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Környezetkímélő vonattal utaztunk



Itt látható a Medveotthon térképe, ez 
alapján tájékozódtunk



A veresegyházi Medveotthon

 1998. november 24-én nyílt meg Közép-
Európa egyetlen medvemenhelyeként.  A 3,5 hektáros kifutóban  több 
tucat medve él. A parkban farkasok és oroszlánok is vannak. Az állatok száma 
és fajösszetétele folyamatosan változik, mivel az otthont rendszeresen 
gyarapítják változatos módokon,egyebek közt magánszemélyek és 
intézmények is ajándékai. A parkot, főleg a tavakat rendszeresen keresik fel 
különféle vadon élő madarak.

 Az otthon tulajdonosa és fenntartója Veresegyház önkormányzata.

https://hu.wikipedia.org/wiki/1998
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_24.
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Medvef%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Farkas_(%C3%A1llat)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszl%C3%A1n


 A medveotthont, tehát 1998-ban nyitották meg. Első lakói addig Gödöllőn, rossz 
körülmények között tartott medvék voltak.

 2000 nyarán készült el a farkasok kifutója, érkeztek meg az első farkasok.

 A park fenntartására és fejlesztésére 2004-ben alapítványt hoztak létre.

 Az intézményt 2009 őszén hivatalosan is állatkertté minősítették. A 2010-ben 
elkészült kifutóba mosómedvéket és ormányos medvéket költöztettek.

 2015 elején új farkaskifutó épült a macilift után, az erdőszélen. Ebben az 
időszakban mért adatok alapján ez Magyarország harmadik leglátogatottabb 
állatkertje; évente kb. 200 000-en keresik fel. 



A medveotthonban tehát sok állatot láttunk:
1) medvéket természetesen:A medvéknek kialakított két. egyenként 160 méteres tavat rendszeresen utántöltik; a medvék ezekből isznak. A 
tavakba kárászokat is telepítettek. Ezeket ugyan megfogni nem tudják a medvék, de jó időtöltés számukra a kergetőzés.
A természetes élőhely minél tökéletesebb reprodukálását szolgálja az az 1,5 hektáros fenyves, amelyben a medvék elrejtőzhetnek, illetve fára 
mászhatnak. Szálláshelynek tizenkét , mesterséges barlangot építettek; egy-egy barlangban két-három medve is pihen.
A büfében a látogatók csemegét (répát, mézet) is vásárolhatnak. A mézhez  ingyen adnak hosszú nyelű fakanalat. A macik roppant ügyesen nyalogatják 
le a mézet a hosszú fakanalakról.

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1r%C3%A1sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rgar%C3%A9pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9z








A farkasok három csoportban élnek:
a szelíd példányok egy különkerített részen,
a nyugodtabbak példányok a medvék kifutójában
a nagy falka egy erdős területen.
2000 nyarán a medvéknél már bevált technológia szerint alakították ki a farkasok kifutóját. A természetközeli körülmények között
tartott  állatok a teljes területüket bejárhatják, tetszőleges csoportokba állhatnak össze. A kifutót kiugrásgátló kerítés veszi körül, 
mivel a farkasok nagyon ügyesen ugranak át még a villanypásztorral felszerelt kerítéseken is.
Területükre sűrű növényzetet telepítettek, hogy a farkasok elbújhassanak egymás és a látogatók elől. A környezet természetközeli
jellegét egy 2 méter mély mesterséges tó erősíti. A falka létszáma 2020-ig 29-re nőtt.





Láttunk még: Mosómedvét



Hiúzokat







Oroszlánokat





vörösorrú ormányos medvéket

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6sorr%C3%BA_orm%C3%A1nyos_medve


két rénszarvast

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9nszarvas


2015-ben nyílt meg a Barátkozoo elnevezésű bemutató, 
melyben lámák, emuk, csincsillák, törpemalacok, házi nyulak, kameruni 
törpekecskék, szenegáli kecskék, hortobágyi 
rackajuhok és házityúkok élnek.

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ma_(%C3%A1llat)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Emu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csincsilla
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6rpemalac&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zi_ny%C3%BAl
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kameruni_t%C3%B6rpekecske
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szenent%C3%A1li_kecske&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hortob%C3%A1gyi_rackajuh
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zity%C3%BAk




Nagyon jól éreztük magunkat ezen a 
kiránduláson, sok hasznos dolgot 
tanultunk,illetve tudtunk meg ezekről az 
állatokról
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