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A Fővárosi Állat- és Növénykert 
a programváltozás jogát fenntartja!

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
10-16 ÓRA KÖZÖTT

• Mentés másként
Bemutatkozik a Magyar Madármentők Alapítvány
Állatkerti állatmentő tevékenység képekben és élőben a helyszínen
Óránként más és más élő állattal lehet találkozni
(helyszín: Nagytó part, Pálmaház oldal)

• Tekeredik a kígyó
Hüllők, ízeltlábúak tartása, tanácsadás és bemutató
(helyszín: Varázshegy fogadótér) 

• Szót kérnek az állatok 
Bemutatkoznak a hazai állatvédő szervezetek (kivéve október 7-én)
Gazdiképző – a felelős állattartás aranyszabályai
(helyszín: Főkapu tér)

• Fűvel, fával, kézzel
Bemutatkozik a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége
Kézműves program (mag- és termésképek)
(helyszín: Nagy tó sétány-Pálmaház oldal)

• A madárbarát kert
Bemutatkozik a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Természet- és madárvédelem a mindennapokban, téli madárvédelem
(helyszín: Nagytó sétány-Pálmaház oldal)

• Akcióban a természetvédelem 
Bemutatkozik a Fővárosi Önkormányzat Természetvédelmi Őrszolgálata 
Városi természetvédelem játékosan
(helyszín: Nagytó sétány – Japánkert oldal)

• Én kiskertet kerteltem…
Bemutatkozik a Szamóca Kiskertész Tanoda
Ültetés, alkotás, újrahasznosítás
(helyszín: Nagytó part – Pálmaház oldal)

• Ne csak nézz, láss is!
Teleszkópos madármegfigyelés, szerdától vasárnapig 11.00 és 14.00 órakor
(helyszín: Nagytó part-Pálmaház oldal)

• Alkoss kedvedre!
Ökocsiga Játszóház
Kézműves program, fajáték készítés, terepasztal, szabás-varrás
(helyszín: Nagytó sétány-Pálmaház oldal)

PROGRAMOK PÉNTEKTŐL
VASÁRNAPIG 10-16 ÓRA KÖZÖTT
• Talaj a lábunk alatt

Bemutatkozik az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet
Interaktív talajkísérletek, mini talajszelvény készítés, játék, sárdagasztás
(helyszín: Nagytó sétány – Japánkert oldal)

• Szedd az ízelt lábad!
A Magyar Rovartani Társaság és a Magyar Természettudományi Múzeum 
közös programja
Rovarok mikroszkóp alatt, preparátum kiállítás 
(helyszín: Szavannaház)

• Kell-e fésülni az oroszlán sörényét?
Állatkerti mesék, titkok
(helyszín: Nagytó sétány-Japánkert oldal)

• Bonsai kiállítás 
Az Egyetemi Bonsai Club kiállítása, bemutató, szakmai tanácsadás  
csak szombaton és vasárnap 10.00-17.00 óráig
(helyszín: Barlangterem)

• Munkában a segítő és terápiás kutyák
Bemutatkozik a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola,  
csak vasárnap 11.00 és 15.00 órakor
(helyszín: Főkapu tér)

EGYÉB PROGRAMOK
• Mindennap Légy ott! és Tapizoo programok  

az ismert helyszíneken

• Állatok akcióban
Állatbemutató a Varázshegyben mindennap 12.00 és 15.30 órakor


