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Kedves {mezo_Keresztneved}!
Alaszkában kezdünk ma, a Lake Clark Nemzeti Parkban
A nemzeti park vízpartjain a hatalmas barna medvék (Ursus arctos)
szokatlan dolgokat művelnek
Forrásunk a Geo magazin. Alaszka parti medvéi világszerte a legnagyobb barna
medvék közé tartoznak, az idősebb hímek akár 700 kgt is nyomhatnak. Ezt az
élőhelyükön lévő táplálékgazdagságnak köszönhetik.
A vízpart mögötti sós mocsár táplálékban gazdag, ami ideális gyerekszobája a
bocsoknak is. (Az anyamedve csak a harmadik évben válik el bocsaitól, azután
már kénytelenek egyedül boldogulni.) Apálykor hatalmas területek válnak
szárazzá, így ínyenc falatok is előkerülnek a kutató medvék számára: a Csendes
óceáni borotvakagyló. A homokban akár 1 méter mélyen is lehet  a kiásása sem
egyszerű, de aztán karmokkal és fogakkal felnyitni igazi művészet.

Az "áttévedt" lengyel medve
Állatvédők aggódtak azon, hogy a Magyarországra tévedt medvének
nehogy baja essék. Aztán a medve ahogy jött, úgy haza is ment békében
IWO, a lengyel vadállatkutatók által megjelölt medve, május elején hazánk
területére lépett. A kutatók célja megismerni a medve Kárpát medencei
vándorlási területét, szokásait.
Néhány alapvető biztonsági szabály betartására is felhívják a figyelmet a
medvével való találkozás esetére:
– Amennyiben medvével találkozik, hátráljon ki lassan azon az úton ahol jött, és
kerülje ki minél nagyobb körben!
http://www.medveotthon.hu/webgalamb/page.php?message_ID=228&code=c88kab38kak1d7k76ak96f355fe265f74a7b47
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– Mindezt tegye csendben, lehetőleg úgy hogy a medve ne lássa!
– Amíg a medve nem veszi észre, ne csapjon zajt!
– Ne zárja el a medve menekülési útvonalát, hagyjon neki helyet! – Ha a medve
nem észlelte a jelenlétét, ne kiabáljon, zajongjon, csapkodjon, mert az
támadásnak veheti a ragadozó!
További jótanácsok itt.

Rövid hírek a Veresegyházi Medveotthonból

Hogyan zajlik a farkas látványetetés? A Farkas Kaland Oktatás program egy
ingyenes állatkoordinátori bemutató a Medveotthon területén.Hétvégenként
és ünnepnapokon 11.00, 13.00 és 16.00 órai kezdettel a farkasok új
kifutójánál tartjuk. Medveotthon belépőt kell hozzá vásárolni.

Farkas témában érdemes meglátogatni ezt az oldalt.
http://www.farkasokmagyarorszagon.hu/

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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