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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

 

Egész hétvégén tart az Állat- és Növényszeretet Ünnep 
Programok az élővilág sokfélesége, az állatvédelem és a természetvédelem jegyében 

 
Budapest, 2022. október 8. (szombat) – A hétvége mindkét napján változatos programokkal várja 
látogatóit a Budapesti Állatkert az Állat- és Növényszeretet Ünnep alkalmából. A kert tizenhárom pontján 
egész napon át tartó programokon ismerkedhetnek a látogatók az állatok és a növények világával, az 
állatvédelemmel és a természet védelmével, illetve lesznek előre meghirdetett időpontban megtartott 
bemutatók is. 
 
Október 8-án és 9-én, azaz most a mostani hétvége mindkét napját számos programmal, élménnyel 
várják a látogatókat a Fővárosi Állat- és Növénykertben az Állat- és Növényszeretet Ünnepen. Az állatok 
világnapjához és más állatkerti hagyományokhoz is kapcsolódó, két napon át tartó eseményen az állat- 
és növényvilág érdekességei mellett kiemelten foglalkoznak az állatvédelemmel, a vadállatmentéssel 
és a veszélyeztetett fajok védelmével is. 
 
A programok mindkét napon 10-től 16 óráig tartanak az Állatkert különböző helyszínein. Sok játék, 
kézműveskedés, interaktív kertészkedés és mikroszkópos bemutató várja a családokat, de lesz 
„rovarda” az Állatkert rovarászaival és a Magyar Rovartani Társasággal, bemutatkoznak az Állatkert 
mentett állatai, illetve a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is.  
 
„Én a bálnákkal vagyok” címmel a tengerek és óceánok élővilágáról tudhatnak meg érdekességeket 
az érdeklődők, naponta háromszor pedig állati „TalálkoZoo” is lesz, ahol testközelből lehet 
megismerkedni olyan állatokkal, mint a kacagójancsi, a királypiton, vagy éppen a világ egyes részein 
aknakeresésre is használt hörcsögpatkány.  
 
A szervezők külön programot szentelnek a felelős állattartásnak: a főbejárattal szemben a 
Gazdiképző állatvédelmi tanácsadást és információkat kínál az állatbarátok számára. A vasárnapi 
napon a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság csapatának „természet fürkész” állomása teszi 
teljessé a programot. 
 
Az Állat- és Növényszeretet Ünnep programjain túl is sok a látnivaló az Állatkertben. Nemcsak azért, 
mert a hazai állatkertek közül itt mutatják be a legtöbb féle állatot, hanem azért is, mert a kert több 
pontján is cseperedő kisállatokat láthat a nagyközönség. Közülük a Pálmaházban látható kislajhár a 
legújabb jövevény, a legnépszerűbb pedig Samu, a másfél éves kiselefánt. Természetesen az ilyenkor 
szokásos „Légy ott!” programokat is megtartják sokféle állatbemutatóval, látványetetéssel, oroszlánfóka 
tréninggel és más látnivalókkal. 
 
Az Állat- és Növényszeretet Ünnep részletes programkínálata az Állatkert hivatalos honlapján 
olvasható: https://zoobudapest.com/tervezz-velunk/programtervezo/programnaptar/2022-10-08-allat-
es-novenyszeretet-unnep 
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