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Kedves {mezo_Keresztneved}!

360 kilónyi grizzly
A Minnesotai Állatkert medve kifutójában történt
Nehéz elképzelni, hogy ezek a mackók milyen erősek, amíg nem látjuk a saját
szemünkkel. Az USAbeli Minnesotában történt a napokban, hogy a mackók körül
lévő megfigyelő ablakot betörte (megrepesztette) az egyik grizzly. A látogatóknak
nem esett baja, gyorsan leírjuk, de most a részleg ideiglenesen zárva tart. A medvék
játszottak és egyikük egy méretes sziklát a látogatói üvegfalhoz csapott. Az 360 kg
os alaszkai grizzly a szemtanúk szerint igazán játékos volt. :)

http://mnzoo.org/

Hűsölünk együtt?
no comment

Fekete vagy sem?
http://www.medveotthon.hu/webgalamb/page.php?message_ID=401&code=6e559486f1kcc7e5kff49514kb12a738d7b67a
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Black bear, azaz a fekete medve (Ursus Americanus) színei
A fekete medvének nevezett faj a valóságban a fehértől a feketéig sokféle árnyalatú
lehet. Az USAban a leginkább elterjedt a fekete színű változat, de Alaszka déli
területein elterjedtek a barna, sőt fahéjszínű fekete medvék. Ebből a fajból még
kékes színezetűeket is találni! A fekete színű medvéknek van, hogy az állkapcsa körül
barna a szőrzet, másoknak meg fehér szőrzetet is látni a mellkasán.

Rövid hírek a Veresegyházi Medveotthonból

Hűsölünk a Medveotthonban. Még szerencse, hogy itt ez a nagy tó...

Augusztus 16án! Már most érdemes feljegyezni a naptáradba. Augusztus 16án,
vasárnap megéri majd a Medveotthonba látogatni, mert a "szokásos" élményeken kívül
bevezetünk egy újabbat is. Annyit mondok csak, állatsimogató.

Ha igénybe veszitek a vezetős medveotthon bejárást (előre bejelentkezés szükséges!), a
látványos macilift árából 50% kedvezményt nyújtunk. Na?
http://www.medveotthon.hu/hirek/programcsomagajanlataink/

http://www.medveotthon.hu/webgalamb/page.php?message_ID=401&code=6e559486f1kcc7e5kff49514kb12a738d7b67a
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Üdvözlettel: a Medveotthon csapata

Ezt a levelet azért kaptad, mert feliratkoztál a Medveotthon hírlevelére ezzel az email címmel: {email}, és ezen a napon:
{feliratkozas_ideje}. Köszönjük. Kizárólag engedély alapú email marketinget folytatunk, így tőlünk spamet biztosan nem kapsz.
Adatmódosítás itt. Ez egy automatikusan generált levél, kérlek ne válaszolj rá!Ha bármilyen kérdesed van, akkor a
varosmarketing@veresegyhaz.hu címre írj!

Veresegyházi Medveotthon  minden nap nyitva
2112 Patak u. 39. Jegypénztár: +36205938113
www.medveotthon.hu

Ha le szeretne iratkozni, kattintson ide!
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