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Befejeződött a Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése. A 419 millió
forintos beruházás révén új fogadóközpont épült a látogatók számára, létrejött a Száhel
bemutató épület (oroszlán- és sivatagihiúz-kifutóval), valamint felújításra került a
Tigris-ház.
A Széchenyi 2020 program keretében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint
kedvezményezett - a TOP-6.1.4-15 azonosítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című projekt részeként valósította meg a Miskolci Állatkert
felújítását.
A Miskolci Állatkert 1983. augusztus 20-án nyitotta meg kapuit még Miskolc Városi Vadaspark
néven. Az intézmény azóta is folyamatosan épül-szépül, az állatállomány is rendszeresen
bővül, most azonban története egyik legnagyobb, több mint 400 millió forintos fejlesztését
mutathatja meg a közönségnek. Miskolc önkormányzata ugyanis pályázati forrásból 2020 elején
vághatott bele két jelentősebb építkezésbe: egyrészt teljesen megújult a Fogadóközpont,
másrészt az afrikai fajokat felvonultató terület bővítéseként kialakították a Száhel nevet viselő
bemutatót.
Az új Fogadóközpont immár komplex szolgáltatásokkal várja az Állatkert vendégeit, akik két új
főlépcsőn, illetve a mozgáskorlátozottak részére kialakított rámpán keresztül közelíthetik meg
az épületet. Itt kapott helyet az ajándékbolt, a jegypénztár, a mosdó, továbbá az
irodahelyiségek, a környezettudatos energiaellátásról pedig a tetőszerkezet déli oldalán
telepített napelemes rendszer gondoskodik.
A mostani fejlesztés másik kiemelt eleme az úgynevezett Száhel bemutatóház lett. A vadonatúj,
200 négyzetméteres komplexumban igazi „sivatagi-show” kel életre: látható lesz itt oroszlán, de
helyet kapnak a Száhel övezet más ragadozó fajai is, mint a sivatagi hiúz. Az épületben
emellett kialakítottak egy belső madárröpdét, ahova leopárdteknősök is kerülnek, hogy a terület
életközösségének minél teljesebb képét mutathassák be. A projekt részeként a Tigris-ház belső
padlóját és a látogatói terét is felújították.
A Miskolc Holding Zrt-hez tartozó Miskolci Állatkert is soha nem tapasztalt nehézségekkel
szembesült a koronavírus járvány miatt. A tavalyi esztendőben kétszer, tavasszal, illetve az év
végén is be kellett zárniuk. Az elmúlt időszak örvendetes látogatószám-növekedése emiatt
ugyan megtört, ám 2020-ban így is több, mint 80 ezer látogatót fogadtak. A mostani újranyitás
és az új látványosságok várhatóan hozzájárulnak ahhoz, hogy a korábban tapasztalt tendenciák
visszaálljanak, és az Állatkert ismét kedvelt célállomás legyen a természet iránt érdeklődők
számára.
A „Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése” című projekt 100%-os mértékben
az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg. A támogatás összege bruttó 419.865.553,- Ft.
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