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Szurikáták a Mecsekben
A Mecsek oldalában lévõ, gyönyörû környezetben fekvõ pécsi állatkert teljesen felújítva, kibõvítve
várja látogatóit. A város tulajdonában álló, 2016 májusában újból megnyitott, több mint 50 esztendõs
állatkert, benne a belvárosból felköltöztetett akvárium-terráriummal kihagyhatatlan látnivalója a pécsi
kirándulásnak.Az állatkert látogatása
Az erdõben meghúzódó, eredetileg három és fél hektár területû pécsi Zoo 1960 óta várja a látogatókat. Az
Európai Unió támogatásával közel 1,8 milliárd forintos beruházásból valódi édenkertet varázsoltak a
többéves felújítás alatt az állatok és a vendégek számára egyaránt. Ma már közel 250 faj több mint 1000
egyede él a PécsZOO-ban.
A területet fél hektárral sikerült megnövelni, a 4 hektáros területen a legszembetûnõbb változás a modern,
kétszintes, merész vonalvezetésû, nagy átriumos fogadóépület, melyben a kassza és a shop mellett kapott
helyet a belvárosból idetelepített, népszerû akvárium-terrárium. A két szinten elhelyezkedõ hüllõ
paradicsom a Zoo egyik legnagyobb erõssége, mintegy száz egzotikus állatfaj több száz egyedére
csodálkozhatunk rá a jól átgondolt, kiképzett, modern bemutatóhelyen. Óriáskígyók, krokodilok, varánuszok,
fura békák, rengeteg trópusi hal, cápa, rája teszi feledhetetlenné a látogatást.
A másik látványos elem, a fõ épület mögötti részen kiképzett medence, a fókák birodalma, ahol a lelátókról
idõnként fóka-show szórakoztatja a nagyérdemût.
Igazi nagyvadból, elsõsorban a hely szûkössége miatt nem sokat látunk, az állatkert legnagyobb sztárjai az
oroszlánok, a csimpánzok, a népszerû víziló páros, és a mindig fürge, folyamatosan figyelõ szurikáták.
Amúgy a leglátványosabb helyük, pont a szurikátáknak van.
Az egész állatkert akadálymentesített, kerekesszékkel, babakocsival is jól járhatók az utak, azonban vegyük
figyelembe, hogy a terület a Mecsek oldalában korántsem sík terület, így kisebb-nagyobb emelkedõk, lejtõk
elõfordulnak. Szerencsére a kis térképen gondosan jelölve vannak az emelkedõk, ill. babakocsival ajánlott
útvonalat is berajzoltak. A fõ épületben lift segíti a közlekedést.
Természetesen állatsimogató is van sok kecskével, nyuszival, zoo-csemegét a bejáratnál kaphatunk.
Egy dolgot hiányoltunk, mely sok állatkertnél igen jól mûködik, nem találkoztunk elõre meghirdetett
látványetetésekkel, állatbemutatókkal, show-val. Véletlenszerûen lehet elcsípni egy-egy etetést.Gyakorlati
tudnivalókCím: Pécs, Ángyán János u.Telefon: 06/20/266-1908Nyitvatartás:
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