
Egy olyan országban, ahol nem sajnálják a
pénzt kutatásra és ismeretterjesztésre, nem
csoda, ha az állatkerteket is jó állapotban
találjuk. Az Amerikai Egyesült Államok
két száznál is több állatkertje és akváriuma
közül én csak a jelentôsebbeket kerestem
fel, de nem csalódtam, valóban a világ leg-
profibb ilyen intézményeiben jártam, me -
lyek közül most New York és San Diego
állatkertjeit mutatom be.

Bronx Zoo és Central Park Zoo,
New York
„A legnagyobb állatkert a legnagyobb vá rosban”
– hirdeti magát a New York-i Bronx Zoo,
és mi tagadás, alapos bejárásához tényleg sok
idô kell. 1899-es nyitásakor mindössze 843
állatot mutattak be, ez a szám mára a több-
szörösére nôtt. Az állatkertet alapító New
York-i Zoológiai Társaság fô célkitûzése a
veszélyeztetett vadonélô állatfajok meg -
men tése. A Társaságot 1993-óta már Vad -

védelmi Társaságnak (Wildlife Conserva -
tion Society, WCS) hívják, és ha lehet, még
eredményesebben mûködik, mint valaha. 

Az elsô vadvédelmi projekt az amerikai
bölény (Bison bison) megmentése volt.
William T. Hornaday, aki a századelôn
igaz gatta az állatkertet, 1905-ben létrehívta
az Amerikai Bölény Társaságot, hogy meg-
mentse az utolsó vadon élô 1000 példányt.
Valamennyi faj fennmaradását fontosnak
tartják, de némelyek esetében egyedülálló
eredményeket produkáltak. Ilyen például a
hópárduc (Uncia uncia) esete, amely 1903
óta a kiállításuk része, és 1966-1999 között
az állatkert mintegy 82 kölyökkel járult
hozzá a vadon élô állomány fennmara dá -
sához. Az Amerikai Állatkertek és Akváriu -
mok Szövetsége (AZA) által létrehozott
Fajok Túlélési Terve (Species Survival Plan,
SSP) keretében sikeresen tenyésztik a sík -
vidéki gorillát (Gorilla g. gorilla), a kínai
alligátort (Alligator sinensis) a mauritiusi

rózsaszín galambot (Nesœnas sp.) és még
további 40 fajt. Az ehhez és a vadonban fo -
lyó progra mok hoz szükséges pénzt az új,
látványos ki állításokkal teremtik elô. Elsô és
legsikeresebb ilyen kiállításuk, az afrikai
esôerdôk életét bemutató Kongó Gorilla -
erdô mint egy 55 faj 400 egyedét mutatja be
élethû környezetben. Okapik (Okapia john-
stoni), 23 síkvidéki gorilla és számos apró
élôlény, mind-mind a Kongó-medence
fennma ra dá sának fontosságát hangsúlyoz-
zák, s az elsô év ben mintegy egymillió dol-
lár bevételt hoz tak a Vadvédelmi Társa ság -
nak. Ezt a pénzt kizárólag az Afrikában fo -
lyó mun kákra fordították és fordítják ma is. 

A Társaság üzemelteti a Manhattan
szívében lévô Central Park Zoo-t is, mely
1864-es alapítása óta a híres Central Park
része. New York város vezetése 1980-ban
kérte fel a Társaságot az állatkert felújítására
és üzemeltetésére. Nyolc év munkájával si -
került olyan igényes bemutatót létrehoz -
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niuk, mely 1400 állatával és évi egymillió
látogatójával büszkén megállja helyét a világ
legnagyobb városának bármely nevezetes -
sége mellett. Igazából a Bronx Zoo kihe-
lyezett részlege, ahol pár igazán látványos és
ritka fajjal próbálják bemutatni és Bronxba
csalni a látogatókat.

San Diego Zoo, California
Mint Anghi Csaba is megjegyezte Állat kert -
rôl állatkertre címû könyvében, kevés állat -
kertnek jut olyan kedvezô klímakörnyezet,
mint a San Diego-inak. Valóban, akár egy
ausztráliai állatkert: mindenhol pálmák,
eukaliptuszfák és rekkenô napsütés. Az
1916-ban alapított zoo hamar a világ leg -
jobb ilyen intézménye lett, ami nagyrészt a
San Diego-i Zoológiai Társaságnak kö szön -
hetô. Az akkor 50 állatból álló bemutató
mára hatalmas, mintegy 800 faj 3800
egyedét bemutató kiállítássá bôvült. Az
állat kertet földrajzi régiókra osztották, ahol
még arra is ügyeltek, hogy a régión belül
csak az odavalósi növényekkel találkozhas-
sunk. Az ausztrál régióban régóta tartanak
koalát (Phascolarctos cinereus), melynek táp lá -
lása a helyben termesztett eukaliptusszal
nem okoz gondot. 

A legtöbb látványos kifutót az elmúlt
évtizedben nyitották meg vagy alakították
át, így az állatkert új intézmény benyomását
kelti. Látványos a gorillakifutó, a sok okapi
(Okapia johnstoni), és a vízilovak (Hippopo -
tamus amphibius) bemutatója, ahol állandóan
tiszta vízben tanulmányozhatjuk az állato -
kat. Legnagyobb attrakció a Pandakutató-
állomás, mely 1996 óta az itt élô nagy pan -
dáknak (Ailuropoda melanoleuca) állandó ott -
hona. A ritkaságokat szeretô látogató lép -
ten-nyomon újabb fajokba botlik, melyeket
sehol máshol nem láthatott ezelôtt. Még a
gyakoribbnak vélt fajoknál is érdemes elol -
vas nunk az ismertetôtáblát, mert szinte biz-

tos, hogy az adott fajnak egy veszélyeztetett,
csak kis területen élô alfaja elôtt állunk.

San Diego Wild Animal Park,
California
San Diego városától egyórányi kényelmes
autóútra található az 1969-ben alapított és
az állatkertnél húszszor nagyobb területû
Wild Animal Park. A nagyközönség szá -
mára 1972 óta látogatható park fôleg a nagy
helyigényû fajoknak ad otthont. Sokan

szafáriparknak hívják, de a terület gyalog is
bejárható. 

Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a Sza -
vanna névre hallgató, hatalmas kifutó, pon-
tosabban egy lapos völgy afrikai állataihoz,
vagy erôs távcsôre, vagy a „Wgasa Bozót -
vonal” névre hallgató függôvasútra lesz
szükségünk. A fotósok igényeit kielégíten -
dô, befizethetünk egy fotósszafárira is,
melynek során zebracsíkos Land Roverrel
járjuk a kifutót. A szavanna szinte minden
állatát együtt mutatják be: zebrák, gazellák,

antilopok, orr  szarvúak és struccok lege lész -
nek békésen, és ta lán észre sem veszik, hogy
nem a Ngoron goro-kráterben vannak. 

A Park legfontosabb feladata a veszé-
lyeztetett állat- és növényfajok megôrzése és
fogságban történô tenyésztése. Erre hozták
létre a Veszélyeztetett Fajok Tenyész köz -
pont ját (CRES), ahol kiemelt eredmény -
ként mutatható fel a kaliforniai kondor
(Gymnogyps californianus) megmentése.
1983-ban már csak 25 példány repült sza -
badon az USA délnyugati területein, ezért a
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CRES szakemberei 1987-ben befogták az
összes vadon élô példányt, és hozzáláttak a
faj zárttéri tenyésztéshez. 1992 óta a faj
egyedszámát 220-ra emelték, ebbôl több
mint 90 madarat már szabadon is engedtek.
Jelenleg a Dél-Kaliforniában élô vastag szar -
vú vadjuh (Ovis canadensis) megmentésén
fáradoznak, de párhuzamosan több te nyész -
programot is futtatnak, például a keskeny -
szájú orrszarvú (Diceros bicornis) vagy a
tuatara (Sphenodon sp.) megmentéséért. Ez
utóbbit eredeti élôhelyén, Új-Zélandon
próbálják megmenteni. Állatkerti példányai
a kutatáshoz szükséges pénz elôterem tésé -
ben játszanak szerepet.

A CRES felügyelete alá tartozik egy ún.
Frozen Zoo, azaz Fagyasztott Állatkert is.
Ez a világ legnagyobb olyan gyûjteménye,
ahol a veszélyeztetett fajok egyedeinek
genetikai állományát és a szapo rodásához
szükséges spermiumot mélyhûtve ôrzik.

Sea World San Diego, California
A magánkézben lévô Sea World-bôl, azaz
Tengeri Világból hármat találhatunk az
országban, de az üzleti vállalkozás része to -
vábbi négy állatkert, köztük a floridai Bush
Garden. Az üzlet sikerét mi sem jelzi job-
ban, mint hogy a San Diego-i Sea World
1964-es megnyitása óta több mint 100 mil-
lió látogatót fogadott.

A minket körbevezetô biológus rögtön a
Wild Arctic (Vad Sarkvidék) nevet viselô új
pavilonhoz vezet minket, ahol meglepô lát -
vány fogad. A hatalmas épületet egy antark-
tiszi kutatóállomás mintájára építették. Be -
lül a legkisebb kavicstól a helikopterig és a
hótaposó csizmákig minden eredeti. Kér dé -
sünket, hogy a látogatók nem lopják-e el a
kiállított tárgyakat, nem értették…

Természetesen itt is az élô állatok bemu-
tatása volt a cél. A fehér delfinek vagy belu -
gák (Delphinapterus leucas) óriási, háttere zett
medencéjének dísz letét egy elsüllyedt vitor-
lás bordázata, és mes ter séges, de eredeti jég -
rôl mintázott jég táblák alkotják. Hasonló a
roz márok (Odo bænus rosmarus) bemutató -
medencéje és a jeges medvék (Thalarctos ma -
ri timus) kifutója is. E fajok bírják a meleget,
így férôhelyük felül nyitott. A jegesmedvék
szinte apró guppiknak tûnnek az óriási me -
dencében, melynek mélysége legalább 10
méter. A több ping vinfajt bemutató „ping -
vi nárium” szikláit az Ant ark tiszról hozták,
vagy ott vettek mintát róluk, és itt reprodu -
kál ták. Az eredeti hômérséklet mi att a gon-
dozó pufaj kában álldogál kedvencei között.
Mi pán célüveg elôtt, futó szônyegen ha la -
dunk a több tíz méteres „akva-terrárium”
mellett. 

Az itteni szenzáció a kardszárnyú delfin
(Orcinus orca). A híres Shamut már szabadon

engedték és az itt élô példányok számát is
mérsékelték, így a tágasabb elhelyezést a
delfinek több borjúval hálálták meg. Még
napjainkban is számos kritika éri az intéz -
ményt, hogy a kardszárnyú delfineket szûk
medencékben tartja, ahol azok könnyen
megsérülhetnek és hamarabb elpusztulnak,
mint vadon élô társaik. Tény, hogy 1965 és
1989 között 28 állatnak a fele elpusztult, de
az ilyen bemutatóknak köszönhetôen talán
több ember fordul a bál na vadászok ellen,
meg mentve a va don élô példányok életét. 

A múlt század végének szenzációja volt
J.J., a partra vetett szürkebálna-borjú (Esch -
rich tius robustus), melyet a Sea World szak -
emberei mentettek meg, és helyeztek el a
legnagyobb medencéjükben. Mesterséges
kö rülmények között a világon elôször itt
lehetett tanulmányozni élô bálnát. J.J. pár

év alatt kinôtte medencéjét, így szabadon
en gedték. A bálna megmentése és tanulmá -
nyo zása is jelzi, hogy a Sea World nemcsak
profitorientált intézmény, de jelentôsen ki -
veszi részét a vízi emlôsök megmenté sébôl
és tanulmányozásából. A Sea World termé -
sze tesen tagja az Amerikai Állatkertek és
Akváriumok Szövetségének, mely szer ve -
zet tôl több elismerést kaptak a biológiai is -
meretterjesztés, a tengeri állatok be muta tása
és szaporítása terén elért eredmé nye kért.

Közvetlenül délnyugat-amerikai kör -
utunk elôtt Florida melegvizû hôforrásaiban
karibi manátikkal (Trichechus manatus) bú -
vár kodtam, ezért itt sem hagyhattam ki,
hogy felkeressem ôket. Óriási akvá ri um ban
úszkáltak békésen, és „legelték” a víz felszí -
nén úszkáló salátát. Barátaim addig a delfin -
simogatóban úszkáló palackorrú del fi neket
(Tursiops truncatus) fotóz ták, majd el indul -
tunk a mexi kói határ mentén fekvô siva tagi
nemzeti parkok felderítésére.

-buzás-
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További információk:
www.aza.org
www.wcs.org

www.bronxzoo.com
www.seaworld.org

www.sandiegozoo.com


