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Állatkertünk újdonságai. 
(Foiytalás.) 

A nagy áldozatok árán hozatott fókák közül, 
mint már említettem, 5 drb útközben súlyos 
zúzódások következtében, melyet kíméletlen 
vasúti tolatás Bajorországban idézett elő, 
-elhullott; három drb életvidámán átélte nem
c s a k az út fáradalmait, de egyúttal a klíma
változást is megszokták. Evvel állatkertünk 
oly fókaólloményra tett szert, mely még elég 
hosszú ideig látogatóközönségünket gyönyör
ködtetni fogja. A fókák t. i. rabságban nem 
hosszú életűek. Ezt a változott viszonyok 
magyarázzák. Elsősorban a klimatikus viszo
nyok, másodsorban az édesvízben való élés 
élettartamukat érthető okokból lényegesen 
megrövidíti. Gyakorlati tapasztalataim szerint 
a néhány hónapos édesvízben való élet után 
a fókákon rendszerint haláltokozó bőrgyulla
dás keletkezik, melynek létrejötteért az állat
kertek vezetőségei az értelmes kritikus előtt 
felelősséggel sohasem tartozhatnak. Mikor e 
sorokat írom, talán már útban vannak az 
oroszlánfókák, melyek bór drágábbak, de 
élettartamuk rendszerint hosszabb. Ezek is 
az előbbiekkel együtt a változott körülmények 
között és a hűtőkocsikban szállított s a hűtő
házban felraktórozott ha lak etetése következ
tében máris előreláthatóan ki vannak téve oly 
étrendi hibáknak, melyek az állatkertek vezető
ségének legjobb akaratú és legkörültekintőbb 
előrelátását is próbéra teszik. 

A fókató felett levő jegesmedvebar lang 
igen életvidám új lakókat kapott. Ruhe 
alfeldi ál latkereskedő útján beszerzett 5 drb 
jegesmedve bocs a rideg jegesbar langot utánzó 
helyet felélénkíti. A hosszú út fáradalmai, 
a változott klimatikus viszonyok ezeket az 
egyébként is életerős ál latokat megviselték. 
Rövidesen a megérkezésük után az egyik hím 
jegesmedve betegedett meg, melyen a vizs
gálatom gyomorbélhurutot, Ascaris marginata 
okozta bélférgességet és hurutos tüdőgyulla
dást állapított meg. A megfelelő étrend, bél
féregűzőszerek és lázellenes gyógyszerek 
adagolása utón négynapi gyengélkedés utón 
gyógyulás állott be. 

Az első megbetegedést a többi j egesmedve 
gyengélkedése követte, amely már az előre 
megállapított óvintézkedések é s orvosi be
avatkozások mellett kevésbé volt súlyos ter
mészetű. Most mér előreláthatóan minden 
komolyabb veszélyen túlesve, jegesmedvéink 

közönségünk gyönyörködtetésére szolgálnak. 
A régi oroszlánbarlangot állatkertünk vezető
sége az öreg jegesmedvék részére átalakíttatta, 
ahová megfelelő vízmedencét készítettek. A 
morózus aggjegesmedvék az új helyen életük 
alkonyát fogjók átélni. 

Mindenki tudja, hogy a vidrató tavaly még 
néptelen volt. Ezidén Cerva Frigyesné gondos 
nevelése folytán, mint közismert, a meste isé-
gesen, szoptatósüveggel felnevelt két vidra 
élénk úszkálásukkal és jótszikedvükkel a 
vidrató környékén tartózkodó közönségünket 
már az első napokban meghódították. 

A majomhéz új lakókra tett szert. A rossz 
viszonyok között tartott és W i e n útján hozzánk 
jutott 9 drb bunder majom napról-napra, 
szemmel láthatóan gyarapodik, amin nem is 
csodálkozhatunk, mert az állatkerti j ó táplálás 
mellett az erőbeli gyarapításuk emelésére 
lecitin-készítményt is kapnak. A kopott, borzas 
szőrzetük mindinkább elsimul, sűrűsödik és 
szőkül, az egészséget je lző fényt mór kapja. 

Mielőtt folytatásos cikkem egyik rövidre 
szabott fejezetét zárnám, a kíváncsiskodók 
érdeklődését is ki akarom elégíteni, mikor 
megsúgom, hogy a régen magtalan özvegy 
vapiti teheneknél örvendetes e seménynek 
nézhetünk e lébe . Ez a váratlan esemény 
annál is inkább szenzáció, hiszen vapiti. 
azaz amerikai szarvasbikánk nincsen! Régen 
még a forradalom idejében elhullott a vapiti 
b ikánk és a két vapiti szarvastehén korai 
özvegységre jutott. Ismételten megkíséreltük, 
hogy a párjukat vesztett vapiti teheneket 
magyar szarvasbikával hozzuk össze. Ez 
azonban három éven keresztül nem vezetett 
sikerre, mert a magyar szarvasbikát csak a 
nász napjain bocsájtottuk az özvegy vapitik 
rendelkezésére és ekkor a magyar szarvas
bikánk házasságtörésre nem volt haj landó. 
Egy évvel ezelőtt a magyar szarvasbikót vér
frissítés végett idegenvérű és a szabad vadász
területről befogott szarvasbikával felcseréltük 
és a tenyésztésre így feleslegessé vélt, most 
már teljes korú, ha ta lmas agancsot fejlesztő 
és életerős magyar szarvasbikát végérvényesen 
az amerikai ha ta lmas termetű vapiti tehén
párhoz helyeztük át. A magyar szarvas-
nésznapokon a véreitől és családjótól kiközö
sített magyar szarvasbika naphosszat a magyar 
szarvasok kifutója mellett á l landóan setten
kedett, miközben a vapiti özvegyeket semmibe 
sem vette. A gondos ápolószemélyzet é s a 

felügyelő mit sem vett észre, úgyhogy az 
állatkert vezetősége minden reménytől fosz-
tottan tekintett a közeledő tavasz felé és a 
morganatikus házasság eredménytelenségét 
várta. Az ősi csa lád jának köréből kiközösített 
magyar szarvasbika úgylátszik szégyenében 
titokban mégis elvégezte kötelességét. Sajnos , 
a magyar szarvas és vapiti keresztezés első 
szülöttje életképtelennek bizonyult. 

(Folytatjuk.) 
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A z ál latkertben a főváros i könyvtár V. 
s z á m ú fiókja megnyílt. Állatkertünk napról
napra ú jabb és ú jabb újdonséggal lepi meg 
a természetkedvelő látogató közönséget. Az 
ól la tá l lomény gyarapodása mellett növény
kertünk is szemetgyönyörködtető látványos
ságot nyújt. B é r állat- és növénykertünk a 
természet csodás alkotásai t szemeink elé vará
zsolja, nem elegendő arra, hogy a természet 
titkos alkotásait némi előképzettség hiányában 
elménkkel kellően felfogjuk, illetőleg meg
értsük. Ez okból Krámer Dezső dr., a fővérosi 
könyvtár nagytudósú igazgatójónak kezdemé
nyezésére az állatkerti könyvtér újból meg
nyílott. Az ál landó kölcsönkönyvtár a raga
dozók házában nyert elhelyezést, ahol a láto
gató közönségünk rendelkezésére áll. Állat
kertünk vezetősége egyúttal üzembe helyezte 
az úgynevezett „Mozgó Könyvtárat" is, mely 
az állatkertünk területét bejárva, a tudomány
szomjas közönség régi kívánságát kielégíti. 
Amit elrabolt tőlünk a háború és az ezt követő 
forradalmak, azt a békés élet remélhetően 
tartós napjai visszavarázsol ják. A könyvtár 
megnyitásával állatkertünk nemcsak a szem
nek, de az e lmének is oly kulturális kedvez
ményeket nyújt, melyért a könyvtár megalkotói
nak csak i s hálával adózhatunk. Amikor a 
könyvek a nagy drégasóg folytán mondhatni 
hozzáférhetetlenek, állatkertünk a csekély 
beléptidíj mellett, a fővárosi közönség igényeit 
könyvek kölcsönadásóval is kielégíti. 

:: A kiadásért f e le lős : RAITSITS E M I L dr. 


