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Állatkertünk szerepe 
a hazai természeti értékeink védelmében

Magyarországon jelenleg 311 országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület 
található. Ezek közé tartozik a Fővárosi Állat- és Növénykert is. A védettséget már 1986 óta élvezi 
állatkertünk, mint helyi jelentőségű természetvédelmi terület, de 2014 január 1-e óta országos 
jelentőségű védett területként tartják számon.  Parkunk különleges és változatos állat- és 
növénygyűjteményével, vizes és szárazföldi élőhelyeivel, műemlékeivel, oktatási és kulturális 
szolgáltatásaival egyedülálló értéket képvisel. Az Állatkert feladatai között a veszélyeztetett fajok és 
élőhelyeik megőrzésének fontossága kiemelt jelentőségű a biológiai sokféleség fenntartása 
érdekében.

Védtelen viperák és kiszolgáltatott sasok
Állatkertünk szakemberei évtizedek óta vesznek részt a hazai fokozottan védett fajok megmentését 
célzó természetvédelmi programokban. Elsősorban a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület koordinálta együttműködésekben vagyunk jelen, ahol olyan fajok megmaradásáért 
dolgozunk, mint hazánk legritkább gerinces faja, a rákosi vipera, vagy egyik legnagyobb 
ragadozómadarunk, a parlagi sas. Mindkét fajt az élőhelyeik zsugorodása, eltűnése, illetve a 
szándékos irtás hozta ilyen nehéz helyzetbe.

A rákosi vipera kistermetű kígyófajunk, természetvédelmi szempontból a legkiemeltebb kategóriába 
tartozik. Állományai széttagolva, egymástól elszigetelve fordulnak elő. A program egyedszámuk 
növelését, populációjuk megerősítését tűzte ki célul Ehhez mi állatorvosi segítséget, szükség esetén 
állatkerti gondozást, ellátást nyújtottunk, ezen felül takarmányozási célra tücsköt tenyésztünk. 
Látogatóink a Mérgesházban találkozhatnak a faj egyedeivel és kaphatnak bővebb információt a 
programról az emeleti kiállítótérben.

A parlagi sast, egyik legnagyobb ragadozó madarunkat, nemcsak a gazdasági tevékenységünk okozta 
élőhelyvesztés fenyegeti, hanem az emberi rosszindulat is. Sok madarat egyszerűen lelőnek vagy 
megmérgeznek. Magyarországon sajnos kiemelkedően magas a bizonyíthatóan szándékos pusztítás 
következtében elhullott állatok száma. Most, 2020 tavaszán is közel egy tucat rétisas mellett 3 parlagi 
sas is áldozatul esett a szándékos mérgezésnek. A még élve megtalált madarak sürgősségi kezelését 
végzik állatorvosaink és ha idejében érkezik mentőhelyünkre az állat, még esélyt kaphat a 
gyógyulásra. A felépült, megerősödött madarakat a természetvédelmi szakemberek segítségével 
visszajuttatjuk eredeti élőhelyeikre.

A sasnak is kell táplálék
A sasok állományának megerősítését nem kizárólag a madarak fizikai mentésével tudjuk elősegíteni, 
hanem táplálékállataik egyedszámának növelésével is. A parlagi sasok fő táplálékbázisát jelentő 
kisemlősök, pl. az ürge állományának stabilitásától nagyban függ ragadozóik állománya is. 
Állatorvosaink a programban felmérik a magyarországi ürgeállomány egészségügyi állapotát, 
genetikai mintavételezést is végeznek, valamint vizsgálják a különböző kórokozók jelenlétét a 
populációban. Ürgékkel az Állatkertben a Bagolyvár kifutójában lehet találkozni. Ugyanitt lehet 
részletesebb információhoz jutni a program céljával, a benne együttműködő szervezetek 
tevékenységével kapcsolatban is.


