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O último sacrifício: Urso Mãe mata seu
filhote e depois a si mesma para salvá-la
de uma vida de tortura
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Um urso mãe já teria estrangulado seu filhote e depois se matou,
executando de cabeça em um muro para salvar os dois de uma vida de
tortura.
Os ursos foram alegadamente ter suas vesículas biliares ordenhadas
diariamente por "bile de urso", que é usada na medicina tradicional
chinesa para remover o "calor" do corpo, bem como para tratar doenças
do fígado e dor nos olhos.
A bile, um suco digestivo, é colhida através de um buraco permanente
no abdômen e da bexiga de fel negro asiático ursos, que, como ele está
aberto permanentemente, é suscetível a infecções e doenças que podem
causar a dor insuportável animais.

Caged: Tem sido relatado que a mãe eo filhote estavam sendo mantidos em gaiolas
minúsculas, como este urso, conhecido como "gaiolas esmagar", que restringiu o seu
movimento

Isto leva muitas vezes leva a tentar se matar perfurando-se no estômago.
Para parar isso, eles estão equipados com coletes à prova de ferro.
Mais ...
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Aranhas viúva-negra invade fábrica de Lincolnshire, após afundamento de
peças de aeronaves

Tem sido relatado que a mãe eo filhote estavam sendo mantidos em
gaiolas minúsculas conhecido como "gaiolas esmagar", que restringiu o
seu movimento, em uma fazenda em uma parte remota do noroeste da
China, segundo o site da Asia One.
Bile: OS FATOS

Mais de 12.000 ursos estão sofrendo condições cruéis em suportar
fazendas da Ásia
Eles estão confinados tão bile pode ser extraído de suas vesículas
biliares e vendidos para utilização em Medicina Tradicional Asiática, de
acordo com a Sociedade Mundial de Proteção Animal (WSPA)

Os métodos utilizados para extrair bile provoca dor intensa e trauma
para os ursos, que ficam em gaiolas minúsculas.
Agricultores suportar algumas vezes argumentam que, por suprir a
demanda de bílis de urso a indústria protege os ursos selvagens
Uma testemunha disse Reminbao.com que a mãe urso saiu da sua
gaiola, quando ouviu seu filhote em perigo diante de um trabalhador
perfurado seu estômago para o leite da bile.
O urso mãe correu para o seu filhote e abraçou-a até que eventualmente
estrangulados antes de correr de cabeça em uma parede, matando-se.
De acordo com a atividade de Cingapura, a testemunha, que não foi
chamado, disse: "Quando um trabalhador queria abrir o estômago do seu
filhote, o urso mãe abriu a gaiola e foi após o filhote.
"Depois de não conseguir soltar o filhote em cadeia, ela abraçou o
filhote.
"Então, o urso mãe matou o filhote para salvá-lo de uma vida de
inferno."
Ursos podem ser criados em fazendas a cerca de 20 anos, antes que eles
param de produzir e estão mortos.
Os críticos, incluindo tradicional médicos da medicina chinesa, se
opuseram ao uso da bílis de urso em seus tratamentos e um número
crescente estão se voltando para alternativas de ervas e sintéticos.

Bile de urso é muitas vezes usado na medicina tradicional chinesa -, mas do jeito que é
coletado tem sido criticada como cruel

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2025388/China-Tortured-motherbear-kills-cub-herself.html#ixzz1VxDmMoYl
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A mother bear has reportedly strangled her cub and then killed herself by
running head first into a wall to save them both from a life of torture.

The bears were reportedly having their gall bladders milked daily for
'bear bile' which is used in traditional Chinese medicine to remove 'heat'
from the body as well as to treat liver ailments and sore eyes.
The bile, a digestive juice, is harvested through a permanent hole in the
abdomen and gall bladder of Asiatic black bears, which, as it is open
permanently, is susceptible to infections and diseases which can cause
the animals unbearable pain.

Caged: It has been reported that the mother and cub were being kept in tiny cages, like
this bear, known as 'crush cages' which restricted their movement

This often leads bears trying to kill themselves by punching themselves
in the stomach. To stop this they are fitted with iron vests.

More...
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Black widow spiders invade Lincolnshire factory after scuttling out of aircraft
parts

It has been reported that the mother and cub were being kept in tiny
cages known as 'crush cages' which restricted their movement, on a farm
in a remote part of North-West of China, according to website Asia One.
BEAR BILE: THE FACTS

More than 12,000 bears are suffering cruel conditions in Asia’s bear
farms
They are confined so bile can be extracted from their gall bladders and
sold for use in some Traditional Asian Medicine, according to World
Society for the Protection of Animals (WSPA)
The methods used to extract bile causes severe pain and trauma to the
bears, who occupy tiny cages.
Bear farmers sometimes argue that by supplying the demand for bear
bile their industry protects wild bears
One witness told Reminbao.com that the mother bear broke out of its
cage when it heard her cub in distress before a worker punctured its
stomach to milk the bile.
The mother bear rushed to its cub and hugged it until it eventually
strangled it before running head-first into a wall, killing itself.
According to Singapore Seen, the witness, who has not been named,
said: 'When a worker wanted to open up her cub’s stomach, the mother
bear broke open the cage and went after the cub.
'After failing to release the chained cub, she hugged the cub.
'Then, the mother bear killed the cub to save it from a life of hell.'
Bears can be farmed for their bile for around 20 years, before they stop
producing it and are killed.
Critics, including Traditional Chinese Medicine practitioners, have
opposed the use of bear bile in their treatments and increasing numbers
are turning to herbal and synthetic alternatives.

Bear bile is often used in traditional Chinese medicines - but the way it is collected has
been criticised as cruel
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2025388/China-Tortured-motherbear-kills-cub-herself.html#ixzz1VxDyZ7nO

FOTOS DA CRUELDADE COMETIDA CONTRA OS URSOS
COM APARELHOS E GAIOLAS DE ESMAGAR
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