
A FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT
1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit Budapesten a Fővárosi Állat- és Növénykert, amely hazánk 
leghosszabb ideje üzemelő állatkertje. 

Igaz, hogy a történelem során voltak már vadaskertek az ország területén, de azokat főleg vadászati 
céllal alapították, nem pedig a fajok védelme és bemutatása érdekében. Az Állatkert megálmodói már a 
kezdetekben sok gonddal szembesültek, de sikeresen vették a hivatali ügyeket, a szükséges pénzt egy, az 
állatkert számára létrehozott részvénytársaság támogatásával teremtették meg, a területre vonatkozóan 
pedig a várostól kértek segítséget, amit végül meg is kaptak. 

Az állatok beszerzése már viszonylag egyszerűbben ment, ugyanis nagyon sokan ajándékoztak különféle 
állatokat az intézménynek. Az adományozók közt voltak nemesek és falusi emberek egyaránt, de maga 
Ferenc József uralkodó is küldött ritka állatokat a schönbrunni gyűjteményből a főváros új díszének. 

Még a megnyitást megelőzően kinevezték az Állatkert igazgatóját, Leopold Fitzinger személyében, 
aki egy elismert osztrák zoologus volt. Nemzetisége miatt azonban ellenséges közhangulat 
alakult ki vele szemben, így önszántából le is mondott még a tényleges átadás előtt, és helyét – a 
pozícióra először tudatosan nem jelentkező – Xántus János természettudós vette át. 

Már a megnyitáskor nagyszámú állatfajjal büszkélkedhetett az Állatkert, de ekkor még nem volt 
például oroszlán, tigris, de zsiráf sem. Ezeket mind csak később sikerült beszerezni, a zsiráfot 
különösen nagy sikerrel, ugyanis az Erzsébet királynő közbenjárására számunkra felajánlott 
zsiráfok közül az általunk választott egyed vemhesen érkezett, így nemsokára egy kis zsiráffal 
bővült az Állatkert.

A történelem során kétszer építették újjá, és folyamatosan bővül és színesedik az állatállomány 
is. Természetesen állandó fejlesztésekre és újításokra van szüksége a mai Fővárosi Állat- és 
Növénykertnek, hogy kiszolgálja a megnövekvő látogatói igényeket még most, több mint 150 
évvel a megnyitása után is.

A Fővárosi Állat- és Növénykert hivatalos weboldalát ITT érheted el.

Források: 
http://www.zoobudapest.com/orizzuk-ertekeinket/az-allatkert-tortenete
http://hvg.hu/kultura/20110809_budapesti_allatkert_145_eves_sztorik
http://www.zoobudapest.com/rolunk/az-allatkert-tortenete
http://www.zoobudapest.com/jubileum/torteneti-arckepcsarnok
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