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Állatkertünk újdonságai.
(Folytatás.)

Fővárosunk tanácsának megértő és
hathatós pártfogása folytán állat
kertünk vezetősége abba a helyzetbe
jutott, hogy sokévi háborús nélkü
lözés után, a már elhanyagolt állapot
ban lévő állatházak
tatarozására
kellő gondot fordíthat. A nyári hó
napokban Végh Gyula műszaki fő
tanácsos vezetése alatt Katzer József
építészmérnök tervei szerint, első
sorban a struccház javításának mun
kálataiba fogtak. Most már napok
^kérdése és a teljesen átalakított, az
I állategészségügy irányelvei szerint
megfelelően berendezett struccház az
exotikus futószárnyasok
otthonává
; lesz.
A tágas, jól szellőztethető és nap
világos struccház a látogató közönség
I előtt a kedvezőtlen időjárás esetében
nyitva fog állani. Állatkertünk így egy
látványossággal gyarapodott és futó
madaraink a multakhoz viszonyítva,
kedvezőbb körülmények között áttelel
hetnek. Az áttelelés, különösen a
szárnyas állatokra vonatkozólag, az
állatkert vezetőségének mindig nagy
gondot okozott, mert állatkertünk az
exotikus nagyobb és víziszárnyasok
részére berendezett madárházzal nem
bírt. Eddig a melegebb égöv alatti
időjáráshoz szokott szárnyasok a
végnélkülinek látszó téli időjárást
eldugott és félreeső helyeken felállított
úgynevezett telelőhelyiségekben végig
tengették. Érthető okokból természete
sen a rabulélő szárnyasok legtöbbje
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a levegőtlen és napvilágtól száműzött a szerető édesanyját, de Bandi, a
helyiségek áldozata lett. Ezeket a vízilópapa több, mint egy évig tartó
helyiségeket a nagyközönség sohasem szalmaözvegység után vágyódásban
látogathatta és így a rossz időjárás el nem senyvedt élete társát viszont
beálltával állatkertünk szorgalmasabb látja.
látogatói előtt az exotikus szárnyasok
Mire az őszi lombhullás bevégző
nagyrésze eltűnt. Ujabban állatkertünk dik, állataink nagyrésze téli szállását
vezetősége avval a tervvel foglalkozik, elfoglalja, csupán az oroszlánok ma
hogy az exotikus szárnyasok részére radnak meg a szűk kisragadozók
oly méretű madárház álljon rendel házában. A jövő évben remélem,
kezésre, mely a kedvezőtlen időjárás hogy a nagyragadozók részére mégis
beálltával a múlthoz
viszonyítva új napvilágos és jól szellőztethető
sokkal egészségesebb férőhelyet biz állatházat építenek.
tosítson az egyébként is nagyon
Jegesmedvéink a bélférgektől meg
kényestermészetű szárnyasoknak és
egyúttal télvíz idején látogató közön szabadultak és most már rohamosan
ségünk előtt is nyitva álljon. A modern fejlődnek. A tigrisek is túlestek a bélalapokra fektetett állatkertünk ezek férgességen és a felette veszedelmes
szerint a legjobb nyomon halad, hogy nek mondott fogzáson, mindkettő erő
a külföldi hasonló intézmények mellett ben gyarapodik. Igen szépek a nem
az elismerésben a megillető részét régen vásárolt leopárdok.
kivehesse. Evvel nem fogyott ki az
Tavasszal a teveház is új lakókat
átalakítási munkálatok sora. A vastag- kap. Ugyanis két kivénült és vég
bőrűek háza körül is feltúrták a földet. elgyengülésben , levő tevénk örök
Üj medencét készítenek az elválasztás nyugalomba fog vonulni. Ezek helyett
előtt álló vízilovacska részére. Vízi- állatkertünk vezetősége tenyészképes
lovacskánk mintha érezné a közeledő fiatal tevéket vásárol.
veszedelmet,
szülőanyját
folyton
Állatkertünk az évminden szakában
nyomon követi. Állatkertünk vezető
a
legérdekesebb és legélvezetesebb
sége pedig fondorlatos tervvel az
látványossága
fővárosunknak. A szép
elválasztásra készül. Egyszer már
őszi
napokon
a szarvasbőgést hall
meg is próbálkoztak, de a fiatal
gatja
a
fővárosba
szorult vadász.
vízilovacskának nagyobb volt az ereje,
.
Kinn
a
kertben
a
fák
lombja az őszi
mint azt el lehetett volna hinni és
színpompával
gyönyörködtet,
mialatt
az útja elé állított barrikádot egy
eltűnnek
a
kert
pázsitjáról
a
hatalmas
szempillantás alatt tönkte zúzta. Most
javítják, vasalják az ajtókat és amint pálmák. A pálmaházba viszik, hol
ezzel a munkálatokkal elkészülnek, a látogató közönség is az örök tavasz
vízilovacskánk nagykorusítása befeje ban gyönyörködhetik.
zett lesz. Az önállósított víziló elveszti
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