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Medved je najveËji predstavnik velikih zveri v Evropi. Zaradi razvoja 
infrastrukture, urbanizacije prostora in predvsem ponovnega vraËanja ljudi in 
njihovih aktivnosti v njegov naravni prostor, spada medved med ogroæene 
æivalske vrste. S posegi v okolje mu ljudje namreË krËimo æivljenjski prostor.

Na istem obmoËju se sreËujejo ljudje, kot so gozdarji, kmetovalci in 
rekreativni obiskovalci gozda, ter medved, ki potrebuje za svoje æivljenje 
veËje in strnjene gozdne povrπine. Ljudje smo vstopili v æivljenjski prostor 
medveda in zato smo ljudje z razumom, ki nas loËi od æivali, tisti, ki ga lahko 
ohranimo − tako medveda kot skupen prostor za naπe naslednje rodove. To 
lahko storimo le s spoπtovanjem naravnega okolja in boljπim poznavanjem 
njegovih osnovnih komponent − rastlinskih in æivalskih vrst.

Do 18. stoletja je bil rjavi medved na ozemlju danaπnje Slovenije πiroko razπirjen. 
Nato je Ëlovek njegovo populacijo πtevilËno zelo zmanjπal zaradi krËenja gozdov, 
intenzivne kmetijske rabe, pretiranega lova in sistematiËnega iztrebljanja vseh 
treh vrst velikih zveri - poleg medveda πe volka in risa. 
Æivljenjsko okolje medveda je skrËil predvsem na ravninskih, za kmetovanje 
ugodnejπih podroËjih. 

Na zaËetku prejπnjega stoletja je v Sloveniji æivelo le od 30 do 40 medvdov. ©ele 
v drugi polovici prejπnjega 
stoletja se je πtevilo 
medvedov zaËelo poveËevati 
zaradi upravljanja, ki je sledilo 
naravovarstvenim merilom in 
usmeritvam. Danes 
ocenjujemo, da pri nas æivi 
od 450 do 550 rjavih 
medvedov s trendom 
zmernega naraπËanja 
πtevilËnosti.

V Sloveniji sreËamo rjavega medveda najpogosteje na jugu, od Gorjancev do  
Brkinov, severneje pa do zgornjega roba Trnovskega gozda. Srce njegovega 
æivljenjskega obmoËja predstavljajo jelovo-bukovi gozdovi Visokega krasa 
na nadmorski viπini od 400 do 1200 metrov. Dinarska populacija v Sloveniji 
predstavlja najzahodnejπi del habitata rjavega medveda v srednji Evropi. 
Slovenska populacija se na jugu navezuje na sosednjo Hrvaπko in naprej po 
Dinarskem gorstvu tja do Albanije. 

V 300.000 hektarih strnjenih gozdov visokega krasa se je populacija ohranila 
zaradi ustreznega æivljenjskega okolja in tudi strpnega odnosa ljudi do te 
vrste skozi stoletja. SreËanja z medvedom pa v nobenem preteæno 
gozdnatem delu Slovenije ni mogoËe povsem izkljuËiti, Ëeprav so moænosti 
neprimerno manjπe. Iz osrednjega dela svojega æivljenjskega prostora v 
Sloveniji medved æe od nekdaj potuje po prastarih poteh v razliËne smeri. 
Potovanja medvedov so v zadnjem desetletju postala posebno izrazita proti 
severu in severozahodu v smeri proti Kamniπkim in Julijskim Alpam.

Medveda lahko v Sloveniji sreËamo v vseh letnih Ëasih, celo pozimi, ob 
visokem snegu in hudem mrazu. Medved tudi takrat veËkrat prekine 
“zimsko spanje” in iπËe hrano, nekateri medvedi pa sploh ne odidejo na 
zimski dremeæ.
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Medved v Ëloveku ne vidi plena in zato Ëloveka nikoli namenoma ne 
zalezuje oziroma lovi za svojo prehrano. 

Medved ima izredno dobro razvita Ëutila, predvsem sluh in voh, dosti slabπe 
pa vidi. Zelo teæko ga presenetimo in se mu neopazno pribliæamo na krajπo 
razdaljo. 

Nekateri strokovnjaki ocenjujejo, da je precej veËja moænost, da nas zadane 
strela, kot da nas napade medved. Kljub temu je potrebno tudi to moænost 
upoπtevati in ob sreËanjih z medvedom ustrezno ravnati, da izkljuËimo tudi 
tako majhno verjetnost napada.

Medved se pri sreËanju s Ëlovekom poËuti predvsem ogroæenega in se æeli 
tej groænji Ëimprej umakniti. Lahko bi rekli, da se poËuti enako, kot se poËuti 
Ëlovek pri sreËanju z medvedom.

Zato je priporoËljivo, da se Ëlovek ob sreËanju z medvedom in πe zlasti z 
medvedko z mladiËi ne vede kot napadalec ter ne prekoraËi kritiËne 
toleranËne razdalje. Videz napadalca dajejo Ëloveku predvsem sunkoviti in hitri gibi.

Medved æe na daleË zazna vonj 
bliæajoËega se Ëloveka in se umakne. 
Nase ga opozorimo tudi z zvokom; πe 
posebno pazimo, Ëe veter piha v smeri, 
iz katere prihajamo. Opozorimo ga z 
glasno hojo. Stopamo tako, da nam pod 
podplati πumi listje, pokajo suhe vejice 
in πkrta kamenje. PriporoËljivo je tudi, 
da brcnemo kamen na poti, udarimo 
s palico po drevesnem deblu, glasno 
zakaπljamo, si celo kaj zaæviægamo ali 
zapojemo. V tem primeru smo nedvomno 
storili vse potrebno, da smo pravoËasno 
“obvestili” medveda o svoji prisotnosti. 
Medved in medvedka z mladiËi se bodo 
takemu hrupu kar najhitreje umaknili, 
tako da jih povzroËitelj hrupa zagotovo 
ne bo sreËal.

Opozarjanje medveda na naπ prihod s hrupom je zlasti priporoËljivo, Ëe 
preËkamo kraje, kjer se medved rad pogosto zadræuje. VeËja verjetnost je, da 
bomo medveda sreËali, Ëe preËkamo gosto porasla podroËja z goπËo ali pa se 
zadræujemo v gozdu v Ëasu mraka ali noËi. V temi je poleg zvoka uspeπen 
“opozorilni znak” tudi moËna baterijska svetilka, s katero je mogoËe svetlobni 
snop usmeriti na veËjo razdaljo.

Ob sprehodih v naravi s pasjimi ljubljenËki le-te vedno vodimo na povodcu, 
saj lahko ob prostem tekanju naletijo na medveda ter ga pripeljejo neposredno 
do Ëloveka.

Rjavi medved ali Ursus arctos:
•  ni pretirano teritorialen: æivljenjsko okolje samic je veliko do 100 km2, samcev 

nekajkrat veË;
•  je vsejed: v celem letu predstavlja hrana rastlinskega izvora od 70 do 85 
  odstotkov njegove celotne prehrane, hrana æivalskega izvora pa le od 15 
  do 30 odstotkov;
•  æive æivali pleni le priloænostno;
•  sestavi svoj jedilnik glede na moænost izbire hrane, kar je povezano predvsem 

z letnimi Ëasi.
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»e sreËamo medveda ali medvedko z mladiËi, je treba predvsem ohraniti 
mirnost in jasen premislek. 

Najbolje je, da pri tem nepremiËno obstojimo oziroma se poËasi zadenjsko 
umaknemo. Predvsem pa brez panike! Zavedati se moramo, da imamo 
opravka z bitjem, ki ni napadalno, Ëe se ne poËuti ogroæenega. Zato mu z 
neprimernim ravnanjem ne smemo dati povoda za napad. Obenem moramo 

vedeti, da imamo pred 
seboj silaka, ki se lahko 
v skoku poæene kar 
nekaj metrov daleË 
in teËe s hitrostjo do 
50 kilometrov na uro. 
Medved lahko tudi 
najboljπega tekaËa 
igraje ujame na ravni 
povrπini ali terenu 
z naklonom, zato ni 
smiselno sunkovito 
zbeæati stran. 

Vse to so dovolj tehtni razlogi, da ravnamo tako, da medveda ne bi izzvali k 
napadu. Medved vidi v Ëloveku moËnejπega sovraænika, zato smo z 
razumom mi tisti, ki mu predvsem ne smemo dati povoda za napad.

Medvedi potrebujejo za æivljenje obseæna in mirna obmoËja. Zato 
predstavljajo æivljenjski prostor rjavih medvedov veËja gozdna obmoËja, ki so 
med seboj loËena z obmoËji veËje Ëlovekove aktivnosti. Medvedi jih 
uporabljajo le za prehode ali za obËasno iskanje hrane. Zadnje raziskave o tej 
vrsti so pokazale presenetljivo sposobnost medvedov, da se lahko prilagodijo 
tudi æivljenju na teh podroËjih, predvsem neprimerno odvræeni ali 
nevarovani viri hrane pa so tisti, ki ga tja najbolj privlaËijo.

Slovenija je med redkimi dræavami v Evropi, kjer se populacija rjavega 
medveda πe zmore ohranjati v naravi. Rjavi medved je dolgoroËno 
ogroæena in zavarovana æivalska vrsta, zato jo bomo lahko ohranili le z 
njegovim poznavanjem in spoπtovanjem njegovega æivljenjskega prostora.  

Zagotovo je v naπih gozdovih dovolj hrane za rjavega medveda. Medvedi 
so namreË izjemno preraËunljivi jedci. IπËejo Ëimbolj okusno in energetsko 
bogato hrano. Hranijo se z razliËnimi izvori naravne hrane, ki je dostopna v 
gozdovih, prevladujejo pa rastline, plodovi, æuæelke, manjπi sesalci in 
mrhovina. Seveda pa ob tem, ko iπËejo Ëim laæji naËin dostopa do hrane, 
zaidejo tudi v Ëlovekovo bliæino in mu povzroËajo πkodo.

Medved æivi tudi na razmeroma gosto naseljenem podroËju, kot je 
Slovenija (96 prebivalcev na en kvadratni kilometer). Strah pred medvedi 
verjetno povzroËa mogoËen in impresiven videz te æivali. Prisotnost fiziËno
moËnejπega bitja je neprijetna za Ëloveka, ki nemoteno “vlada” v okolju. 
Vseeno pa ne smemo pozabiti, da so medvedi divje æivali, zato je bolje, da se 
do njih ne obnaπamo zaupljivo. Z drugimi besedami to pomeni, da se nam 
medvedov ni treba bati, vendar moramo ohraniti pravo mero spoπtovanja. 
Velja, da veË, ko bomo vedeli o medvedu, manj se ga bomo bali.

Rjavi medved ali Ursus arctos:
•  je poligamna vrsta, saj se samec pari z veË samicami, ki jih teritorialno “pokriva”;
•  doseæe spolno zrelost med tretjim in petim letom starosti;
•  pari se od sredine aprila do avgusta;
•  brejost medvedke traja od sedem do devet mesecev: medvedka skoti v Ëasu 

zimskega mirovanja v brlogu enega do tri mladiËe, redkeje veË;
•  mladiËi ostanejo dolgo pri materi, praviloma prespijo z njo tudi naslednjo zimo;
•  medvedka se pari in skoti mladiËe praviloma vsaki dve leti.
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Le ljudje lahko s spoπtljivim in razumnim obnaπanjem v medvedovem 
æivljenjskem prostoru ter poznavanjem te vrste pripomoremo k temu, da ga 
bomo ohranili.
•  Ne hodimo po medvedjih sledeh, saj s tem poveËujemo moænost za 

sreËanje. S svojo prisotnostjo motimo njegovo æivljenje in æivljenje drugih 
prostoæiveËih vrst.

•  Ne iπËimo medveda z namenom, da bi ga opazovali ali fotografirali.
Medved je v gozdu doma, zato spoπtujmo njegovo æivljenje.

•  Na obmoËjih medveda ne puπËajmo ostankov hrane na prostem. Pazimo 
tudi na shranjevanje hrane (npr. na taborjenju ali v bliæini poËitniπke hiπe). 
Ko se vraËamo z izletov in ekskurzij, odnesimo s seboj vse odpadke, 

  predvsem pa tiste, ki so organskega izvora. Medved rad izbere laæjo pot  
  do hrane in kaj hitro se predvsem mlajπi medvedje navadijo na bliæino ljudi  
  ter tako izgubijo strah pred njimi, ko odrastejo.
•  Ne spuπËajmo psov, da prosto tekajo v naravi. S tem ogroæamo svojo 
  varnost in motimo medveda ter druge prostoæiveËe æivali.

Izdal: Zavod za gozdove Slovenije v okviru projekta Life “Ohranitev velikih zveri v Sloveniji − Faza I 
(Rjavi medved)”, ki sta ga finanËno podprli Evropska unija ter Ministrstvo za okolje in prostor.
Leto: 2005, Produkcija: Pristop, d.o.o., Tisk: Tiskarna Pleπko d.o.o.

Rjavi medved ali Ursus arctos: 
• je najveËja evropska zver;
• ima drobne oËi, kratke in zaokroæene uhlje ter kratek rep;
• ima dobro razvit vonj in sluh ter slabπe razvit vid;
•  je v Sloveniji izjemoma teæek tudi veË kot 300 kilogramov; samci 

sicer v povpreËju doseæejo teæo med 150 in 200 kilogrami, samice 
pa med 100 in 150 kilogrami; 

• v naravi æivi od 15 do 25 let; 
•  je na videz neokreten in poËasen, vendar lahko hitro teËe, je dober 

plavalec, mlajπi medvedi tudi dobro plezajo; 
•  je od novembra do marca manj aktiven (zimsko spanje oz. dremeæ);
•  je prilagodljiv pri izbiri svojega bivaliπËa: za zimski brlog izbira 

naravne votline in priroËna skrivaliπËa, dnevna zavetja izbira tudi za 
podrtimi drevesi ali v mladem sestoju drevja.
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