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ГРУ ДЕНЬ

Чому найбільший хижак нашої фауни
під загрозою зникнення?
Ведмеді розмножуються лише на
4–6 році життя.
Самка народжує раз на два роки
одне, дуже рідко двоє ведмежат.

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ТЕМАТИЧНА ПРИРОДНИЧА ГАЗЕТА ДЛЯ РОЗУМНИКІВ І РОЗУМНИЦЬ

Ведмежата часто помирають при
народженні.
У Карпатах вирубують старі ліси.
Браконьєри винищують бурого ведмедя.

Збережімо бурого!

Люди непокоять тварин, освоюючи карпатські
ліси.

КОНКУРС „ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ”
Знайомтесь – переможець конкурсу „ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ” Противень
В’ячеслав, учень 2-Б класу школи №13 міста Шостки Сумської області
Ми з татом любимо майструвати. Свої роботи робимо з
природного матеріалу – дерева. Останнім часом ми змайстрували пістолет, гвинтівку, спис, меч, щит, лук. Нам дуже
подобається збирати гілочки у лісі, які схожі на різноманітну зброю. Іноді ми виходимо на „полювання” – і шукаємо
палички, схожі на тварин. А з мамою ми виробляємо цікаві
поробки з природних матеріалів: кори берези, листочків,
моху, шишок, жолудів, каштанів. У своїх роботах ми використовуємо й штучні матеріали: гумові кульки, пластмасові кришки від пляшок, пляшки. Ця творча робота захоплює
нас. З нетерпінням чекаю вихідних, щоб займатися улюбленою справою – майструвати. Завдяки „Колосочку”, я дізнався про штучні та
природні матеріали і розповів про це татові. Надалі плануємо використовувати більше природних матеріалів, вони корисніші.
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Бурий ведмідь – найбільший хижак гірських лісів Українських Карпат. Він
селиться в старих, захаращених пущах, поблизу мохових боліт і в місцях, де
можна облаштувати зимовий барліг. Полюбляє клишоногий густі чагарники,
лісоповали, яри, де він може сховатися вдень. Навесні, коли у гірських долинах
тане сніг, ведмеді покидають барлоги і спускаються у долини. Згодом, коли сніг
розтане, піднімається в гори на полонини. Влітку бурі ведмеді облюбовують
зруби із заростями малини та ожини. Якщо добре вродила чорниця, клишоногі перебираються на луки, а коли достигають букові та ліщинові горіхи, поселяються в букових лісах і заростях ліщини. Лише у голодні роки ведмеді нападають на копитних та свійських тварин. Загалом, бурий ведмідь є всеїдною
твариною. Наприкінці літа вони спускаються у річкові долини і готуються до
зими: відгодовуються на посівах вівсу, картоплі, кукурудзи.
Більшість ведмедів у найхолодніший і голодний період зими (кінець січня –
середина лютого) залягають у сплячку. Барлоги влаштовують в ямах під корінням дерев, в старих дуплах, в норах на схилах в чагарнику, серед кам’яних завалів. В зимове укриття ведмідь ще з осені настилає сухого листя, моху,
трав, використовуючи барліг для відпочинку. Виходить за поживою
все рідше, а згодом засинає.
Бурий ведмідь занесений до Червоної книги України як
зникаючий вид. Цих чудових тварин на території України залишилось не більше 300 особин!
В Закарпатській області діє єдиний в Україні реабілітаційний центр бурого ведмедя „Синевир”.
Дарія Біда

національний природний парк „синевир”,
реабілітаційний центир бурого ведмедя

Дюрій

Рік народження – 2005р.
Маса – 380 кг, ріст – 2,3 м
Першим мешканцем Реабілітаційного Центру бурих
ведмедів став Дюрій. 24 листопада 2011 року його привезли з Драгобрату, що на Рахівщині. Тварину утримували задля розваги і приманки туристів у дерев’яному
будиночку в антисанітарних умовах. Захисники природи
та правоохоронні органи відбирали ведмедя силою. Підприємці не хотіли його віддавати і втрачати прибуток.
У Реабілітаційному центрі бурого ведмедя Дюрія підлікували. Адаптувалася тварина дуже добре, тепер гуляє
і залюбки грається з іншими ведмедями.

Потап

Рік народження – 2009 р.
Маса – 220 кг, ріст – 2,1 м
Найбільше страждань зазнав ведмідь Потап, привезений 27 лютого 2012 року. Його утримували в тісній клітці спортивного клубу „Барс” у Луганську. Ведмежа було
приманкою для мисливських собак! Власники одягли на
маленького Потапа ошийник. Ведмідь ріс, ошийник врізався у тіло, і у тварини зробилася глибока рана. Тварину
забрали через суд, а господар сплатив штраф за знущання над твариною. Працівники реабілітаційного центру
бурих ведмедів врятували Потапа. Шрам від ошийника
вже заріс шерстю.
Після реабілітації він пройшов медичний огляд, добре
харчується, набирає масу. Потап полюбляє купатися у
басейні і гуляти з іншими ведмедями у вольєрі.

Іра

Рік народження – 1983р.
Маса – 120 кг, ріст – 1,3 м
Найстаріша за віком мешканка Реабілітаційного Центру 30-ти річна Іра прибула з Хмельницької області. Вона
жила в клітці, у якій підлога була з арматури. Тварина
ходила, а її кігті врізалися у лапи. Навіть зараз Ірі важко
ходити.
Про важке минуле цієї ведмедиці не залишилося й сліду. Вона залягла в зимову сплячку 17 січня, а це значить,
що до неї повертається природній інстинкт. Спокійно
спала аж 4 місяці, під час сну не виходила з барлоги. Вийшла із зимової сплячки 12 квітня дуже ослаблена. Завдяки посиленому раціону ведмедиця з кожним днем
стає активнішою.

Беня

Рік народження – 2003 р.
Маса – 270 кг, ріст – 2,5 м
Худого і виснаженого 10-ти річного Беню привезли з
м. Козятин Вінницької області 9 травня 2012 року. Власники цирку довели тварину до важкого дистрофічного
стану, у Бені були обпечені лапки. Ведмідь голодував,
його ставили на розжарену плиту, щоб він перебирав
ногами і навчився танцювати!
Сьогодні Беня добре харчується, набрав масу: у цирку
його маса була 270 кг, а у Центрі він погладшав до 350 кг.
Ведмідь купається у басейні, грається з Бубочкою та іншими ведмедями. Усе минулося, але досі Беня інколи перебирає ногами...
У центрі проживає 19 ведмедів. Як допомогти
клишоногим, ти можеш дізнатися на офіційному
сайті реабілітаційного центру для бурих ведмедів:

npp-synevyr.net.ua/page3.html

