
5.a
Veresegyházi Medveotthon



Április 27−én Veresegyházán jártunk, a
Medveotthonban. Ivacsig vonatoztunk, majd várt
még ránk 2 km séta a macikig.



A Medveotthont 23 éve alapították. Jelenleg 
30 medve lakik itt. Nem mindegyik élő.



A medvéket ma már nem szabad etetni mézzel,
mert a sok cukortól megbetegedtek vagy
agresszívvá váltak.



Temes, Hargita és Csángó a Medveotthon legfiatalabb
lakói. A Romániából érkezett egy éves bocsok még
karanténban vannak, de jól érzik magukat



A medvék szeretnek pancsolni és a nekik épített
barlangokban vagy azok tetején pihengetni. Néha
ezeket fel kell újítani, épp ezen dolgoznak a gépek.



A medvék után két évvel megérkeztek az első 
farkasok is Veresegyházára.



A Medveotthonban két farkas falka él.
Az egyik vad, a másik kézhez szoktatott. A kézbarát
falkát ember nevelte, ezért barátságosak nem
bántanak.
A farkas falkát az alfa pár vezeti. Ők a legerősebbek,
legokosabbak, leggyorsabbak a falkában.
A falka leggyengébb tagja az omega, őt gyakran
bántják a többiek.



Az eurázsiai hiúz Európa legnagyobb macskaféle 
ragadozója. Veresegyházán velük is találkoztunk. 



A füle ʺbojtjátʺse mozdítja.



A kecskéket megsimogathattuk.



Cukik voltak, de nagyon hangosak.



Mentett cirkuszi oroszlánok is élnek a
Medveotthonban. Érdekes, hogy a hím oroszlánok
sörénye ivartalanítás után kihullik.



Játékra is jutott idő.



Köszönjük a figyelmet!
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