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M E G N Y Í L T  A  T I G R I S E K  ÚJ K I F U T Ó J A

Legutóbbi számunkban m ár beszámoltunk az Állatkert 

új tigriskifutójának építési munkálatairól. A munkálatok 

azóta be is fejeződtek, és a lakók is beköltöztek az új 

létesítménybe.

A Budapesti Állatkertben a tigrisek tartása jelentős ha

gyományokkal bír. A XIX. század utolsó évtizedében a 

Hauszmann Alajos tervezte régi oroszlánház már 

otthont adott néhány tigrisnek is. Az 190 9-12 -es  

átépítés után a tigrisek évtizedekig a nagyragadozók 

házának ketreceiben, alkalmilag pedig az oroszlánok 

számára kialakított sziklabarlangban éltek.

1973 -b an  a nagyragadozók háza mellett két egyforma 

alapterületű ketrec létesült, melyek közül az egyiket a 

tigrisek kapták meg. Mintegy fél évtizede a két ketre

cet összenyitottuk, több m int kétszeresére növelve a 

tigrisek férőhelyét, ám  az állatok jóllétének biztosításá

hoz és a hatékony fajmegőrző munkához m ég na
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gyobb, és sokkal változatosabb életteret kínáló kifutó 

kialakítása vált szükségessé. Az építési munkálatok 

szeptem ber 7 -én  kezdődtek meg, és 2 0 0 1 . decem 

ber 20-án  dr. Turi-Kovács Béla környezetvédelmi m i

niszter átadta a „Kihalástól Veszélyeztetett Nagy

ragadozók Kertje" névre keresztelt létesítményt.

Vasketrec helyett tágas kifutórendszer
Az új Tigriskert alapterülete csaknem ötszörié nagyobb 

a korábbi ketrecénél, így jelentősen túlteljesíti az euró

pai normáknál szigorúbb magyar jogszabályokban fog

lalt követelményeket is. Az állatkerti állatok férőhe

lyének minőségét azonban egy bizonyos m éret fölött 

m ár nem  elsősorban az alapterület nagysága határoz

za meg, hanem  sokkal inkább a benne kialakított élet

tér változatossága. Ezt különféle berendezési tár

gyakkal, és a teret tagoló, változatosabbá tevő növény

zet betelepítésével igyekszünk elérni. Botanikai sza

kem berünk olyan növényfajokat válogatott össze, 

am elyek a tigriseink eredeti hazájában is előfordulnak 

Az állatkerti állatok férőhelyének kialakításánál fel kell 

készülni a tenyésztőmunka során felmerülő, akár 

váratlan helyzetekre is. Emiatt a Tigriskert sem  egy

szerű kifutónak, hanem  kifutórendszernek épült, 

am ely szükség esetén három egymástól független 

részre is osztható. Mivel a tigrisek közismerten sze

retnek pancsolni, a három kifutórész mindegyikéhez 

tartozik vízm edence is. A legnagyobb m edence 4 0  

m 5-es; ezt tavasztól kisebb vízesés fogja táplálni. 

A kifutókhoz három belső állattartótér, egy elkülönítő, 

illetve számos zsiliptér csatlakozik.

A tigriskifutók határolását sok állatkertben száraz- vagy 

vizesárokkal oldották meg, ami rendkívül látványos, 

ám  a széles árkok igen nagy területet foglalnak el, s ez

az állatok mozgásterének rovására megy. A Budapesti 

Állatkert köztudottan hely szűkében áll, a Tigriskertet 

tehát árok helyett négy m éter magas kerítés, illetve vil

lanypásztor veszi körül. A kerítés részben tűzhorgany- 

zott acélrácsozatból, részben fából, részben pedig 

3 0  m m  vastag üvegtáblákból áll. Az új létesítmény 

mintegy 8 0  millió forintba került, melyre a fedezetet 

elsősorban a közönség bőkezűsége (SZJA 1%, Állat

kerti alapítvány), a Környezetvédelmi Alap Célprogram  

(KAC) pályázatra kapott összeg, illetve a Mester Kiadó 

támogatása nyújtotta.

A Tigriskert lakói
Az új Tigriskertnek jelenleg két lakója van. Argun, az 

ereje teljében lévő hím tigris 1 9 9 5 . novem ber 10. óta 

él Állatkertünkben. Argun néhány esztendeje özvegy

ségre jutott. Minthogy értékes tenyészállatról van szó, 

magától értetődően került napirendre, hogy új párt kell 

szerezni mellé. A választás egy ifjú tigrishölgyre, Lyesre 

esett, aki a skóciai Edinborough állatkertjében látta 

m eg a napvilágot, 2 0 0 0 . február 21-én . Természete

sen meg kellett várni az új tigriskifutó elkészültét: Lyes 

éppen az ünnepélyes megnyitó napján, decem ber 

20-án  érkezett Budapestre.

A két állat összeengedésére nem  kerülhetett sor azon

nal. Az ilyen esetekben bizonyos összeszoktatásra van 

szükség, am elynek lépései jól ismertek az állatkerti 

szakmában. A tigrisek először csak szaglás, illetve hal

lás útján szerezhettek tudom ást egymás jelenlétéről, 

később pedig egymással szomszédos kifutóból, a 

kerítésen át ismerkedhettek jövendőbelijükkel. Lyes és 

Argun m ár az első napon elfogadták egymást, és 

reméljük, hogy sikeres szaporulattal is megörvendez

tetnek majd bennünket. Erre természetesen egy kicsit 

m ég várni kell, hiszen Lyes csupán kétesztendős, a 

nőstény tigrisek pedig általában 3 -4  éves korukban 

válnak ivaréretté.

TIGRISEK A VILÁGBAN
A tigrisek Ázsiában egymástól igen távol eső, rendkívül 
különböző természeti adottságokkal rendelkező terü
leteken élnek. Természetesen minden tigrispopuláció az 
adott területekre jellemző körülményekhez alkalmaz
kodott, így a fajon belül több, önálló elterjedési területtel 
bíró alfaj jött létre. A régi idők állatkertjeiben azonban 
rendszerint hiába kereshettünk volna szibériai, bengáli 
vagy éppen szumátrai tigrist. A ketrecen legtöbbször csak 
a „tigris" felirat szerepelt. Noha a természetben ilyen „ál
talános tigris" nem létezik, az alfaji különbségek érzékel
tetése sokáig nem volt szempont az állatkerti szakmában. 
Nem törődtek az alfaji hovatartozással a tenyészpárok ki
alakításakor sem, így aztán a különféle alfajokat addig 
keresztezték, míg létre nem jött egy alfajhibrid-állomány, 
amelynek képviselőit találóan „menazsériatigriseknek" 
szokás nevezni.
A zoológusok manapság nyolc tigrisalfajt tartanak nyil
ván, közülük azonban három sajnos már teljesen kipusz
tult. Öt alfaj még mindig él, de sajnos mindegyikük veszé
lyeztetett valamilyen formában. A „királytigrisként" is em
legetett bengáli alfaj (P. t. tigris) vadon élő állományát 
3-5000-re becsülik a szakemberek, az indokínai avagy 
hátsó-indiai tigrisét (P. t. corbetti) pedig 1200-1800-ra. 
A szibériai (P. t. altaica) és a szumátrai tigrisből (P. t. sumat- 
rx ) egyaránt 400-500 példány él vadon, a dél-kínai tigris 
(P. í. amoyensis) vadonbeli egyedszáma azonban a har
mincat (!) is alig éri el.




