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Névadó 

• Az állatkertet egy Afrika-kutatóról, állattani gyűjtőről, útirajzíróról 
nevezték el, Kittenberger Kálmánról. 

• Először 1902-ben lépett Afrika földjére Damaszkin Arzén 
kísérőjeként.  

• Élete során hat alkalommal kereste fel a fekete kontinens keleti 
részét, összesen 16 évet töltött a Kilimandzsáró őserdeiben, 
Tanzániában, Etiópiában, a Viktória-tó keleti partvidékein.  

• Gyakran napokig követte az elefántcsordákat, hogy megfigyelje 
őket. 

• Afrikai útjai során rendszeresen küldött haza szakszerűen 
kikészített állatokat, valamint több mint 60.000 példányból álló 
anyaggal gazdagította a Nemzeti Múzeumot. 



Történelme 

• Kittenberger halálának évében, 1958-ban augusztus 1-jén a Veszprémi Állatkert 
megnyitotta kapuit és felvette nevét. 

• Hivatalos neve: Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark, amely 
Magyarország harmadikként alapított állatkertje. 

• Az egykori szeméttelep helyén jött létre mindössze 5 hónap alatt. 

• 1960-ban első igazgatója Répási László lett, majd egy 1963-as revízió 
következtében őt váltotta Kasza László, akinek nevéhez fűződik az állatkert 
országos népszerűségének megteremtése. 



Elhelyezkedése 

• Két részből álló Állatkertünk a Fejes-völgyben, illetve az azzal szomszédos Gulya-
dombon terül el. 

• Az Állatkert a kezdetekben 3 hektár területet foglalt el, ami mára eléri a 13 hektárt 
is. 

•  A völgy csodaszép természeti adottsággal rendelkezik, itt Európa jellemző 
állatai, hagyományos állatkerti állatok, találhatóak, de különlegességek is, mint 
a madagaszkári félmajmok. 

• A felső rész a szavanna hangulatát idézi, itt elsősorban afrikai állatok láthatóak, 
de itt van a majomház is, valamint a fókák és pingvinek is itt találhatóak. 



Az állatkert leghíresebb lakója 

• Az állatkert leghíresebb lakója Böbe csimpánz volt.  

• Böbe 1963 januárjában született az afrikai Guineában, anyját orvvadászok lőtték 
le, s így került egy ott dolgozóhoz, aki még abban az évben a veszprémi 
állatkertnek adományozta. 

• Böbét megtanították tüzet rakni, kávét főzni, szörpöt készíteni, tudott festeni, 
gyurmázni, agyagozni is, és képes volt kört alkotni ecsettel, ami 
csimpánzmanccsal elég nehéz mutatvány. Több film is készült róla. 

• Reggelire párizsis szendvicset, ebédre levest evett kanállal, uzsonnára mézes 
kenyeret fogyasztott, de szerette például a kávét is. 

• 1970 októberében pusztult  el, az állatkertben egy fából faragott portréja, és a 
róla elnevezett Oktató és Kiállítóház őrzi emlékét. Itt található meg Böbe sírja is.el 



A vadaspark közel 100 fajnak ad otthont 
 A puputeve: 
• A vadon élő kétpúpú tevét egészen 1957-es 

újrafelfedezéséig kihaltnak hitték 

• Testhossza eléri a 3,5 métert vállmagassága pedig a 2,1 m-t, 
testtömege pedig akár 690 kg is lehet 

• Testét tömött szőrzet borítja, amelynek nagy részét 
tavasszal levedli, s az nagy csomókban foszlik le róla 

• Púpjaiban tárolja  a zsírt 

• 30 példányt számláló csordákban él 

• Sokat vándorol 

 



A zsiráf 



Fókák 
• Az állatkert legújabb részében kapnak helyet a fókák 

• Kitűnően úsznak, szárazföldön igen ügyetlenül járnak 

• Akár 2 méter hosszura is megnő 

• Párosával, családonként v. társaságban élnek 

• Halakkal, rákokkal és kagylókkal táplálkoznak.  

• Bőrükért, szalonnájukért és husukért nagyban vadásszák.  

• Vérüket isszák. 
 



Csimpánz 
• Trópusi esőerdőkben és fás szavannákon él. 

• Nappal aktív, éjszakára alvófészket épít magának. 

• Az emberszabásúakra jellemző módon az ujjpercein jár. 

• Egy csimpánzcsoport 30-60 egyedből áll. 

• Az anya 5-6 évenként szül, de ha elpusztul a kölyke, pár hónap múlva újra 
fogamzóképes lesz. 

• A csimpánz a jelenlegi legközelebbi rokonunk, a közös ősünk kb. 6-7 millió éve 
élhetett. 

• A veszprémi állatkertben jelenleg a következő csimpánzokkal találkozhatnak 
látogatóink: Móni, Susie, Moritz, Eme és Chispi. 



Elefánt 
• Testtömeg: 3-5 tonna 

• Testhossz: 2,5-3 méter 

• Tápláléka: fűfélék, levelek, gyökerek, gyümölcsök 

• Szaporodás: 22 hónap vemhesség után 1 borjú 

• A második legnagyobb szárazföldi állat 

• A jellegzetes ormány az orr és a felső ajak összenövésével alakult ki, szagló, tapintó 
és fogószerv is egyben.  

• Naponta 150 kilogrammnyi táplálékot fogyaszt, és akár 140 liter vizet is képes 
meginni. 

• A Veszprémi Állatkert új elefánt parkjában jelenleg egy fiatal bikacsapat él. Nuka, 
Dinkar és Félix 



Suzy, az elefánt 
• Eleinte cirkuszi elefánt volt 

• Utána az eszéki állatkertben élt 

• 1991-ben a háborúból szabadították ki azzal, hogy áthozták Veszprémbe (6 órás 
szenvedés után sikerült beterelni a kamionba) 

• Nehezen szokott hozzá a környezethez 

• 2 gondozója volt 

• Sokat sétált az állatkertben valamint a Gulya-dombon gondozójával a hátán 

• Halála előtt számos betegség kínozta, 2006-ban második összeesése után 
döntöttek úgy, hogy végleg elaltatják 

• Nagyon szerették mert: lehetett etetni és hagyta magát etetni 

 



Gyermekbarát közösség 
• Az állatkert a számtalan állat mellet a gyerek látogatókat izgalmas játszóterekkel 

várja a KÖLYÖK DZSUNGELEL 

• A játszóterek mellett sok-sok fogyasztási lehetőség vár a látogatókra 

• A kedves gondoZOO-k mindig válaszolnak kérdéseidre 

gondoZOO 



Köszönjük a figyelmet! 

• http://vportre.hu/20132/suzy-volt-a-sztar 

• http://www.veszpzoo.hu/ 

 

Mindig mosdik, 
de sosem törölközik. Mi az? 
macska 
A bajusza égnek áll, 
a borbélyhoz mégse jár. 
A konyhában üldögél, 
egeret fog, azzal él. Mi az? 
macska 
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