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Az állatházakat is megnyitja a Budapesti Állatkert 
Sok a látnivaló, a kölyök és fióka, és új állatok is érkeztek 
 
Budapest, 2020. június 19. (péntek) – Szombattól már nemcsak a szabadtéri bemutatóhelyek, hanem 
az állatházak is látogathatók a Budapesti Állatkertben. Bizonyos megelőző intézkedések ugyan még 
ezután is életben maradnak, de a legtöbb állatkerti szolgáltatás újra a járvány előtti rendnek megfelelően 
vehető igénybe. 
 

Újabb jelentős lépést tesz a Fővárosi Állat- és Növénykert azon az úton, amelyen haladva egyre inkább 
visszatérnek a koronavírus járvány előtti állapotokhoz. Szombattól – azaz június 20-tól – ugyanis 
megnyitják az eddig zárva tartott állatházakat és más beltéri bemutatóhelyeket is. Újra lehet csoportosan 
is látogatni az intézményt, így szombattól ismét igénybe lehet venni a csoportos kedvezményeket is. 
Természetesen bizonyos intézkedések elővigyázatosságból egy darabig még érvényben maradnak. 

A Budapesti Állatkert a koronavírus járvány miatt március 15-től május 19-ig, hatvanhat napon át 
kényszerült zárva tartani. A május 20-i újranyitást követően több rendkívüli megelőző intézkedést 
vezettek be, amelyek jelentős részét az első hetek tapasztalatai alapján, illetve a látogatók 
fegyelmezettségének és együttműködésének köszönhetően már az első hetekben meg lehetett 
szüntetni, el lehetett hagyni. Az első napokban egy napra legfeljebb 2500, majd május 27-től már napi 
4000 fő válthatott jegyet, kizárólag elővételben, internetes jegyváltással. Június 5-én ezt a korlátozást 
feloldották, és a jegypénztárak is újra kinyitottak az Állatkert főbejáratánál, ami azt is jelentette, hogy 
ettől kezdve szinte minden, a járvány előtt is elérhető jegytípus és fizetési mód ismét igénybe vehetővé 
vált. A beltéri, tehát nem szabad téren található bemutatóhelyek azonban eddig zárva tartottak. 

 
Megnyitnak az állatházak 

Az Állatkert területén nemcsak szabadtéri, hanem beltéri bemutatóhelyek, beltéri nézőtérrel rendelkező 
állatházak is vannak. Ezek szombattól ismét látogathatók lesznek. Újra kinyit a Pálmaház, az 
Akvárium, a Krokodilház, az Ausztrálház, a Vombatház, az Ausztrál ösvényhez tartozó beltéri 
bemutatóhely, a Xántus-ház, a Vízparti élet háza, az India-ház, a Mérgesház, a Szavannaház, az 
Emberszabásúak háza, valamint a Nagyszikla belsejében található Varázshegy is. Zárva lesznek 
viszont azok a belső terek, amelyek a nyári időszakban máskor is zárva tartanak (mert az állatok a 
kifutókban vannak), és egyelőre még nem nyitnak ki a Holnemvolt Vár bemutatóterei sem, itt 
ugyanis a megnyitás óta eltelt időszakra vonatkozó minőségbiztosítási felülvizsgálat zajlik. 

 
Kell-e maszkot viselni? 

A vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint már csak az ajándékboltban kötelező a szájat és az 
orrot is eltakaró eszköz, például maszk, sál vagy kendő viselése. Az Állatkert azonban azt javasolja, 
hogy aki teheti, az állatházakban is viseljen maszkot. 

 
Amiben még türelmet és együttműködést kér az Állatkert 

Bár a legtöbb dologban az Állatkert működése és szolgáltatásai visszatérnek a járvány előtti időszak 
rendjéhez, bizonyos elővigyázatossági intézkedések egy darabig még ezután is fennmaradnak. 
Továbbra is elmaradnak a látványetetések, állattréningek, illetve a többi olyan közönségprogram, 
amely nagyobb számú látogatót koncentrál egy időben ugyanazon állat kifutójához. Az ilyen típusú 
programok újraindításáról a mostani hétvége tapasztalatai alapján dönt az Állatkert vezetése. 



Emellett az alábbi, nagyrészt már korábban is megfogalmazott kérésekkel fordul az intézmény a kert 
területét felkereső látogatókhoz: 

• aki betegség tüneteit észleli magán, lehetőleg halassza későbbre az állatkerti látogatást; 

• javasolják a gyakori és alapos kézmosást: az ehhez szükséges, a mosdóknál, 
kézmosóhelyeknél elhelyezett fertőtlenítő folyadékok utánpótlásáról folyamatosan 
gondoskodnak; 

• a szokásosnál is nagyobb nyomatékkal kéri az Állatkert, hogy az állatokat a nagyközönség 
semmivel se etesse: még zoo csemegével sem szabad etetni a kert lakóit, ezért nem is 
árusítanak ilyen állateledelt; 

• az Állatkert munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik az esetleges torlódások kialakulását, 
különösen az állatházakban, így előfordulhat, hogy bizonyos helyeken a belépésre egy kicsit 
várni kell: ebben is a látogatók megértését és együttműködését kérik. 

 
Látnivalóban nincs hiány! 

Az Állatkertben most különösen sok a látnivaló! A hatvanhat napon át tartó zárva tartás ideje alatt több 
állatnál is volt gyermekáldás, sőt a május 20-i újranyitás óta is születtek újabb kisállatok. Mindenképpen 
érdemes felkeresni a Dél-Amerika kifutót, ahol Hada, a tapír kislány cseperedik, és a tevék lakhelyét, 
ahol május 29-én született egy nőstény tevecsikó. A veszélyeztetett ázsiai vadkutyáknál, akik A 
dzsungel könyve lapjain az indiai eredetű dól néven szerepeltek, öt hancúrozó kölyköt láthatnak a 
látogatók. Fiókát nevelnek a fekete hattyúk, a pelikánok, és a veszélyeztetett fajnak számító tarvarjak 
is. Sőt, a napokban az idei első flamingófiókák is kikeltek. 

Az állatkerti ifjúsághoz olyan állatok is tartoznak, akik ugyan még az elmúlt években születtek, de mivel 
olyan fajok képviselői, amelyeknél lassú az egyedfejlődés, még most is bőven kölyöknek, gyereknek 
számítanak. Ez a helyzet például a két és fél éves kiselefánttal, a nála alig fiatalabb gorillakölyökkel, 
illetve az orangután kölykökkel is. 

A kisállatok mellett újdonság az aranyszőrű takin is. Az Ázsia belsejének hegyei között élő ritka patás 
nem sokkal az újranyitás után érkezett annak köszönhetően, hogy a korlátozások fokozatos feloldásával 
újra megindultak az európai állatkertek közötti állatszállítások is. Egy hím aranyszőrű takint már most 
láthat nagyközönség, és hamarosan két nőstény is érkezik hozzá. Ritkaságán túl az aranyszőrű takin 
különlegessége, hogy az ógörög mitológiából, Iaszón és az argonauták történetéből ismert aranygyapjú 
eredetileg az aranyszőrű takin szőre lehetett. 

 
 

 

Az Állatkert újranyitásával, és a még érvényben lévő rendkívüli megelőző intézkedésekkel 
kapcsolatos mindenkori aktuális információk az intézmény hivatalos honlapján érhetők el: 
https://zoobudapest.com/ujranyitas  
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