val állományunk javítására töreked
nek. Ezzel a tenyésztők saját maguk
nak is tesznek szolgálatot, mert így
módunkban áll minden látogatónk
figyelmét állományunkkal lekötni és
nem fogunk csalatkozni, ha azt mond
juk, hogy kertünk látogatói között
lesznek sokan olyanok, akikkel a
galambtenyésztést megkedveltetve, a
sportgalambászatnak
lelkes hívet
szerzünk.
Galambtenyésztésünk ezidei sikerét
nagyban elősegítette Siliger
Rezső
lelkes galambtenyésztőnk, ki minden
szabad idejét az állatkerti galamb
tenyésztésünk irányítására fordította.
Fogadja az állatkert igazgatósága
nevében ezúton is leghálásabb köszö
netünket.
A madárház szaporulatáról és az
új és igen érdekes befogott szárnya
sainkról, amelyek Cerva Frigyes állat
kerti felügyelő útján kerültek állat
kertünkbe, lapunk legközelebbi szá
mában fogunk beszámolni.
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