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Hajni Mádi <madihajni@gmail.com>

^^^Állatok Karácsonya^^^
1 üzenet
Veresegyházi Medveotthon <veresegyhazimedveotthon@gmail.com>
Címzett: madihajni@gmail.com

2015. december 1. 12:21

Kedves Hajnalka!

Alszanak-e téli álmot?
Hibernálja magát a medve vagy sem? Nos, az állatkertben tartott,
takarmányozott medvék nem alszanak klasszikus téli álmot.
Nálunk, a Medveotthonban télen is látni bóklászó medvéket, bár
tény, hogy kevésbé aktívak ebben az időszakban.

A téli hibernálás klasszikus példája a mókus. Ő például télen a testhőmérsékletét közel
fagypontra csökkenti, viszont hetente-kéthetente kijön ebből az állapotból, hogy
táplálkozzon, ürítsen, majd újra hibernálja magát. A medve ezzel szemben
testhőmérsékletét csupán kevéssel csökkenti (szívverése is csökken, légzése lelassul) és
felkelnie sem kell, mert a szervezete kb. 100 napig is bírja élelem és ivás nélkül.
Bámulatos! Különbség még, hogy a mókusok a hibernálásból nagyon lassan ébrednek fel,
míg a medvéknek ez könnyen megy.
A különbségek miatt nem is hibernálásnak, csupán "téli álomnak" nevezzük a macik
pihenését.

A videón egy fekete medve készíti el téli vackát.
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Rövid hírek a Veresegyházi Medveotthonból

December 19-én, szombaton 15.00 Állatok karácsonya - Adventi készülődés További
Információk: www.medveotthon.hu

December 20-án, vasárnap 13.00 Díszítsük együtt az állatok Karácsonyfáját! További
Információk: www.medveotthon.hu

Ha gyakran jársz errefelé, érdekelhetnek a városban rendezett egyéb programok is.
Színház, hangverseny, táncház és koncertek, kiállítás és sportrendezvények. Minden, ami
élmény Veresen. Ha érdekel, ne maradj le a hírekről, hanem iratkozz fel rájuk! Veresi
Programok

Ha már gondolsz a decemberre! Rénszarvasunk még a karámjában pihen, de hamarosan
kicsit dolgoznia kell. A Mikulással és a manókkal együtt oda megy, ahová hívjátok.
http://medveotthon.hu/hirek/renszarvassal-/ Rénszarvasfogat bérlés:
+36203970138+36203970138

Üdvözlettel: a Medveotthon csapata

Ezt a levelet azért kaptad, mert feliratkoztál a Medveotthon hírlevelére ezzel az e-mail címmel: madihajni@gmail.com, és ezen
a napon: 2015-04-17. Köszönjük. Kizárólag engedély alapú e-mail marketinget folytatunk, így tőlünk spam-et 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!

2016.01.05. 10:36

Gmail - ^^^Állatok Karácsonya^^^

4/4

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ff75e65250&view=pt&ca...

Call
Send SMS
Call from mobile
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
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