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Защо говорим за това?
Сигурно се тревожиш дали мечките са заплаха за теб. И в същото време
харесваш тези обикновено кротки животни!

Мечките обикновено са кротки животни. Те се хранят с плодове и риба и избягват срещите с
хора.
На втори юли обаче по новините съобщиха за мечка, нападнала човек.
Сега кметът на близкото село е издал заповед мечката да бъде убита.
Много хора обаче протестират, че това е несправедливо. Дали са прави?

На втори юли мечок нападна жена в района на Белица. Наблизо се намира специален паркубежище за мечки, които някога са били принуждавани да "танцуват", за да печелят пари на
собствениците си. Мечокът не е част от резервата. Вероятно се е приближил заради
женските мечки там. Вместо това обаче попаднал на голяма група хора, излезли в гората да
берат гъби.
По принцип мечките се страхуват от хората. В случая обаче мечокът нападнал една жена.
Природозащитниците казват, че той е бил изплашен от многото хора. Нападнал е от страх, а
после е избягал. Жената е жива, има сериозни наранявания и се лекува в болница. Тя е била
с дете, което не е пострадало.
По закон мечките са защитен вид. Хората имат право да убият мечка само със специално
разрешение. Такова разрешение се издава, ако една и съща мечка нападне хора два пъти.
Така се разбира дали е било случайно или конкретната мечка наистина е по-агресивна.
За мечока от Белица това е първото "провинение". Въпреки това кметът е издал заповед той
да бъде убит. Направил го е, защото много хора в селото са го искали.
Те си изкарват прехраната, като берат гъби или секат дърва. Ако се страхуват да отидат в

гората, няма да имат от какво да живеят!
Други хора обаче настояват, че мечокът трябва да бъде пожален. Че не трябва да се
променят законите под натиск - още повече когато става въпрос за запазване на животински
вид.
Много животни вече са изчезнали от нашата планета, не съществуват повече. Други не се
срещат вече в нашата страна, а това е много жалко.
Мечката неслучайно е защитен вид - това означава, че има опасност мечките изобщо да
изчезнат от територията на България.
Може би има решение, което да позволи хем на хората от селото да изкарват прехраната си,
хем на мечките да живеят спокойно в своя дом-гората.
Ти какво ще предложиш?
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