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Tur till Orsa Rovdjurspark ett måste 

Nu är björnungarna äntligen ute 
Akta er för sötchock – nu är årets björnungar 
äntligen ute och upptäcker världen. De tre små 
björnpojkarna föddes i rovdjursparken i början 
av januari och har nu fullt upp med att leka, dia 
och sova. 

– Den som har sett brunbjörnungar leka vet att 
det är värt en extra tur till parken. De är otroligt 
söta! säger Tomas Bälter, avdelningschef Orsa 
Rovdjurspark.  

En av årets höjdpunkter i Orsa Rovdjurspark är när årets björnungar släpps ut för att 
upptäcka världen utanför idet. Årets tre ungar är hanar som föddes i början av januari och de 
har nu fullt upp med att busa och bygga upp muskulatur och träna inför vuxenlivet. Honan 
diar fortfarande sina ungar och har stenkoll på dem. 

Ungarna kommer att stanna med sin mamma hela sommaren och i höst lägger de sig i idet 
tillsammans. När de vaknar nästa vår sker precis som i det vilda en avvänjningsprocess där 
mamman till slut stöter iväg ungarna när hon är redo för att träffa en hanne igen för parning, 
som sedan kan leda till ännu fler söta små björnungar. 

Båda föräldrarna är viltfödda och har kommit till Orsa Rovdjurspark som ungar. Parkens 
avelshonor får ungar vartannat år. I Sverige lever brunbjörn i skogen i mellersta och norra 
delen av landet. En vuxen brunbjörn väger upp till 250 kilo och färgen skiftar från ljust 
gråbrun till nästan svart. Så länge de är ungar har de en ljus halskrage. Brunbjörnar är 
allätare, de äter allt från gräs, örter, bär och myror till kött och fisk.  

– Jag rekommenderar alla som har möjlighet att göra en utflykt till parken. Det är obetalbart 
att se dem när de tar sig ut i hägnet och busar runt, säger Tomas Bälter. 

För mer information om Orsa Rovdjurspark, gå in på www.orsarovdjurspark.se 

För att se film och ladda ner högupplösta bilder på björnungarna, gå in på: 
https://www.youtube.com/watch?v=-STTvCUdLsA&feature=youtu.be 

Vid publicering av bilder och film, uppge ”Clayton Creed”.  

För mer information kontakta gärna: 
Thomas Bälter, avdelningschef Orsa Rovdjurspark, tfn 072 699 63 13, 

tomas.balter@orsarovdjurspark.se 
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