
Novice o medvedu
"Ohranitev velikih zveri v Sloveniji - Faza I (rjavi medved)"

Spoπtovane bralke, spoπtovani bralci
Slovenci smo naklonjeni varovanju narave, saj smo ohranili veliko naravnih vrednot in vrst, ki so drugje v Evropi 
izginile oziroma so na meji preæivetja. To se lepo kaæe tudi na primeru varovanja medveda, ki ni le pristojnost 
in naloga naravovarstvenikov, gozdarjev in lovcev, temveË pokazatelj odnosa druæbe do narave. 

Da si lahko bolje razloæimo stanje v Sloveniji na tem podroËju, moramo pogledati tudi nekoliko v 
zgodovino. Na veleposestvih je bilo v drugi polovici 19. stoletja varovanje medveda spodbujano 
predvsem zaradi trofejnega lova, saj medvedov v tem delu Evrope zaradi naËrtnega iztrebljanja zveri 
ni bilo mogoËe veË ustreliti. Tudi v 20. stoletju je imelo varovanje zveri predvsem trofejni pomen (za 
lov politikov v dræavnih loviπËih). Lahko reËemo, da je bila takrat najveËji “naravovarstvenik” oblast, 
ki je medvede varovala zaradi svojih ozkih interesov. 

V vsem tem Ëasu se je v strokovnem smislu z medvedi ukvarjala tudi peπËica zanesenjakov, ki 
so postavili temelje za strokovno upravljanje s populacijo medveda v Sloveniji. To je - skupaj 
z zmanjπanjem interesa politike za lov na “zverine” - v zadnjih desetletjih prejπnjega stoletja 
preneslo vlogo varovanja medveda na lovce in gozdarje, ki zadnja desetletja krojijo usodo 
velikih zveri v Sloveniji. Dolgoletna prisotnost medveda v nekaterih obmoËjih jugovzhodne 
Slovenije je povzroËila tudi stalno iskanje kompromisov za sobivanje ljudi in medveda. 
©irjenje obmoËja pojavljanja medveda ter poveËevanje konfliktov predvsem s kmetijstvom 
pa nas vodita v novo obdobje − obdobje sobivanja Ëloveka in velikih zveri. Iskanju prave 
poti je naπ projekt tudi namenjen. Projekt ni usmerjen v ustvarjanje projektov in πtudij, 
temveË predvsem v spremembo miselnosti ljudi. Za varovanje medvedov smo odgovorni 
vsi, ne le peπËica lovcev, gozdarjev in naravovarstvenikov, ki jih skrbi πe veliko drugih 
vrst in obmoËij, ampak tudi naËrtovalci prometne infrastrukture, poselitve, naËrtovalci 
razvoja turizma in drugih dejavnosti v prostoru, kmetje in lokalne skupnosti. Ko 
bomo dosegli zavest, da medvedje niso naπi sovraæniki, ampak da lahko z izvajanjem 
primernih ukrepov æivimo skupaj, bodo medvedje v Sloveniji dolgoroËno varni. 
Trenutno prebijamo led, konkretni rezultati prihajajo poËasneje, kot bi æeleli nekateri 
optimisti, ampak mislimo, da smo na pravi poti. In tega smo si æeleli. Lahko reËemo, 
da z izvajanjem projekta nadgrajujemo temelje sobivanja medveda in ljudi; tiste 
temelje, ki so bili v drugaËnih okoliπËinah postavljeni v osrednjem obmoËju 
medveda in ki zagotavljajo njegovo ohranitev.

Predlagamo nov skupen evropski merilec trajnostnega razvoja, in sicer 
prisotnost zveri v obmoËju.

Matjaæ Harmel
Oikos, d.o.o.

Fotografiji: Marko Masterl
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Medved v svetu

æivine le steæka sprejemajo njihovo prisotnost in v njih 
vidijo krivce za vedno veËjo krizo planinskega paπniπtva. 
Medtem ko je v Franciji letno zabeleæenih le okoli 200 
napadov medveda na domaËe æivali, pa se na primer πtevilo 
napadov, ki jih letno povzroËijo potepuπki psi, giblje med 
20.000 in 30.000.

Serge Dulout, Ëlan upravnega odbora Mountain Wilderness 
Francije in delegat MW International za obmoËje Pirenejev 
meni, da tudi predstavniki lokalnih oblasti nosijo del 
odgovornosti. Æupanstvo po njegovem mnenju - kljub 
dræavnim milijonom, do katerih je upraviËeno za opravljanje 
javnih sluæb - ni uporabilo teh virov za ohranjanje zadnjih 
medvedov avtohtone  pasme. Poudarja tudi, da je bila leta 
1994 podpisana pogodba vseh zainteresiranih za ohranitev 
pirenejskih medvedov. Na æalost pa prav v trenutku, ko se 
je jedro pirenejske medvedje populacije priËenjalo poËasi 
krepiti, javne ustanove niso izpolnile svojih obveznosti. 
Serge Dulout πe opozarja, da prizadevanja za ponovno 
poveËanje populacije uspeπno blokirajo rejci krav in ovac, 
od katerih so mnogi Ëlani ravno lovskih organizacij, 
odgovornih za smrt Cannelle in najverjetneje tudi njenega 
mladiËka.

Populacija rjavega medveda na podroËju Pirenejev je æe 
nekaj desetletji precej pod minimumom, ki bi ji zagotavljal 
preæivetje. Brez dodatne okrepitve populacije s pomoËjo 
vnosa medvedov (predvidoma iz Slovenije in juæne 
Skandinavije) bo rjavi medved v naslednjih dvajsetih ali 
tridesetih letih za vedno izginil iz Pirenejev. 

Prihodnost rjavega medveda v Franciji je odvisna tudi 
od uspeπnosti nekaterih naËrtov upravljanja in moænih 
pristopov, ki jih πe preuËujejo. Uspeπnost teh poskusov bo 
odvisna predvsem od soglasja med vladnimi agencijami, 
lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami, med 
katerimi se nekatere od njih ukvarjajo prav z ohranitvijo 
rjavega medveda. »as je kljuËnega pomena, saj je 
populacija tako majhna, da brez intenzivnega upravljanja 
ne bo preæivela veË kot deset let.

Zaradi obmejnega obmoËja, na katerem prebiva rjavi 
medved, in podobne situacije ter velike ogroæenosti 
medvedje populacije na obeh straneh francosko-πpanske 
meje morata obe dræavi tudi v prihodnje koordinirati 
preuËevanje, πtetje in upravljanje s skupnim ciljem 
ohranitve medveda v Pirenejih.

Po www.drustvo-mws.si/sl/novice/medvedi_20041115.html 
povzel Andrej Krajner

Namesto pirenejske avtohtone 
vrste le πe slovenski medvedi
Francoski okoljevarstveniki so objavili vest, da so lovci 
v nedeljo, prvega novembra 2004, med tradicionalnim 
lovom na divje praπiËe ustrelili zadnjo πe æiveËo samico 
vrste pirenejskih medvedov. To neodgovorno dejanje je 
povzroËilo dokonËno in æal tudi æe dolgo priËakovano 
izumrtje avtohtone pirenejske vrste rjavih medvedov. 

Po tisoËletjih obstoja avtohtonih medvedov v gorah 
Pirenejev ne moremo niË drugega, kot nemoËno opazovati 
izgubo pomembne naravne dediπËine Pirenejev, Francije in 
Evrope. Vsakrπno upanje, da bi to æivalsko vrsto vendarle 
reπili, je sedaj popolnoma izgubljeno. 

Petnajst let staro samico (varuhi gozdov so jo poimenovali 
Cannelle) so ubili v dolini Aspe. Lovci trdijo, da je πlo za 
samoobrambo, saj naj bi po njihovih besedah samica πËitila 
svojega edinega potomca. Streljanje naj bi tako prestraπilo 
medvedko in njenega mladiËka, da je napadla enega od 
lovcev, ta pa jo je ustrelil. Zakaj je sploh priπlo do pogona, 
naj ne bi bilo popolnoma jasno, saj so bili lovci glede 
prisotnosti medvedov predhodno veËkrat opozorjeni.

Okoljevarstveniki lovce obtoæujejo, da so za loviπËe 
namerno izbrali obmoËje, kjer æivi medvedka, in so lahko 
priËakovali sreËanje z njo. Okoljevarstveniki so po dejanju 
vse svoje moËi usmerili v iskanje desetmeseËnega mladiËka, 
ki je po tem, ko so mu ustrelili mamo, pobegnil s prizoriπËa. 
Da bi ga zaπËitili, so francoske oblasti zaËasno prepovedale 
lov na celotnem podroËju gorovja Pirenejev. Strokovnjaki se 
strinjajo, da so moænosti preæivetja medvedjega mladiËka 
izredno majhne.

The Association for the Protection of Wild Animals 
(ASPAS) bo vloæila toæbo proti lovcu, ki je ustrelil zadnjo 
pirenejsko medvedko Cannelle, in proti predsedniku 
lovske skupine za uniËenje zaπËitene vrste. »e bosta 
spoznana za kriva, ju lahko Ëaka tudi do πest mesecev 
zapora in denarna kazen 9.000 evrov. Dogodek je segel 
vse do ministrske ravni, kjer skuπajo predvsem domisliti 
ukrepe, s katerimi bi zavarovali æivali. Celo sam francoski 
predsednik Jacques Chirac je v zvezi s tem izjavil, da je 
“izginotje vrste huda izguba za biodiverziteto v Franciji in 
v Evropi”. “Lovci so bili opozorjeni in so natanËno vedeli, 
da se tam zadræuje medvedka z mladiËem, dano jim 
je bilo navodilo, da je tam kakrπnokoli streljanje strogo 
prepovedano”, pravi Francoski minister za ekologijo Serge 
Lepeltier, ki je tudi napovedal preiskavo glede vzrokov za 
medvedkino smrt.

To je bila zadnja æiva samica Ëiste pirenejske populacije, 
za njo sta ostala le πe dva samca, ki seveda ne moreta 
zagotoviti reprodukcije vrste. Preostali od le pribliæno 
petnajstih medvedov na francosko-πpanski meji so 
“uvoæeni” iz Slovenije. Leta 1996 so v osrednjih Pirenejih 
namreË izpustili tri medvede iz Slovenije, danes pa so 
tu skupaj s svojim naraπËajem. Predvsem pastirji in rejci 



Predstavljamo

Fotografija: Marko Masterl

Ocena stanja populacije medveda
Dobro poznavanje populacijsko-demografskih znaËilnosti 
(πtevilËnost, nataliteta, spolna in starostna zgradba) sodi 
med osnove sodobnega varstva in upravljanja populacij 
divjih æivali, med katere uvrπËamo tudi rjavega medveda. 
Ugotavljanje πtevilËnosti medveda je zelo teæavno in 
povezano z velikimi stroπki. Rjavi medved je namreË 
preteæno noËno aktiven, uporablja velik æivljenjski prostor in 
se dræi samotarskega æivljenja.   

Æivljenjski prostor rjavega 
medveda v Evropi 

Populacijsko obmoËje razπirjenosti rjavega medveda je v 
Evropi dandanes dosti manjπe, kot je bilo v obdobju pred 
velikim demografskim πirjenjem Ëloveπtva. Prvotno je ta 
æivalska vrsta naseljevala skoraj celotni stari kontinent; izjema 
so bili le veËji otoki, kot so Islandija, Korzika in Sardinija. 
Danes je njegova πtevilËnost moËno reducirana. Populacijsko 
obmoËje razπirjenosti je razdrobljeno na nekatera izolirana 
podroËja, med katerimi ni izmenjave osebkov in genskega 
materiala. Populacijska obmoËja rjavega medveda so 
severovzhodna Evropa z Rusijo in Skandinavijo, Karpatsko 
gorovje, alpsko-dinarsko-pindsko obmoËje, Rila-Rodopsko 
gorovje, Stara planina (zahodni in centralni del Bolgarije), 
zahodno in vzhodno Kantabrijsko gorovje, Apenini, zahodni 
Pireneji in juæne Alpe. VeËina naπtetih populacij je nastala 
z drobitvijo nekdanje populacije. DoloËen del preostale 
populacije se je oblikoval s ponovnimi naselitvami osebkov iz 
sorodnih populacij oziroma z dopolnitvami prejπnjih moËno 
ogroæenih mikropopulacij. 

Populacijsko obmoËje medveda se je krËilo zaradi veË 
razlogov, vsi pa so neposredno ali posredno povezani z 
delovanjem Ëloveka. Zaradi spreminjanja prvotne gozdnate 
krajine v agrarno-urbana podroËja se je krËila povrπina 
medvedjega habitata, s tem pa tudi njihova πtevilËnost. 

Primerne povrπine za æivljenjski prostor te æivalske vrste 
je manj tudi zaradi razdrobljene razporejenosti gozdov po 
Evropi. ©tevilo medvedov se je zmanjπevalo tudi zaradi lova 
in sistematiËnega zatiranja te æivalske vrste. 

Medved je skupaj z ostalimi vrstami velikih zveri, ki imajo 
stalno ali obËasno mesojedo prehransko naravnanost, 
predstavljal Ëloveku konkurenta pri izkoriπËanju naravnih 
virov. S plenjenjem drobnice so zveri povzroËale tudi 
neposredno πkodo. Zaradi tega jih je Ëlovek v preteklosti, 
ponekod tudi πe danes, sistematiËno uniËeval ter jih na 
velikem delu prvotnega obmoËja razπirjenosti tudi dokonËno 
iztrebil. Zatiranje velikih zveri so nekatere dræavne in lokalne 
oblasti podpirale tudi z nagradami, ki so jih izplaËevale za 
vsako ubito æival. Ob tem pa je bil medved v preteklosti in je 
πe danes trofejno zanimiva vrsta. 

Kakovost medvedjega habitata se zmanjπuje tudi zaradi 
pospeπene izgradnje cestnih in æelezniπkih povezav, ki so 
ponekod pomemben neposreden dejavnik umrljivosti divjih 
æivali. Prometne povezave povzroËajo delitev njihovega 
æivljenjskega prostora, predstavljajo izvor svetlobnega, 
zvoËnega in kemijskega onesnaæenja ter poveËujejo 
πtevilo interakcij med divjimi æivalmi in Ëlovekom. Cestne 
in æelezniπke povezave zmanjπujejo moænost preæivetja 
medveda in ostalih æivalskih vrst, ki se gibljejo po veËjem 
æivljenjskem prostoru. 

Rjavi medved je 
v Sloveniji zavarovana vrsta 

V Sloveniji trenutno ne moremo govoriti o nevarnosti 
hitrega izumrtja rjavega medveda. Vendar pa je vrsta Ursus 
Arctos dolgoroËno gledano zagotovo ranljiva, saj se zaradi 
medvedovih napadov na drobnico in drugih oblik πkodnih 
primerov poveËujejo pritiski po veËjem odvzemu osebkov 
iz populacije. Kljub poveËevanju povrπin, ki so po naravnih 
danostih primerne za medveda, se zaradi vzpodbujanja reje 
drobnice v osrednjem varovalnem obmoËju medveda krËi 
njegov habitat. Medved je bil zato proglaπen za zavarovano 
æivalsko vrsto. 

NaraπËanje πtevila direktnih opaæanj medveda in zanesljivih 
znakov njegove prisotnosti povzroËata strah in nelagodje 
med ljudmi. ©tevilo izloËenih medvedov od leta 1995 naprej 
stalno naraπËa. Za preteklih pet let je odvzem za skoraj 
enkrat viπji od povpreËnih vrednosti prejπnjih let. Kakovost 
medvedjega habitata se zmanjπuje tudi zaradi pospeπene 
izgradnje cestnih in æelezniπkih povezav.

Na osnovi zbranih podatkov lahko sklepamo, da je πtevilËnost 
populacije medveda v Sloveniji od konca petdesetih do 
konca πestdesetih let prejπnjega stoletja zmerno naraπËala. 
Zaradi naËrtnega uravnavanja populacije se je nato v zaËetku 
sedemdesetih let zmanjπala in zaËela zatem spet naraπËati - 
najprej poËasi, po zaπËiti v letu 1993 pa nekoliko hitreje. 

Zadnjih nekaj let se je πtevilËnost rjavega medveda zaradi 
veËje regulacije ustalila oziroma zaËela celo nekoliko upadati.



Fotografija: Marko Masterl

Vplivi na populacijsko 
dinamiko rjavega medveda 

Strokovnjaki so na osnovi zbranih podatkov preuËevali, kateri 
dejavniki najbolj vplivajo na populacijsko dinamiko oziroma 
stanje populacije medveda v Sloveniji. Podatke o starosti in 
spolu æivali so pridobili z analizo osebkov, ki so bili od leta  
1997 do 2003 izloËeni iz populacije; podatki o πtevilËnosti pa 
so bili zbrani v spomladanskih in jesenskih πtetjih medveda 
ob krmiπËih in mrhoviπËih, ki so potekala v letih 1993-1997 in 
2000-2003. 

Strokovnjaki so ugotovili, da je med vsemi evidentiranimi 
dejavniki smrtnosti najbolj vpliven element uravnavanje 
populacije, ki predstavlja veË kot 60 odstotkov vseh izloËitev. 
Izreden in nedovoljen odvzem osebkov iz populacije 
predstavlja veË kot 76 odstotkov skupne smrtnosti medveda. 
Torej je odvzem tudi najpomembnejπi dejavnik, ki vpliva 
na populacijsko dinamiko, spolno in starostno sestavo ter 
nataliteto populacije medveda v Sloveniji. 

Drugi najpomembnejπi razlog za smrtnost medveda so 
prometne nezgode, katerih deleæ znaπa dobrih 14 odstotkov. 
©tevilo izloËitev zaradi prometa se iz leta v leto poveËuje. 
V obdobju med 1991 in 1997 so bili na leto v povpreËju 
povoæeni manj kot trije osebki, leta 1997 jih je bilo pet, leta 
2002 pa æe petnajst. V obdobju med 1997 in 2003 pa se je 
ta trend πe poveËal. Vzroki za poveËanje smrtnosti zaradi 
prometa so predvsem hitre izgradnje avtocestnih povezav, 
poveËevanja dolæine ostalih hitrih cest in naraπËanje prometa 
v Sloveniji. Med vzroke lahko vkljuËimo tudi prostorsko 
ekspanzijo medvedje populacije na “bolj urbana” podroËja 
z veËjo gostoto prometnic zaradi poveËevanja gozdnatosti 

Slovenije. Glede na dosedanje in tudi prihodnje trende vseh 
naπtetih parametrov strokovnjaki sodijo, da se bo πtevilo 
pomorov medveda v prihodnje le πe poveËevalo. Zato bo 
potrebno to problematiko resneje upoπtevati in zaËeti izvajati 
ustrezne ukrepe, namenjene poveËanju prometne varnosti in 
zaπËiti populacije medveda v Sloveniji.

Strokovnjaki so na podlagi podatkov tudi ugotovili, da je 
spolna sestava populacije medveda v naravi moËno 
spremenjena v korist samic. Deleæ izloËenih samcev med 
vsemi evidentiranimi primeri izloËitev znaπa namreË dobrih 
62 odstotkov. Najpomembnejπi dejavnik za poruπeno 
razmerje je redni odvzem, ki pojasnjuje okoli 75 odstotkov 
celotne razlike med smrtnostjo samcev in samic. Zato je 
redni odvzem tudi najpomembnejπi dejavnik, ki vpliva 
na razmerje med spoloma v populaciji in s tem tudi na 
nataliteto populacije. Ker so samice z mladiËi zakonsko 
zaπËitene celo leto, se je njihov deleæ v populaciji postopno 
poveËeval. Na osnovi rezultatov πtetij medvedov ob krmiπËih 
so  strokovnjaki ocenili, da znaπa deleæ reproduktivnih 
samic v populaciji okoli 29 odstotkov. MoËno poveËan deleæ 
reproduktivnih samic pojasnjuje opaæeno poveËanje natalitete 
in majhna povpreËna legla, ki so znaËilna za populacijo 
medveda v Sloveniji. 

Glede na analize in zbrane podatke naj bi πtevilËnost 
populacije v Sloveniji znaπala med 400 in 450 medvedi.

Andrej Krajner povzel po akciji A1, pripravljeni v okviru 
projekta Life, za katero je bila odgovorna Biotehniπka 

fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne.



Aktualno

Spodbudno za medveda?

Upravljanje z rjavim medvedom je preπlo z Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Ministrstvo za okolje 
in prostor. Vrsta novosti se obeta v odnosu Slovenije do 
enega najveËjih naravnih bogastev. Hkrati pa te novosti ne 
bodo zanemarile znanja, izkuπenj in strokovnih podlag, ki 
so bile oblikovane pri poznavanju medveda v preteklosti. 
Transparentnost v postopkih je vodilo ministrstva za okolje 
in prostor, tema pa je aktualna do te mere, da smo ji ravno 
v Ëasu, ko poteka primopredaja (proraËunske postavke, 
dokumentacije, ...) med ministrstvoma, namenili osrednji 
prostor v novicah. 

Sogovornik, sekretar na ministrstvu za okolje in prostor, 
Mladen Berginc nam je odkril prenovljen postopek in 
precej informacij, ki obetajo, da bo naπ odnos do medveda 
s Ëasom πe boljπi. Ob prijetnem klepetu je nastal zanimiv 
pregled novosti. 

Predlagam, da za zaËetek bralcem novic predstaviva 
sploπni okvir, ki je podal razloge za prenos 
odgovornosti z ministrstva za kmetijstvo na 
ministrstvo za okolje.
Zakonodaja je lani loËila upravljanje z æivalskim svetom na 
dva dela. Ogroæene vrste na eni strani πËiti vladna uredba. 
Ta sledi obveznostim Evropske unije − je na nek naËin 
prevod varstvene politike Evrope, ki jo dræava konkretno 
zagotavlja na doloËenih vrstah. Zakon o divjadi in lovstvu 
smo tako morali postaviti na nekoliko drugaËne temelje in 
ponovno doloËiti, kaj je divjad, ki po novem obsega le tiste 
æivalske vrste, ki so lovne. Vse to pa je seveda treba prenesti 
iz starega sistema v novega. Tako ogroæene vrste po novem 
niso veË divjad − med njimi so ris, volk in medved. 

Torej nova ureditev izhaja predvsem iz evropskih 
usmeritev in nadgrajuje obstojeËo prakso v Sloveniji?
Pri nas smo imeli uredbo o zavarovanju ogroæenih æivalskih 
vrstah æe leta 1993 - sem so spadale tudi prej omenjene 
velike zveri. Poznali smo sistemsko skrb πËitenja ogroæenih 
vrst. ©e vedno pa je bila doloËena kvota za odvzem iz 
populacije − tudi medvedi so bili tako imenovana lovna 
divjad. Sedaj torej uvajamo nekoliko prenovljeno logiko, 

ki sledi strategiji upravljanja z rjavim medvedom, ki jo je 
sprejela Vlada Republike Slovenije. Bistvenih sprememb 
glede na dosedanje strokovne izkuπnje sicer ne bo, v osnovi 
je stroka pri nas æe oblikovala dober izhodiπËni sistem.

Kje torej lahko priËakujemo spremembe pri posegih 
v populacijo? Ali vse ostaja enako?
To pomeni, da ostaja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) 
temeljna strokovna osnova, dodatno pa se vkljuËuje πe 
dræavni Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN). Skupaj 
morata oblikovati predlog oziroma strokovna izhodiπËa za 
odloËanje o posegih v populacijo. 

Na tem podroËju æe imamo temeljne dokumente - ali 
se bo njihova vsebina spreminjala?
V strategiji upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji in 
akcijskem naËrtu upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji 
(oba sprejela Vlada RS) je okvirno doloËeno, kakπno naj bo 
upravljanje s populacijo − torej krmljenje, zaπËite brlogov in 
podobno. Vse to morata stroki upoπtevati, zagotavljati, da 
se bodo izvajali ukrepi, naËrti tudi v naravi.

Imamo krovno strategijo, ki ima jasen cilj − ohranitev 
medveda v Sloveniji. Iz tega sledijo temeljne usmeritve. 
Izvedbeni dokumenti, kot so gozdnogospodarski naËrti in 
lovskogojitveni naËrti, pa morajo biti usklajeni s strokovnimi 
podlagami, ki jih bosta pripravila ZGS in ZRSVN. Seveda 
bo del tega tudi strokovni predlog za odvzem iz populacije 
(uravnavanje populacij dopuπËa tudi Evropska unija) v 16. 
Ëlenu direktive o habitatih. Zagotavljati bo treba tudi dober 
sistem ugotavljanja trendov populacije s ciljem ohranjanja 
tako imenovanega ugodnega stanja.

Kako bo potekal prenovljeni postopek?
Strokovni predlog za uravnavanje populacije, usklajen med  
ZGS in ZRSVN, mora biti predloæen v upravni postopek na 
Agencijo RS za okolje (ARSO). Ta izpelje celoten upravni 
postopek z odloËitvijo o posegih v populacijo. Prej je 
predlog oblikovala komisija razliËnih predstavnikov, odloËil 
je minister za kmetijstvo, gozdrarstvo in prehrano. Sedaj 
bo to del celovite skrbi za populacijo, upravni postopek 
pa bo omogoËal celovito presojo. ZakljuËek je odloËba, na 
katero se bo skladno s pravili upravnega postopka mogoËe 
pritoæiti. Uvajamo transparentno odloËanje v dræavi. 

Kdo vse bo vkljuËen v odloËanje v delu postopka, ki 
ga vodi ARSO?
ARSO odloËa πe pred izdajo odloËbe na podlagi strokovnih 
podlag in predlogov. Zagotovi vkljuËevanje zainteresiranih - 
Ëe æelijo, lahko povpraπajo za mnenje tretje osebe, del tega 
postopka je tudi javna obravnava. To je odgovornost, ki jo 
od nas zahteva Evropska unija. Letos bo tako odloËanje 
potekalo prviË. Po novem bo torej komisijo nadomestil 
upravni postopek, ki bo popolnoma transparenten, 
strokovno argumentiran. OdloËitev o odvzemu iz populacije 
na primer je vezana tudi na pomore medveda, ki se zgodijo 
sluËajno. Objektivno naravno dogajanje torej, ki ga je treba 
upoπtevati tudi pri naËrtovanju. Potem imamo “incidenËne” 
primere posameznega medveda, ki je lahko problematiËen, 
Ëe ogroæa premoæenje ali pa æivljenje ljudi. 

Mladen Berginc 
Fotografija: Ministrstvo za okolje in prostor



NaËrtovanje in izvajanje odvzemov iz populacije bo 
potekalo skoraj enako − razen v delu upravnega 
postopka in vkljuËevanja veËih v postopek. Ali se 
obetajo dodatne spremembe?
Nekako se oblikuje teænja, da bi odvzeme iz populacije 
medveda za tekoËe leto opravljali jeseni; na takπen 
naËin imamo Ëez leto pregled, kaj se je dogajalo s 
πtevilËnostjo, kakπne so bile izgube kot posledica sluËajev. 
Bolj utemeljeno tudi zato, ker bomo videli medvedke z 
druæinami. Na letoπnjem primeru bomo videli, kako sistem 
deluje, in na podlagi tega bomo lahko sprejeli tudi doloËene 
prilagoditve v naslednjih letih, Ëe bo potrebno.

Zagotovo ena izmed pomembnejπih tem v okviru 
varovanja ali - bolje reËeno - sobivanja medveda in 
Ëloveka v Sloveniji je tudi izplaËevanje πkod. Kakπni 
so naËrti na tem podroËju?
Pravilnik o izplaËevanju πkod je v fazi oblikovanja, 
spreminjanja − uvedel bo stroæja, enotna pravila. Ne samo 
pri zvereh, paË pa pri vseh zavarovanih vrstah. Na primer: 
detel se lahko loti tramov na hiπi, ena izmed trenutno 
aktualnih situacij so kormorani itd. Postaviti je treba enotne 
pogoje in cenik. Ta bo odobren s strani ministra za okolje in 
prostor. Vsak, ki bo oπkodovan, bo obravnavan po enotnem 
sistemu. Odπkodnine bodo deleæne presoj, spremljanja 
preko evidenc, ... Na tem podroËju se usklajujemo s 
Kmetijsko gozdarsko zbornico − tam preverjajo sisteme s 
pospeπevalci, ocene ZGS, realne pogoje. Dogovarjamo se 
za sporazumno reπitev, edino taka bo tudi zaæivela v praksi. 
Treba je na primer doloËiti enotno odπkodnino za pol 
hektara koruze, za pet ovc in tako naprej. 

Kako pa bo v praksi izgledala taka reπitev pri 
konkretnem oπkodovancu?
Najprej bo oπkodovani moral dokazati, da je bil dober 
gospodar, da je torej izvedel vsaj minimalne potrebne 
varovalne ukrepe, πele nato bo sledila odloËitev glede 
odπkodnine. Ocenjevalec in oπkodovanec bosta sprejela 
sporazum - Ëe se bo oπkodovani strinjal, potem bosta 
pripravila zapisnik, sicer bo sledila vloga na ARSO, kjer bo 
ta reπevana v upravnem postopku oziroma v konËni fazi na 
sodiπËu, Ëe se bo oπkodovani tako odloËil. 

Trenutno usklajujete postopke z zbornico. Sledijo πe 
kakπne aktivnosti na tem podroËju?
Dræi, pogovori na zbornici dobro potekajo, reπujemo samo 
πe manjπa razhajanja. Upam, da bomo dobili pokritje 
− hoËem, da je sistem realen in da so ljudje enako 
obravnavani pri odπkodninah. Dejansko pa ne bo niË veË 
birokratskih postopkov, kot jih je bilo do sedaj. Le uvajamo 
dodatne moænosti varovanja pravic in s tem seveda 
preglednost postopkov. 

Ko bosta pripravljena sistem za odπkodnine in cenik, bo 
potekal tudi terenski izobraæevalni program, v katerega se 
bo vkljuËil Zavod za gozdove Slovenije. Pripravili bomo 
zloæenke za oπkodovance in dokumentacijo za ocenjevalce.

Pri vpraπanjih glede varstva divjih æivali tudi ne 
moremo mimo prostorske politike. Tu izgleda, da 
je Slovenija πele pri prvih korakih in da bijemo boj 
za prve naravne prehode predvsem preko cestnih 
in æelezniπkih povezav. Lahko zaradi evropskih 
usmeritev priËakujemo izboljπave tudi na tem 
podroËju?

Prostorska politika zaradi Nature 2000 uvaja sistem CPVO 
(Celovita presoja vplivov na okolje), specializiran tudi za 
naravo. Sem spada tudi presoja sprejemljivosti za Naturo 
2000. Potem je v okviru Nature 2000 poseben pravilnik − 
habitate in vrste je treba vsebinsko presojati. Paziti moramo 
na vsebine znotraj Nature 2000. V praksi to pomeni, 
da je pri naËrtovanju avtoceste treba izvesti pregled po 
vrstah in habitatih z doloËenimi ukrepi. Prostorska politika 
v povezavi z varstvom okolja oziroma narave postaja 
pomemben del tudi pri nas. VeËje prostorske posege bomo 
dodatno vsebinsko preverjali tudi z vidika zveri. 

O medvedu in njegovem varstvu bi zagotovo lahko 
govorila πe ure, vendar pa je omejitev predvsem 
prostor v novicah ... Bi za zakljuËek mogoËe πe kaj 
dodali?
Nujno je povezovanje s sosednjimi dræavami (Hrvaπka, 
Avstrija, Italija). Pred kratkim, ko smo se s sodelavci sreËali 
s predstavniki Hrvaπke, smo zakljuËili, da so ob strokovnih 
povezavah nujna tudi sektorska povezovanja. NeizkoriπËena 
so predvsem usklajevanja strategij in ukrepov na isti nivo. 
Imamo skupno populacijo z okoli 1.000 medvedi − tako 
imenovano viabilno populacijo. Uskladiti moramo strategije 
in ukrep na isti imenovalec. Poleg tega tako upravljanje 
nudi moænosti za pridobitev dodatnih sredstev skladov 
Evropske unije.

©pela Polak

Fotografija: Marko Masterl



V rubriki Nasveti za v æep bomo zbrali uporabne informacije. 
Tokrat smo za vas izbrali dva nasveta iz knjiæice, æal æe 
pokojnega avtorja Antona SimoniËa, SreËanja z medvedom, 
ki predstavlja izjemno delo na tem podroËju. Vsebino knjiæice 
si lahko v celoti ogledate tudi na spletnih straneh projekta 
(http://www.gov.si/zgs/medved).  

Iz æivljenja rjavega medveda

V tokratni rubriki Nasveti za v æep smo pripravili 
tudi nekaj vpraπanj in odgovorov o medvedu 
ter nekaj nasvetov, ki jih moramo upoπtevati, Ëe 
æivimo v okolju, kjer so prisotni medvedi − prav 
tako pa tudi, Ëe smo samo obiskovalci takega 
obmoËja. 

Bodimo prijazni do medveda
Ne hodite po medvedjih sledeh, saj s tem 
poveËujete moænost za sreËanje. S svojo  
prisotnostjo tudi motite njegovo æivljenje.
Ne iπËite medveda z namenom, da bi ga 
opazovali ali fotografirali. V gozdu je medved 
doma in torej spoπtujemo njegovo potrebo po 
mirnem domaËem okolju
Na obmoËjih medveda ne puπËajte ostankov 
hrane na prostem, prav tako pazite na 
shranjevanje hrane − npr. na taborjenju ali 
v bliæini poËitniπke hiπe. Medved je zelo 
inteligentna æival in raje izbere laæjo pot za 
prehranjevanje. »e ima na razpolago hrano v 
bliæini, se ne bo trudil in jo iskal drugje.
Ko se vraËate z izletov in ekskurzij, odnesite 
s seboj vse odpadke organskega izvora. Ne 
odlagajte jih v koπe za smeti ob poti, ker lahko 
privabijo medvede. Hkrati se bo medved navadil 
na ljudi in se nas prenehal bati.
»e hodite po gozdu ali se nahajate na obmoËju, 
kjer so æe opazili medvede, bodite glasni. 
Medvedi imajo razvite ostre Ëute in se izogibajo 
Ëloveka, Ëe ga zaznajo. VeËje druæbe in πolske 
skupine so povsem varne, ker zaradi hrupa, ki ga 
povzroËajo, le steæka presenetijo medveda.

Odgovori na nekaj najpogostejπih vpraπanj o 
medvedu
Ali so medvedi nevarne æivali?
»e bi bili medvedi nevarne æivali, bi izumrli 
povsod po svetu. Tako pa lahko medvede 
najdemo tudi na razmeroma gosto naseljenih 
podroËjih, kot je Slovenija (en prebivalec na 42 
km2). Velja tudi, da veË, ko vemo o medvedu, 
manj se ga bojimo. Strah pred medvedi verjetno 
povzroËa mogoËen in impresiven videz te æivali. 
Prisotnost fiziËno moËnejπega bitja je neprijetna 

za Ëloveka, ki je navajen, da nemoteno “vlada” 
v okolju. Tudi dokumentarci in filmi o na primer 
grizlijih pripomorejo k temu, da se krepijo 
strahovi pred medvedi, kljub dejstvu, da so 
naπi podplatarji manjπi in manj agresivni kot 
njihovi ameriπki sorodniki. 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 do njih ohraniti pravo 
mero spoπtovanja - kot bi morali to Ëutiti tudi do 
vseh drugih divjih æivali.  

Ali je v Sloveniji πe prostor za kakπnega 
medveda?
PrepriËanje, da medvedi rabijo πiroko in mirno 
æivljenjsko obmoËje brez Ëloveπke prisotnosti, je 
napaËno. Zadnje raziskave o tej vrsti so pokazale 
presenetljivo sposobnost medvedov, da se 
prilagodijo tudi na obmoËja veËje  Ëlovekove 
aktivnosti. Po drugi strani pa medvedi rabijo 
mirna obmoËja, kjer lahko poËivajo in najdejo 
mir. Æivljenjski prostor rjavih medvedov zato 
sestavljajo mirnejπa obmoËja, ta pa so med 
seboj loËena z veËjimi obmoËji, ki jih medvedi 
uporabljajo le za prehode ali za obËasno iskanje 
hrane. 

Ali medvedi najdejo hrano v naπih gozdovih?
Zagotovo. Medvedi so namreË izjemno 
preraËunljivi jedci. IπËejo Ëimbolj okusno hrano 
in tudi Ëim laæjo pot do hrane brez posebnega 
truda. Hranijo se z razliËnimi izvori hrane. 
Prevladujejo rastline in æuæelke. To dvoje lahko za 

Aktualno

Medvedi sporoËajo svojo pot
V aprilu in maju je v naπih gozdovih potekal “projekt” 
namestitve petih GPS ovratnic za telemetriËno spremljanje 
rjavih medvedov. S takim sistemom je mogoËe stalno 
doloËati, kje se æivali nahajajo in kaj poËnejo. Prvi trije 
lastniki ovratnic so bili odlovljeni na obmoËju Sneænika v 
loviπËu s posebnim namenom Jelen, en medved pa je bil 
odlovljen na KoËevskem v loviπËu s posebnim namenom 
Medved. Akcija sicer poteka v sodelovanju Zavoda za 
gozdove Slovenije in Biotehniπke fakultete - Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 

GPS ovratnice

Ovratnice na osnovi globalnega pozicijskega sistema 
(Global Position System) doloËajo lokacije æivali v Gauss-
Krügerjevem koordinatnem sistemu. V ovratnice se 
zapisujejo tudi podatki o zunanji temperaturi in aktivnosti 
æivali. Koordinate lokacij se samodejno s pomoËjo 
mobilnega omreæja v obliki SMS sporoËil prenaπajo do 
konËnega uporabnika. Vsi podatki se nenehno zapisujejo 
tudi na ovratnico, ki se jih daljinsko na vsake dva meseca 
prenese na prenosni raËunalnik. 

Ta tehnologija je v primerjavi s spremljanjem s pomoËjo 
ovratnic z VHF signalom neprimerno boljπa - pridobimo 
veËje πtevilo podatkov, na dolgi rok pa je tudi cenejπa. 
“KlasiËne” ovratnice so namreË zahtevale veliko veË napora 
za doloËitev æe samo ene lokacije æivali, ki je morala 
potekati neposredno na terenu. 

Pri spremljanju petih medvedov ovratnice na vsaki dve uri 
s pomoËjo satelitov doloËijo lokacijo æivali. V primeru, da 
ovratnica ne ujame signala potrebnega πtevila satelitov, 
se lokacija ne zapiπe. Ob taki gostoti snemanja bi morali 
akumulatorji na ovratnicah dræati veË kot dve leti in pol. 
Dve ovratnici, ki sta nameπËeni na manjπih medvedih, 
bosta zaradi telesne rasti medvedov samodejno odpadli 
æe Ëez leto in pol, tri pa Ëez dve leti in pol. V Sloveniji 
take ovratnice na velikih zvereh uporabljamo prviË. 
Æivali se ovratnic sËasoma navadijo, za njihovo æivljenje 
pa so popolnoma nemoteËe. Nakup celotnega sistema 
petih ovratnic se je uresniËil s finanËno pomoËjo projekta 
Ohranitev velikih zveri v Sloveniji, ki poteka v okviru 
programov Evropske unije Life III.

GPS ovratnice uporabljajo sistem proizvajalca 
Vectronic Aerospace gmbh. Oprema je sestavljena iz 
veË segmentov:

•  ovratnice, na katerih so nameπËeni: 
- GPS sprejemnik (ki snema trenutne lokacije spremljane 
æivali po uporabniπko nastavljivi Ëasovni shemi); 
- tipali za toËkovno aktivnost (ki merita pospeπek 
ovratnice v X in Y smeri na vsakih pet minut; na osnovi 
podatkov o aktivnosti æivali je mogoËe v doloËeni meri 
rekonstruirati, kaj je æival v doloËenem Ëasu poËela: 
poËivala, se gibala, hibernirala,  …); 
- tipalo za zunanjo temperaturo (ki vsakih pet minut 

zmeri zunanjo temperaturo), nevolatilen pomnilnik (ki 
sproti shranjuje vse posnete podatke); 
- dvosmerni komunikacijski UKV kanal (preko katerega je 
mogoËe na razdalji nekaj sto metrov posneti vse podatke 
z ovratnice in sistem po potrebi preprogamirati  - npr. 
spremeniti Ëasovno shemo zajemanja podatkov); 
- SMS modem (ki podatke o lokacijah æivali v obliki 
SMS sporoËil preko GSM omreæja posreduje do 
uporabnikovega modema na raËunalnik. Vsako SMS 
sporoËilo vsebuje podatke o πestih zaporedno posnetih 
lokacijah: datum, ura, minuta, sekunda snemanja; 
lokacija æivali v UTM koordinatnem sistemu; zanesljivost/
natanËnost posnete lokacije. SMS modem poπlje sporoËilo 
vsakiË, ko je posnetih πest novih lokacij; Ëe se takrat æival 
nahaja na obmoËju, ki ni pokrito z GSM signalom, je 
SMS sporoËilo poslano ob prvem naslednjem snemanju 
podatkov, ko se æival zadræuje na obmoËju, ki je pokrito z 
GSM omreæjem; ovratnico je mogoËe prek SMS sporoËil 
tudi preprogamirati, ko je æe nameπËena na æivali); 
- VHF oddajnik (ki neprestano oddaja signal; na osnovi 
tega signala je mogoËe æival poiskati, Ëe bi se na primer 
zadræevala na obmoËju, ki ni pokrito z GSM signalom, in 
nato preko UKV povezave posneti vse podatke); 
- sistem za samodejno odpadanje ovratnice (ki omogoËa, 
da ovratnica samodejno odpade po vnaprej nastavljenem 
Ëasu); 
- akumulatorji (ki napajajo vso elektroniko na ovratnici; 
ko le-ta odpade, jih je mogoËe zamenjati z novimi). Cela 
ovratnica tehta okrog 850 g.

•  SMS modem na osebnem raËunalniku uporabnika, ki 
omogoËa sprejem posnetih lokacij do uporabnika in 
naknadno preprogamiranje ovratnice.

•  UKV roËni sprejemnik/oddajnik, ki omogoËa daljinsko 
snemanje vseh podatkov z ovratnice in deluje, Ëe bi SMS 
sistem odpovedal.

GPS ovratnice
Fotografija: Zavod za gozdove Slovenije



Namestitev ovratnice na medvedko Ano
Fotografija: Marjeta MarinËiË

Valentin se prebuja
Fotografija: Marjeta MarinËiË

Odlov in namestitev ovratnic

Pri odlovu je bil uporabljen “prosti” naËin, kar pomeni odlov 
æivali na krmiπËih s puπko za omamljanje in uporaba pasti 
oziroma zank. 

Medveda so uspavali s pomoËjo izstreljene brizgalke 
(siringe) v njegov zadnji del,  kjer je najveË miπiËne mase 
in ni moænosti za telesne poπkodbe. Medvedje so zaspali 
v Ëasu od petnajst do dvajset minut. Medvedu so malo 
zaπËitili oËi, ga stehtali in izmerili telesne mere (viπina, 
dolæina). Pregledu je sledila namestitev ovratnice okoli 
vratu, ki se je aktivirala, sledilo je preverjanje njenega 
delovanja. Medvedove æivljenjske funkcije (utrip, dihanje) 
je ves Ëas spremljal veterinar. Po konËanem opravilu se je 
skupina odmaknila na varno razdaljo ter spremlja bujenje 
æivali in njen odhod. ©ele ko je medved odπel nazaj v 
gozd, je bilo delo skupine konËano in se je lahko zaËelo 
spremljanje poslanih SMS sporoËil.

Odlov prvih treh medvedov so opravili Anton MarinËiË, 
vodja loviπËa s posebnim namenom Jelen, revirna lovca 
loviπËa Zoran BolËina in Valentin VidojeviË ter mag. Tamara 
»ehovin, dr. vet. med. Za slikovno dokumentacijo je skrbela 
Marjeta MarinËiË. Odlov Ëetrtega medveda so opravili 
Iztok Oæbolt, vodja loviπËa s posebnim namenom Medved, 
revirni lovci Martin Æalik, Rudi KovaËiË st. in Rudi KovaËiË 
ml., Marko JonozoviË, vodja oddelka za gozdne æivali in 
lovstvo pri Zavodu za gozdove Slovenije, in dr. Peter Kruljc 
z veterinarske fakultete. 

Za vtise o potovanju naπih medvedov smo spremljali 

aktivnost dveh tudi za novice. Æe po dobrem mesecu 

spremljanja smo zbrali precej zanimivih podatkov o 

tem, kam jo hlaËajo naπi medvedje. 

Ana

Okoli πestletna medvedka Ana je bila 2. aprila 2005 
odlovljena in uspavana na obmoËju Maπuna na krmiπËu za 
divje praπiËe in jelenjad Paleæ. Omamljanje se je zaËelo ob 
21.25, æival je bila najdena ob 22.00. Po namestitvi ovratnice 
je po dobri uri in pol odπla z mesta odlova. Postopek pa se 
je po kontroli uspeπnosti zakljuËil ob pol enih zjutraj.

Anin srËni utrip je bil ob odlovu normalen, dihanje 
pa enakomerno. Njena telesna temperatura je v Ëasu 
nameπËanja ovratnice nihala med 37 in 38 stopinjami, 
srËni utrip pa se je gibal med 50 in 60 utripi na minuto. 
Ana tehta 134 kilogramov, njen obseg vratu pa je 68 
centimetrov - je torej v odliËni kondiciji.

Anina SMS sporoËila

Medvedka Ana se zadræuje na severnem delu sneæniπko-
javorniπkega obmoËja in na njegovih obrobjih. PonoËi je 
veËkrat odπla z osrednjega visokokraπkega gozdnatega 
masiva do neposredne okolice bliænjih vasi in bila cele noËi 
na odprtih povrπinah. V 33 dneh spremljanja je prepotovala 
veË kot 240 kilometrov. NajveËja razdalja, ki jo je prehodila 
v enem dnevu, je 20 kilometrov. Njeno obmoËje aktivnosti 
meri okoli 70 kvadratnih kilometrov. 

Valentin

Triletni samec Valentin je bil prvi od petih æivali odlovljen 
23. marca v Jurijevi dolini na krmiπËu za divje praπiËe Barka. 
Omamljanje se je zaËelo ob 18.30. Po uspeπni namestitvi 
ovratnice se je Valentin prebudil in odπel z mesta odlova. 

Prav tako kot pri Ani je bil tudi Valentinov srËni utrip ob 
odlovu normalen, dihanje pa enakomerno. Valentin je imel 
nekoliko niæjo telesno temperaturo kot Ana - gibala se 
je okoli 36,7 stopinj, njegov srËni utrip pa je postopoma 
naraπËal od πestdesetih do sedemdesetih utripov na minuto.



Valentinovo tehtanje je v Ëasu njegovega spanca pokazalo 
nekaj manj kilogramov kot pri Ani - tehtnica se je ustavila 
pri 123 kilogramih. Obseg njegovega vratu pa je 65 
centimetrov. 

Valentinova SMS sporoËila

Medved Valentin je takoj po odlovu je odπel globoko proti 
jugu, prestopil dræavno mejo in se od tedaj zadræuje na 
severnem delu Gorskega Kotarja, pribliæno 20 kilometrov 
juæno od mesta odlova. Za kratek Ëas je odπel skoraj do 
Opatije (le nekaj kilometrov stran od morja) in se nato takoj 
vrnil proti severu. V 43 dneh spremljanja je prepotoval veË 
kot 270 kilometrov. NajveËja razdalja, ki jo je prehodil v 
enem dnevu, je 20 kilometrov. Njegovo obmoËje aktivnosti 
meri okoli 120 kvadratnih kilometrov.

Kaj izvemo iz prvih podatkov SMS sporoËil?

Vsi spremljani medvedje so podnevi praviloma mirovali in 
so bili najbolj aktivni po sonËnem zahodu, nekoliko manj 
ponoËi in zopet bolj tik pred sonËnim vzhodom. Takπen 
ritem aktivnosti medvedu ni prirojen, saj so tako mladiËi 
kot tudi odrasli medvedi na obmoËjih, kjer ni Ëloveka, 
praviloma preteæno dnevno aktivni. Strokovnjaki sodijo, da 
je medved na predelih, kjer mora sobivati s Ëlovekom (tudi 
pri nas), preteæno noËno aktiven zato, da se izogiba Ëloveku 
oziroma zmanjπa πtevilo stikov s Ëlovekom, ki je aktiven 
predvsem podnevi. V drugih πtudijah so ugotovili, da se 
noËna aktivnost utrjuje s starostjo oziroma s πtevilom stikov 
s Ëlovekom.

Zbrani podatki bodo po mnenju strokovnjakov, ki se 
ukvarjajo z rjavim medvedom, bistveno pripomogli k 
boljπemu poznavanju vrste in k laæjemu ter uspeπnejπemu 
upravljanju z njo. Z njimi bo posredno mogoËe sklepati 
tudi, zakaj se medvedi gibljejo v doloËenem prostoru in 
kakπno je njihovo æivljenje.

SodelujoËe v tem projektu smo povpraπali o poteku 

dela ter o njihovih priËakovanjih. Pogovarjali smo se 

z mag. Klemenom Jerino z oddelka za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire ter Antonom MarinËiËem, 

vodjem loviπËa s posebnim namenom Jelen.

Mag. Klemen Jerina, univ. 
dipl. ing. gozd., Biotehniπka 
fakulteta Univerze v 
Ljubljani, oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire: “Glavni cilji 
konkretnega spremljanja 
medvedov so: ugotoviti, kako 
velika so obmoËja aktivnosti 
medveda; kako se njegova 
aktivnost spreminja med letom 
in med deli dneva; kakπen 
prostor uporablja; kako se 

raba prostora spreminja med deli leta in deli dneva; kako 
na njegovo aktivnost in rabo prostora vpliva Ëlovek s tem, 
da v ekosisteme vnaπa hrano (krmljenje, smetiπËa, kmetijske 
kulture, reja drobnice), gradi prometno infrastrukturo in 
na druge naËine drobi æivljenjski prostor medveda; katera 
so glavna proæila (krmljenje, Ërna odlagaliπËa smeti. ipd.) 
habituacije medveda na Ëloveka in podobno. Oprema, ki jo 
uporabljamo za spremljanje gibanja in aktivnosti medvedov, 
je zelo kompleksna. Ker je standard prenosa podatkov v SMS 
sporoËilih mobilnih operaterjev v Sloveniji drugaËen kot pri 
drugih operaterjih v Evropi, je bilo potrebno programsko 
opremo za rabo GPS-GSM sistema v Sloveniji ustrezno 
prilagoditi. Zato smo prve podatke - SMS sporoËila s posnetimi 
lokacijami spremljanih medvedov - nestrpno priËakovali. Sistem 
zaenkrat deluje brezhibno. Æe po dobrem mesecu spremljanja 
so se razkrile popolnoma nove razseænosti vedenja in rabe 
prostora medveda, ki jih s starejπimi tehnikami enostavno ne bi 
bilo mogoËe zaslediti. Izkazalo se je, da je z vidika medvedov 
Slovenija majhna in da sta njihovo gibanje ter raba prostora 
tudi na najbolj odroËnih predelih v veliki meri pogojena z viri 
hrane, ki jih v prostor vnaπa Ëlovek. Vsi spremljani medvedi 
z obmoËja Sneænika in Javornikov imajo izredno velika 
individualna obmoËja aktivnosti in so veËkrat zaËasno odπli ven 
iz osrednjega gozdnatega masiva, ki je najveËji strnjen gozdni 
kompleks v Sloveniji. PonoËi veËkrat odidejo v bliæino naselij 
ali na Ërna odlagaliπËa smeti ob vznoæju masiva, kjer verjetno 
iπËejo hrano. Zelo pogosto se hranijo tudi na krmiπËih.”

Anton MarinËiË, vodja 
gojitvenega loviπËa Jelen, 
Sneænik: “Ob vsakem 
uspeπno opravljenem 
strokovnem delu se poËutim 
zadovoljnega, πe posebej, 
ker to poËnem z veseljem in 
prepriËanjem, da je to delo 
koristno za prostoæiveËe vrste 
in za okolje, v katerem æivijo. 
Odlov je postal moj naËin 
lovskega udejstvovanja, v 
katerem najdem svoje osebno 
zadovoljstvo, πe posebej 

zato, ker se v glavnem ukvarjam z vrstami, ki so v evropskem 
prostoru redkost in o njih ter njihovem æivljenjskem vedenju 
vemo malo. Pri samem odlovu doslej nisem imel nobenih 
teæav, vse odlovljene æivali so brez kakrπnihkoli posledic 
uspeπno prestale sam odlov in nam tudi uspeπno posredovale 
æelene podatke. Podatke o zadnjih treh medvedih mi v kartni 
obliki redno posreduje g. Jerina, sicer pa gibanje æivali redno 
spremljam tudi preko navadnega VHF sistema, s katerim so 
opremljene pri nas odlovljene æivali (jelenjad, medvedi, volka). 
Na ta naËin dobiva smisel tudi delo, opravljeno v preteklosti, 
podatki in spoznanja pa πirijo moje znanje in znanje ljudi, ki jih 
to zanima.”   

©pela Polak in Andrej Krajner

Gibanje æivali na zemljevidu Slovenije
Shema: Biotehniπka fakulteta Univerze v Ljubljani in Zavod 
za Gozdove
Slika prikazuje gibanje odlovljenih medvedov v prvih 
dveh mesecih po namestitvi GPS ovratnic. VijoliËna barva 
ponazarja gibanje Valentina, rdeËa pa medvedke Ane.

mag. Klemen Jerina

Anton MarinËiË
Fotografija: Marjeta MarinËiË



Nasveti za v æep

Iz æivljenja rjavega medveda
V tokratni rubriki Nasveti za v æep smo pripravili tudi 
nekaj vpraπanj in odgovorov o medvedu ter nekaj 
nasvetov, ki jih moramo upoπtevati, Ëe æivimo v okolju, 
kjer so prisotni medvedi − prav tako pa tudi, Ëe smo samo 
obiskovalci takega obmoËja. 

Bodimo prijazni do medveda

•   Ne hodite po medvedjih sledeh, saj s tem poveËujete 
moænost za sreËanje. S svojo  prisotnostjo tudi motite 
njegovo æivljenje.

•   Ne iπËite medveda z namenom, da bi ga opazovali 
ali fotografirali. V gozdu je medved doma in torej 
spoπtujemo njegovo potrebo po mirnem domaËem okolju

•   Na obmoËjih medveda ne puπËajte ostankov hrane 
na prostem, prav tako pazite na shranjevanje hrane − 
npr. na taborjenju ali v bliæini poËitniπke hiπe. Medved 
je zelo inteligentna æival in raje izbere laæjo pot za 
prehranjevanje. »e ima na razpolago hrano v bliæini, se ne 
bo trudil in jo iskal drugje.

•  Ko se vraËate z izletov in ekskurzij, odnesite s seboj vse 
odpadke organskega izvora. Ne odlagajte jih v koπe za 
smeti ob poti, ker lahko privabijo medvede. Hkrati se bo 
medved navadil na ljudi in se nas prenehal bati.

•  »e hodite po gozdu ali se nahajate na obmoËju, kjer so 
æe opazili medvede, bodite glasni. Medvedi imajo razvite 
ostre Ëute in se izogibajo Ëloveka, Ëe ga zaznajo. VeËje 
druæbe in πolske skupine so povsem varne, ker zaradi 
hrupa, ki ga povzroËajo, le steæka presenetijo medveda.

Odgovori na nekaj najpogostejπih vpraπanj 
o medvedu

Ali so medvedi nevarne æivali?
»e bi bili medvedi nevarne æivali, bi izumrli povsod po 
svetu. Tako pa lahko medvede najdemo tudi na razmeroma 
gosto naseljenih podroËjih, kot je Slovenija (en prebivalec 
na 42 km2). Velja tudi, da veË, ko vemo o medvedu, manj 
se ga bojimo. Strah pred medvedi verjetno povzroËa 
mogoËen in impresiven videz te æivali. Prisotnost fiziËno 
moËnejπega bitja je neprijetna za Ëloveka, ki je navajen, da 
nemoteno “vlada” v okolju. Tudi dokumentarci in filmi o na 
primer grizlijih pripomorejo k temu, da se krepijo strahovi 
pred medvedi, kljub dejstvu, da so naπi podplatarji manjπi 
in manj agresivni kot njihovi ameriπki sorodniki. 

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 do njih ohraniti pravo mero 

spoπtovanja - kot bi morali to Ëutiti tudi do vseh drugih 
divjih æivali. 
 
Ali je v Sloveniji πe prostor za kakπnega medveda?
PrepriËanje, da medvedi rabijo πiroko in mirno æivljenjsko 
obmoËje brez Ëloveπke prisotnosti, je napaËno. 

Zadnje raziskave o tej vrsti so pokazale presenetljivo 
sposobnost medvedov, da se prilagodijo tudi na obmoËja 
veËje  Ëlovekove aktivnosti. 

Po drugi strani pa medvedi rabijo mirna obmoËja, kjer 
lahko poËivajo in najdejo mir. Æivljenjski prostor rjavih 
medvedov zato sestavljajo mirnejπa obmoËja, ta pa so med 
seboj loËena z veËjimi obmoËji, ki jih medvedi uporabljajo 
le za prehode ali za obËasno iskanje hrane. 

Ali medvedi najdejo hrano v naπih gozdovih?
Zagotovo. Medvedi so namreË izjemno preraËunljivi jedci. 
IπËejo Ëimbolj okusno hrano in tudi Ëim laæjo pot do hrane 
brez posebnega truda. Hranijo se z razliËnimi izvori hrane. 
Prevladujejo rastline in æuæelke. To dvoje lahko za medveda 
v doloËenih obdobjih leta predstavlja tudi do sto odstotkov 
prehrane. Vsak æiveæ v svoji prehrani pa znajo nadomestiti 
tudi s Ëim drugim. Tako lahko npr. slovenski medvedi 
preæivijo brez borovnice, rastline, ki je odsotna na njihovem 
osrednjem obmoËju. Z gotovostjo lahko reËemo, da so 
medvedi glede na prehranjevalne navade pravi sesalci: 
zanima jih samo to, kako se bodo izognili napornemu delu.

Pri nasvetih smo si pomagali z nasveti na italijanski 
spletni strani Life Ursus. [www.parcoadamellobrenta.tn.it/
Life%20English/indexenglish.htm] je naslov, na katerem  
lahko najdete πe veË priporoËil.

Amela DuratoviÊ

Fotografija: Marko Masterl



NoviËke

Sestanek na Maπunu
Fotografija: Miha MarenËe

Sodelovanje Slovenije in Hrvaπke v 
okviru projekta ohranitve rjavega 
medveda
V osrednjem æivljenjskem obmoËju rjavega medveda 
na Maπunu je decembra 2004 potekalo dvodnevno 
sreËanje predstavnikov slovenskih in hrvaπkih institucij 
in organizacij, ki se ukvarjajo z upravljanjem rjavega 
medveda. Udeleæenci so analizirali upravljanje s to æivaljo 
v obeh dræavah. Seznanili so se s potekom slovenskega 
projekta Life in njegovimi posameznimi rezultati ter 
podobnimi aktivnostmi na Hrvaπkem. Ogledali pa so si 
tudi primer upravljanja sneæniπkega obmoËja v loviπËu s 
posebnim namenom Jelen.

Predstavniki obeh dræav so se na sestanku dogovorili 
za medsebojno sodelovanje z namenom enotnega 
obravnavanja populacije rjavega medveda, ki si jo delita 
obe dræavi. Podprli so idejo o  ustanovitvi enotne komisije, 
ki jo bodo sestavljali Ëlani obeh dræav. »lani prihajajo 
iz odgovornih ministrstev, javnih zavodov in drugih 
organizacij ter institucij, ki se neposredno ukvarjajo z 
upravljanjem velikih zveri. Predlagana komisija bo na 
enem izmed prihodnjih sestankov preuËila moænost 
priprave skupnega projekta, ki bi ga financirali s pomoËjo 
mednarodnih evropskih denarnih instrumentov.

Udeleæenci s Hrvaπke so bili predstavniki Uprave za 
zaπËito narave s kulturnega ministrstva, Veterinarske 
fakultete v Zagrebu, uprave Hrvaπkih gozdov ter Lovske 
zveze Hrvaπke. Med slovenskimi udeleæenci pa so bili 
predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, oddelka 
Biotehniπke fakultete za gozdarstvo in obnovljive gozdne 

vire, Lovske zveze Slovenije ter Oikosa. Dvodnevno 
sreËanje je vodil predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije 
in hkrati tudi koordinator skupine Life za ohranitev rjavega 
medveda v Sloveniji Miha MarenËe. Poleg njega smo 
za kratko mnenje o sreËanju na Maπunu zaprosili tudi 
Æelimirja ©tahana iz hrvaπkega ministrstva za kulturo.

Miha MarenËe, koordinator projekta LIFE v Sloveniji, 
Zavod za gozdove Slovenije: 

“Æivalske vrste z velikim æivljenjskim prostorom ne 
poznajo administrativnih meja, ki jih je oblikoval Ëlovek. 
Zato je potrebno pri upravljanja s tako vrsto sodelovanje 
partnerjev z obeh ali celo veË strani. Slovenija predstavlja 
severozahodno mejo alpsko-dinarske populacije. Jedro 
zahodnega dela te populacije se iz sneæniπkega in 
koËevskega obmoËja nadaljuje proti jugu na sosednjo 
Hrvaπko. Za dolgoroËno ohranitev rjavega medveda v tem 
prostoru, ki je pod moËnim pritiskom razliËnih interesov 
Ëloveka, je potrebno zato tesno sodelovanje obeh dræav. 
Sestanek na Maπunu predstavlja enega izmed korakov 
k tesnejπemu sodelovanju. Vesel sem, da smo se sestali 
tako strokovnjaki, ki preuËujejo vrsto, kot tisti, ki bistveno 
pripomorejo k uresniËitvi izvajanja politike upravljanja. 
Predvideva se ustanovitev meπane komisije, ki bo skrbela 
za izmenjavo podatkov trendov in stanja ter pripravo 
skupnih izhodiπË upravljanja.”   

Æelimir ©tahan, ministrstvo za kulturo Republike 
Hrvaπke, Uprava za zaπËito narave:

“Na predstavitvi projekta LIFE o rjavem medvedu v 
Sloveniji, ki jo je vodil g. Miha MarenËe, sta poleg mene 
kot predstavnika Hrvaπke sodelovala πe prof.dr. Huber in 
g. FrkoviÊ - vsi smo Ëlani sveta za spremljanje populacije 
velikih zveri (volka, medveda in risa) ministrstva za kulturo 



Kolofon
Izdaja: Projektna skupina Life - “Ohranitev velikih zveri v Sloveniji - Faza I (Rjavi medved)”;

 Izdaja Novic o medvedu je financirana v okviru projekta Life - “Ohranitev velikih zveri v Sloveniji - Faza I (Rjavi medved)”;
 Naklada: 2.000 izvodov; Tisk: Tiskarna Pleπko d.o.o.;

 Oblikovanje: Pristop d.o.o.
 Novice so brezplaËne. Nanje se lahko naroËite na telefonski πtevilki: 01 23 91 224 

ali po elektronski poπti: 
rjavi.medved@zgs.gov.si

Informacije

Podrobne informacije o projektu LIFE III - “Ohranitev
velikih zveri v Sloveniji - Faza I (Rjavi medved)”, o rjavem 
medvedu in o aktualnih dogodkih so dostopne na spletni 
strani projekta http://www.gov.si/zgs/medved/, piπete nam 
lahko na elektronski naslov: rjavi.medved@zgs.gov.si. Za vsa 
vpraπanja, mnenja in pobude glede novic smo dosegljivi tudi 
na telefonski πtevilki: 01/ 23 91 224.

OpraviËilo

V prejπnji πtevilki Novic o medvedu nam jo je zagodel tiskarski 
πkrat, saj je izpod nekaterih fotografij izginil podpis avtorja. 
Fotografije nam je brezplaËno odstopil g. Marko Masterl, za 
kar se mu zahvaljujemo in se mu opraviËujemo za neljubo 
napako.

− Uprave za zaπËito narave. Metodologija dela − πe posebej 
pri ugotavljanju velikosti populacije rjavega medveda, manj 
pa pri doloËanju njegovih lokacij − je bistveno drugaËna od 
pretekle in vkljuËuje strokovnjake ter sofisticirano opremo. 
Posebej obËutljivo podroËje je na obeh straneh reke 
Kolpe, saj predstavlja os osrednjega æivljenjskega prostora 
medveda. Ta nas obvezuje k sodelovanju, k monitoringu ter 
seveda k uveljavljanju skupnega gospodarjenja s populacijo. 

Fotografija: Marko MasterlFotografija: Marko Masterl

K temu obe dræavi zavezuje tudi 10. Ëlen sporazuma med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaπko o obmejnem 
prometu in sodelovanju.”

Andrej Krajner


