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Kedves Hajnalka!

Filmezés a maciknál!
Terveztük, hogy a mackóink kifutójában készítünk egy werk
filmet. Mivel senki nem akar bemenni közéjük, ezért a drónos
(tudod, a robotrepülős) filmezésre gondoltunk. Ámde olvassátok
:(
Amerikai tudósok (Minnesota) megfigyelték, hogyan hat a drónok jelenléte fekete medvékre. Nem jól. A
117 db drónreptetés alatt bár csak egy medve viselkedése változott meg jelentősen, az összes medve
szívverése extrém módon megemelkedett, mikor a drónok a közelben zúgtak – még azé is, aki téli álmot
aludt. Az amerikai Nemzeti Park Szolgáltató 2014-ben válaszul betiltotta a parkok területén belüli
drónozást.
Teljes cikk angolul itt.

Futás...
Hatalmas méretük ellenére a barna medvék rendkívül
mozgékonyak: akár 48 Km/óra sebességre is képesek!
Ősszel a mackók, készülvén a hosszú téli hibernációs időszakukra, naponta 40 kg élelmet is
megesznek, s a súlyuk akár dupla annyi is lehet, mint amikor a téli álmukból felébrednek. A fogságban,
állatkertben élő, etetett mackók nem alszanak ilyen hosszú téli álmot, de náluk is megfigyelhető a téli,
pihenősebb időszak.
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Rövid hírek a Veresegyházi Medveotthonból

Sokan kérdezitek, hogy kutyával lehet-e látogatni a farmot. Igen, várjuk a négylábú
barátainkat is, de kérlek, hogy előtte olvasd át a házirendünk erre vonatkozó kéréseit:
http://medveotthon.hu/hazirend/
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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!

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

2016.01.05. 10:34

