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SLOVENIJI

Izvleček:
Za Slovenijo so značilna pestra fitogeografska območja, katerih odraz se čuti v živalskem
svetu. Del njega je tudi rjavi medved, pripadnik velikih zveri v Sloveniji, ki je prvotno
poseljeval večji del naše države, z izjemo subpanonskega območja ter predela nad gozdno
mejo v Alpah. Njegov življenjski prostor se je zaradi antropogenih vplivov na okolje in
populacijo samo omejil na z gozdom porasla območja Z Dolenjske in Notranjske, tj. na
dinarsko in preddinarsko fitogeografsko območje. Ker se medvedov habitat slabša v vseh
pogledih in ker se bodo negativni trendi nadaljevali tudi v prihodnje, je potrebno vso
pozornost usmeriti ne le v varstvo populacije, ampak tudi v učinkovito varovanje okolja, v
katerem medved živi. To pomeni smotrno načrtovanje rabe prostora, ki bo dolgoročno
zagotovilo ohranitev vitalne populacije rjavega medveda v Sloveniji. Zaradi napredujoče
fragmentacije in degradacije njegovega življenjskega prostora je medved postal
potencialno ogrožena in ranljiva živalska vrsta. In če je bil še pred desetletji prostor
poseljen z medvedom označen kot divjina, pojem za nedostopnost in zaostalost, je ta danes
postal pokazatelj za ohranjeno naravo.
KLJUČNE BESEDE: rjavi medved, regionalna geografija, varstvo okolja, Slovenija

THE INFLUENCE OF CHANGES OF GEOGRAPHICAL CONDITIONS ON MIGRATION OF
THE BROWN BEAR IN SLOVENIA

Abstract:
One of Slovenian characteristics are its variegated phytogeographical territories, the
reflexion of which is visible in animal life. A part of it is also the brown bear, an adherent
of the great beasts in Slovenia, which first settled a larger part of our country, except the
sub-pannonic area and the area above the forest level in the Alps. Because of antropogenic
influences on the environment and population, its habitat became limited only to forested
areas of the western Dolenjska and Notranjska, i. e. to dinaric and pre-dinaric
phytogeographical territories. Because the bear’s habitat is becoming worse in all
perspectives and because these negative trends are going to worsen, all attention must be
directed not only towards the protection of population, but also towards the efficient
protection of the bear’s habitat. The increasing fragmentation and degradation of its habitat
have made the bear a potentially endangered and vulnerable animal specie. Decades ago,
an area inhabited by bears, was considered as wilderness, a concept of inaccessibility and
backwardness, today, however, this area has become an indicator of preserved nature.
KEY WORDS: the brown bear, regional geography, protection of environment,
Slovenia

Kazalo
1.

UVOD

1.1.

TEORETIČNO-METODOLOŠKA IZHODIŠČA

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

NAMEN IN CILJI NALOGE
DELOVNA HIPOTEZA
UPORABLJENI VIRI IN LITERATURA
METODE DELA IN METODOLOŠKI PRISTOP
BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

2.

RJAVI MEDVED V SLOVENIJI

2.1.

ZGODOVINA NASELITVE RJAVEGA MEDVEDA V SLOVENIJI
stran 14-16
MEDVED KOT NAJVEČJI PREDSTAVNIK VELIKIH ZVERI V
SLOVENIJI
PODATKI O VRSTI
stran 17
SPLOŠNO
stran 17
SISTEMATIKA
stran 17

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.2.

stran 6
stran 6
stran 6-7
stran 7-11
stran 12-14

FIZIOLOGIJA, RAZMNOŽEVANJE IN PREHRANSKE NAVADE

stran 17-19
2.3.

ZAKONODAJA

2.3.1.

PRAVNI PREDPISI, KI DOLOČAJO VARSTVO OZ. VPLIVAJO NA VARSTVO
RJAVEGA MEDVEDA V SLOVENIJI
stran 19-21
PREDPISI EU, KI DOLOČAJO VARSTVO MEDVEDA
stran 21
MEDNARODNI DOGOVORI, KI DOLOČAJO VARSTVO MEDVEDA

2.3.2.
2.3.3.

stran 22
2.4.

ZAKONSKI STATUS RJAVEGA MEDVEDA SKOZI ČAS NA
OZEMLJU R SLOVENIJE
stran 22-23

3.

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI HABITATA RJAVEGA MEDVEDA
V SLOVENIJI

3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

OBMOČJE RJAVEGA MEDVEDA V SLOVENIJI GLEDE NA
STOPNJO VAROVANJA
stran 23-24
OSREDNJE OBMOČJE
stran 24-25
OPIS PREDLAGANEGA OBMOČJA
stran 25-28
KRITERIJI OBLIKOVANJA PREDLAGANEGA OBMOČJA
stran 28-29
HABITATNE ZAHTEVE
stran 29
ROBNO OBMOČJE
stran 30
PREHODNO OBMOČJE
stran 30
OBMOČJE IZJEMNE PRISOTNOSTI MEDVEDA
stran 30

3.2.

GOSTOTA MEDVEDA

3.3.

STANJE RJAVEGA MEDVEDA NA OBMOČJU ALPE-DINARIDIPINDOS
stran 32-34

stran 30-32

1

3.3.1.

RAZŠIRJENOST DINARSKO – PINDSKE POPULACIJE RJAVEGA MEDVEDA

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

PRAKSA UPRAVLJANJA S POPULACIJO
DEJAVNIKI OGROŽANJA
SCENARIJI UPRAVLJA S POPULACIJO V PRIHODNOSTI

4.

OGROŽENOST RJAVEGA MEDVEDA V SLOVENIJI

4.1.

GLAVNI DEJAVNIKI OGROŽANJA RJAVEGA MEDVEDA
stran 39-40
SELITEV MEDVEDA
STANJE V ŽIVLJENJSKEM PROSTORU
stran 40
ZARAŠČANJE
stran 41

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

stran 34-35
stran 36-37
stran 37-38
stran 38-39

NEPRIMEREN ČAS IZVEDBE DEL V GOZDU IN OSTALE MOTNJE

4.2.4.

KLIMATSKE SPREMEMBE

stran 41-42
stran 42-44

5.

ŠKODE

stran 44-56

6.

ČLOVEK IN MEDVED

stran 56-59

6.1.

DEJAVNIKI MORTALITETE

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

ODSTREL
PROMET
IZLOČITVE OSEBKOV

stran 60
stran 60-62
stran 62-63

7.

SELITEV MEDVEDA V ALPSKI PROSTOR

stran 63

8.

UKREPI

stran 63-76

8.1.

SPLOŠNE IN POSEBNE VARSTVENE ZAHTEVE VRSTE
stran 76
stran 76-77
stran 77

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.

TEMELJNE ZAHTEVE GLEDE VRSTE SAME
TEMELJNE ZAHTEVE GLEDE HABITATA
TEMELJNE ZAHTEVE GLEDE PROMOCIJE VRSTE

8.2.

UKREPI VARSTVA IN SOŽITJA RJAVEGA MEDVEDA V
RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBMOČJIH
stran 77-78

8.2.1.

UKREPI VARSTVA IN SOŽITJA RJAVEGA MEDVEDA S ČLOVEKOM V
OSREDNJEM OBMOČJU
stran 78-81
UKREPI VARSTVA IN SOŽITJA RJAVEGA MEDVEDA S ČLOVEKOM V ROBNEM
stran 81-82
OBMOČJU
UKREPI VARSTVA IN SOŽITJA RJAVEGA MEDVEDA S ČLOVEKOM V
stran 82
PREHODNEM OBMOČJU
UKREPI VARSTVA IN SOŽITJA RJAVEGA MEDVEDA S ČLOVEKOM V OBMOČJU
stran 82
IZJEMNE PRISOTNOSTI MEDVEDA

8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.

8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.

MEHANIZMI ZA IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA IN SOŽITJA
RJAVEGA MEDVEDA S ČLOVEKOM
SISTEM IZPLAČEVANJA ODŠKODNIN
stran 83
SUBVENCIONIRANJE KMETIJSKE DEJAVNOSTI
stran 83
ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE
stran 83-88

2

8.3.4.

OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O POMENU VARSTVA RJAVEGA MEDVEDA

9.
10.
11.

ZAKLJUČEK
SUMMARY
VIRI IN LITERATURA

stran 88
stran 88-102
stran 103-104
stran 105-107

SEZNAM SLIK, PREGLEDNIC IN GRAFOV
SEZNAM SLIK:
Slika 1:
Slika 2:

Ekosistemski metodološki pristop.
stran 9
Odnos med človekom in medvedom, posledice vplivanja ter ukrepi za
zmanjševanje pritiskov.
stran 10
Slika 3:
Prostorska razporeditev rjavega medveda v Sloveniji.
stran 16
Slika 4:
Prostorski prikaz življenjskega prostora medveda.
stran 24
Slika 5:
Za življenje medveda pomembni bloki …
stran 25
Slika 6:
Delež iglavcev v % od lesne zaloge.
stran 27
Slika 7:
Predlagana območja za omrežje NATURA 2000 - »Velike zveri.
stran 29
Slika 8:
Stanje populacije rjavega medveda v sosednjih državah Italije in Avstrije, s
katerima si delimo dinarsko-pindsko in del alpske populacije.
stran 34
Slika 9:
Sedanja razširjenost rjavega medveda – Ursos Arctos v Evropi.
stran 38
Slika 10:
Glavne smeri selitve rjavega medveda v Sloveniji.
stran 42
Slika 11:
Porazdelitev padavin leta 2006.
stran 43
Slika 12:
Prostorski prikaz škodnih dogodkov, ki jih je povzročil rjavi medved.
stran 50
Slika 13:
Škodni dogodki, ki jih je povzročil rjavi medved glede na območje nastanka
škode po poštnih številkah oškodovancev.
stran 51
Slika 14:
Prisotnost objektov škod na posameznih življenjskih območjih rjavega
medveda po loviščih (1995-2002).
stran 55
Slika 15:
Intenziteta števila škodnih objektov od rjavega medveda po posameznih
loviščih (1995-2002).
stran 55
Slika 16:
Mreža stalnih števnih mest za namene proučevanja dinamike populacija
rjavega medveda v Sloveniji.
stran 58
Slika 17:
Prostorsko širjenje rjavega medveda v Sloveniji od leta 1967 do konca 20.
stoletja.
stran 62
Slika 18:
Kategorije gozdov glede na oddaljenost od najbližjega naselja.
stran 65
Slika 19:
Gostota prometnih nezgod z medvedom v Sloveniji.
stran 68
Slika 20:
Gostota prometnih nezgod z medvedom (N/1000 ha gozda, 1991-2002) ter
omrežje avtocest in magistralnih cest ter železnic.
stran 69
Slika 21:
Prostorski prikaz območij, predlaganih za zavarovanje, ki izhajajo iz
predloga za nov prostorski plan R Slovenije.
stran 84
Slika 22:
Lega in meje območij, določene z Uredbo o posebnih varstvenih območjih
na podlagi direktive o pticah (SPA) in direktive o habitatih (pSCI), ki so vključena v
projekt NATURA 2000.
stran 84
Slika 23:
Prostorski prikaz predloga zavarovanih območij po kategorijah.
stran 87
Slika 24:
Lokalitete taksona.
stran 98

3

Slika 25:

Razširjenost taksona po UTM kvadratih.

stran 99

SEZNAM PREGLEDNIC:
Preglednica 1:
Matrična predstavitev ocene negativnega vpliva dejavnosti na okolje
vzorčne regije.
stran 11
Preglednica 2:
Pogostost prehranskih sestavin v iztrebkih rjavega medveda s
Kočevskega in Snežnika.
stran 18
Preglednica 3:
Število medvedov glede na območje razširjenosti populacije v
državah s skupno dinarsko-pindsko populacijo rjavega medveda.
stran 34
Preglednica 4:
Velikost populacije (približno oceno ter pričakovan trend).
stran 35
Preglednica 5:
Trenutna praksa upravljanja s populacijo rjavega medveda (po
državah).
stran 36
Preglednica 6:
Glavni dejavniki, ki ogrožajo dinarsko-pindsko populacijo.
stran 37
Preglednica 7:
Glavne grožnje za populacijo medveda v Sloveniji.
stran 40
Preglednica 8:
Meteorološki podatki za leto 2006 (primer Kočevje).
stran 43
Preglednica 9:
Objekti škodnih primerov rjavega medveda po letih za obdobje
1995-2002.
stran 44
Preglednica 10:
Škodni primeri po mesecih (1995-2002) ter glede na objekt, na
katerem je medved povzročil škodo.
stran 46
Preglednica 11:
Izguba zaradi opustošenja in izplačana odškodnina.
stran 54
Preglednica 12:
Število in delež preštetih osebkov glede na sestavo.
stran 59
Preglednica 13:
Kategorije pokrovnosti tal za celotno Slovenijo v primerjavi s
podatki za JV in Notranjsko-kraško Slovenijo.
stran 66
Preglednica 14:
Dolžina cest s priključki.
stran 69
Preglednica 15:
Pregled podatkov o poseku, obnovi ter površini zasebnega in
ostalega gozda.
stran 73
Preglednica 16:
Investicije (preračunano v €) v varstvo okolja v letu 2004.
stran 75
Preglednica 17:
Tekoči izdatki (preračunano v €) za varstvo okolja v letu 2004.
stran 75
Preglednica 18:
Matrična predstavitev ocene obstoječega negativnega vpliva
dejavnosti (promet) na vzorčno regijo.
stran 89
Preglednica 19:
Matrična predstavitev ocene obstoječega negativnega vpliva
dejavnosti (turizem, rekreacija) na vzorčno regijo.
stran 90
Preglednica 20:
Matrična predstavitev ocene obstoječega negativnega vpliva
dejavnosti (gradnja, infrastruktura) na vzorčno regijo.
stran 91
Preglednica 21:
Matrična predstavitev ocene obstoječega negativnega vpliva
dejavnosti (poselitev) na vzorčno regijo.
stran 92
Preglednica 22:
Matrična predstavitev ocene obstoječega negativnega vpliva
dejavnosti (gozdarstvo, industrija, kmetijstvo) na vzorčno regijo.
stran 93
Preglednica 23:
Matrična predstavitev ocene obstoječega negativnega vpliva
dejavnosti (ovčereja) na vzorčno regijo.
stran 95

4

Preglednica 24:

Primerjava in določitev pomena ter ranga negativnih vplivov.
stran 96
SEZNAM GRAFOV:
Graf 1:
Modelna ocena številčnosti populacije rjavega medveda v Sloveniji za
obdobje po letu 1957.
stran 31
Graf 2:
Prikaz številčnega stanja rjavega medveda na območju Alp, Dinaridov in
Pindosa.
stran 32
Graf 3:
Modelna ocena številčnosti populacije rjavega medveda v Sloveniji pri
različnih režimih upravljanja.
stran 39
Graf 4:
Škodni primeri (v %) rjavega medveda po objektih in njegovih življenjskih
območjih v obdobju 1995-2002.
stran 45
Graf 5:
Deleži škodnih primerov, ki jih je povzročil rjavi medved po mesecih za
obdobje 1995-2002.
stran 46
Graf 6:
Primerjava med škodnimi primeri, ki jih je povzročil medved v letih 2005 in
2006.
stran 47
Graf 7:
Razmerje med številom škodnih primerov in odobrenimi finančnimi
sredstvi, ki so namenjena za povračilo škod.
stran 48
Graf 8:
Razmerje med številom škodnih primerov in finančnimi sredstvi odobrenih
za povračilo škod (v letu 2006).
stran 49
Graf 9:
Škodni primeri (v %) v letu 2005, ki jih je povzročil medved glede na
območje nastanka.
stran 50
Graf 10:
Škodni dogodki v letu 2006 glede na območje nastanka. stran 51
Graf 11:
Intenziteta škodnih primerov (1995-2002) glede na življenjska območja
medveda.
stran 53
Graf 12:
Razmerje med škodnimi dogodki (v %) in finančnimi sredstvi glede na
povzročitelja.
stran 54
Graf 13:
Zgradba preštetih medvedov na mreži stalnih mest.
stran 59
Graf 14:
Število medvedov izločenih zaradi prometa (povozov na cestah in
železnicah).
stran 61
Graf 15:
Gostota poseljenosti Slovenije v primerjavi z nekaterimi slovenskimi
regijami.
stran 67
Graf 16:
Površina gozda (v ha) po kategorijah.
stran 72
Graf 17:
Trenutno stanje zavarovanih območij glede na površino Slovenije.
stran 86
Graf 18:
Predlog zavarovanih območij po kategorijah.
stran 86

5

1.

UVOD

1.1.

TEORETIČNO-METODOLOŠKA IZHODIŠČA

1.1.1. NAMEN IN CILJI NALOGE
Namen diplomske naloge je osvetliti vzroke, ki rjavega medveda silijo v selitev izven
osrednjega območja poselitve, pojasniti pomen varstva celotne populacije kot njegovega
habitata ter predstaviti vlogo rjavega medveda kot ključno vrsto pri ohranjanju nacionalne
biodiverzitete. Ker so spremembe geografskega okolja tiste, ki povzročajo njegove selitev,
je potrebno izpostaviti odnos med človekom in medvedom, pojasniti kakšne so posledice
naraščajočega urbanizacijskega, turističnega in rekreacijskega pritiska na življenjski
prostor rjavega medveda v Sloveniji ter poiskati rešitve, ki bi te negativne učinke omejile.
Cilji naloge so:
pojasniti naravnogeografske značilnosti habitata rjavega medveda v Sloveniji in
ugotoviti, če spreminjajoče se razmere vplivajo na selitev rjavega medveda,
razložiti smeri in vzroke selitve rjavega medveda ter pojasniti posledice le-teh v
okolju (naravnem in družbenem),
s pomočjo kartografskih podatkov predstaviti odnos med človekom in medvedom
ter posledice njunega sobivanja,
izpostaviti posege človeka v prostor, kako se posledice le-teh kažejo v
medvedovem habitatu ter predstaviti možnosti izboljšanja razmer (smotrna raba
prostora).
1.1.2. DELOVNA HIPOTEZA
Temeljna domneva je, da se rjavi medved v Sloveniji seli iz osrednjega varstvenega
območja proti Z, SZ in JZ prek administrativnih meja, ki jih je začrtal človek. Rjavi
medved kot predstavnik velikih zveri potrebuje veliko življenjsko okolje, kjer se lahko
nemoteno giblje, razmnožuje in prehranjuje. Človek pa s posegi v ta prostor ne le vnaša
nemir in hrup, ampak povzroča, da se medved seli na območja gostejše poselitve in tako
povečuje možnost srečanja z njim in nastanek konfliktnih situacij. Na eni strani človek z
gradnjo prometnic in infrastrukture, večjo poselitvijo, turističnim in rekreacijskim obiskom
zmanjšuje kvaliteto medvedovega habitata, na drugi strani pa se površina medvedovega
življenjskega prostora zožuje, zaradi česar je prisiljen iskati si hrano drugje.
Spremenjene geografske razmere, katere v večji meri povzroča človek sam,
pomembneje vplivajo na selitvene tokove rjavega medveda v Sloveniji.
1.1.3. UPORABLJENI VIRI IN LITERATURA
Bibliografija del, katerih tema je medved, je v Sloveniji skromna. Največ del, ki kažejo
zanimanje za velike zveri na Slovenskem, je posvečena medvedu, ki je v naši državi
najdlje varovana vrsta, tako da njegovo bivanje na ozemlju Slovenije nikoli ni bilo
prekinjeno. Tako lahko govorimo o tradiciji varovanja medveda na Slovenskem, to pa
dandanes dobiva nove razsežnosti, saj ne govorimo le o fizičnem varovanju omenjene
vrste, ampak tudi o varovanju njenega življenjskega prostora.
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Žal je zlasti premajhno številno tistih del, ki so izšla v knjižnih izdajah. Tako so
obsežnejša dela o medvedu nastajala hkrati s povečevanjem ekološke zavesti, ki jo je
spodbujala vse bolj ogrožena narava. Odnos do medveda se je skozi preteklost spreminjal:
sprva je bil označen kot nevarna in človeku škodljiva žival, šele v sedanjem času lahko
govorimo o medvedu kot o neizbežnem delu ohranjene naravne dediščine.
Večina bibliografije o medvedu na Slovenskem je povzeta po Bibliografiji glasila
Lovec (1910-1994), ki je delo Franca Šetinca in Antona Šivica v izdaji Lovske zveze leta
1995. Od leta 1910, ko je izšla prva številka Lovca, do danes je v njej izšlo precej člankov,
ki so temo o medvedu podrobneje osvetlili. Pisali so Blaž Krže, Slavko Polak, Ciril
Štrumbelj, Miha Adamič, Tomaž Prosen, Miha Marenče in številni drugi, ki so z
objavljenimi strokovnimi članki doprinesli k večjemu osveščanju o položaju medveda na
ozemlju naše države. V Sloveniji so izšla tudi knjižna dela in zborniki, ki se ukvarjajo s
temo medveda na Slovenskem, nekaj teh je izšlo na območju Dinaridov v sosednji Hrvaški
(populacija rjavega medveda v Sloveniji je del dinarske).
Precej novic o medvedu je izšlo tudi v dnevnem časopisju, a je vsebina povečini
senzacionalnega značaja (slovenski časopisi so najpogosteje pisali o napadih medveda na
ovce, streljanju problematičnih medvedov, poskusih in napadih na ljudi ter o preselitvi
medvedov na druga območja), člankov s strokovno in objektivno vsebino v teh
publikacijah skorajda ni.
V vsebini objavljenih del o medvedu na Slovenskem odseva tudi razvoj odnosa do te
vrste. Šele v novejšem času so izšla dela, ki medveda uvrščajo v nepogrešljiv del narave.
Dela starejšega datuma po vsebini pričajo o lovu, ki ga je zaznamoval pogled na medveda
kot škodljivega predstavnika velikih zveri.
Prvi, ki je začel spreminjati negativno miselnost v odnosu medved-človek, je bil knez
Auersperg, ki je že leta 1887 na svojem obširnem posestvu na Kočevskem zavaroval
medveda. Označimo ga lahko za pionirja varovanja slovenskega medveda, po 2. svetovni
vojni je začeto delo nadaljeval Lado Švigelj, ki je napisal doslej edino knjigo o medvedu
na Slovenskem z naslovom Medved v Sloveniji. Izšla je pod okriljem Mladinske knjige v
letu 1961. 35 let kasneje je izšla še ena knjižna izdaja avtorja Antona Simoniča z naslovom
Srečanje z medvedom.
1.1.4. METODE DELA IN METODOLOŠKI PRISTOP
V geografiji sonaravni razvoj pomeni usmeritev tako prostorskega, gospodarskega
kakor tudi regionalnega razvoja, ki se odvija v okviru različnih omejitev geografskega
okolja. Obsega razvoj poselitve, gospodarstva, infrastrukture ter rabe pokrajine hkrati pa
zaobjame varstvo okolja, naravnih virov, narave in pomeni ohranjanje pokrajinske,
ekosistemske ter vrstne pestrosti. Pojem sonaravni (okoljski) razvoj se v geografiji nanaša
na potrebo prostorske organizacije bivanja, dela in preživljanja prostega časa, a le do mere,
ko le-to ne presega zmogljivosti narave, pokrajine (Plut, 2004). Človek pa z vse bolj
aktivnimi posegi v okolje ruši naravno ravnovesje in ga ogroža, kar vodi do
ekosistemskega neravnovesja in celo do propada ekosistema. Pomembni vzroki
izčrpavanja ekosistemov zaradi vplivov človeka so onesnaževanje, zakisovanje, pretirana
raba ekosistemskih virov in spremembe podnebja. Človek pa s svojo dejavnostjo poleg
omenjenega vnaša v okolje nemir in hrup kar dodatno ogroža ekosistemsko kompleksnost
(Plut, 2004).
Metode in modeli, ki jih geografija prakticira, poskušajo zaradi vse bolj zapletenega
součinkovanja med človekom in okoljem, osvetliti ta večdimenzionalen odnos z različnih
zornih kotov in se tako približati realni pokrajini. Ker se posledice vplivov človeka na
okolje kažejo v planetarnih razsežnostih, so geografski modeli in metode postali dodaten
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razlog za učinkovitejše prijeme. Za proučevanje pokrajinske degradacije so izoblikovane
osnovne metode, med njimi ekosistemske in funkcijsko regionalnogeografske, ki sem jih
pri odpiranju dilem in iskanju odgovorov na vprašanja pri pisanju diplomske naloge tudi
uporabila.
Ekosistem je opredeljen kot funkcionalna celota življenjskega prostora (biotopa) in
življenjske združbe (biocenoze), katerega sestavine so v dinamičnem ravnovesju. Zaradi
vse bolj aktivne vloge človeka v ekosistemih sodobne definicije poudarjajo trojno sestavo
ekosistemov, poleg živih bitij ter neživih naravnih sestavin dodajo še antropogene
elemente, ki so med seboj in z okolico povezani v energetskem, snovnem in formacijskem
oziru. Človek vpliva na ekosisteme z biotskimi dejavniki (odstranjevanje avtohtonih vrst,
naseljevanje neavtohtonih vrst …) ter abiotskimi dejavniki (onesnaževanje, izčrpavanje
naravnih virov), posledice pa lahko vodijo do porušenega ekosistemskega ravnotežja.
Geografsko zasnovano preučevanje pokrajinskih ekosistemov postavlja v ospredje
preoblikovano vlogo človeka in spremembe v ekosistemu vrednoti z vidika spremenjenih
pogojev za življenje človeka (Plut, 2004).
Odnos med človekom in okoljem ni le kompleksen in večdimenzionalen, označimo ga
lahko že za zapletenega, saj dejavnika vzročno delujeta drug na drugega, posledice enega
izvirajo iz drugega in predstavljajo vzroke za spremembe pri drug drugem.
Zakaj ekosistemska geografska metoda? Gozdni ekosistemi predstavljajo dom rjavemu
medvedu v Sloveniji, na celoten ekosistem pa poleg bio-ekosistemov (ostali živalski in
rastlinski svet, človek) vplivata še tehno-ekosistem (urbani, prometni in industrijski
sistemi) in geo-ekosistem (hidro, klima, pedosistemi). Vsi trije subsistemi vplivajo s
fizikalno-kemičnimi vzorčnimi zvezami in številni povratnimi zvezami na celoten gozdni
sistem (Plut, 2004).
In če želimo razumeti in ugotoviti, kako medved deluje (biva, se obnaša, razmnožuje,
prehranjuje) v gozdnem ekosistemu, je potrebno razumeti celoten gozdni ekosistemski
kompleks ter vse dejavnike, ki vplivajo nanj, tudi zaradi dejstva, da se medved zaradi
spremenjenih razmer v gozdnih ekosistemih seli in išče hrano drugje. Ekosistemski
metodološki pristop je v ospredju, ko medved postane »tarča« sprememb v gozdnem
ekosistemu, ki ga »silijo« k drugačnemu obnašanju.
Plenilci so zaradi svoje redkosti in zaradi dovzetnosti za redkost na nižjih
prehranjevalnih ravneh potencialno ranljivi in tako občutljivi na neposredne in posredne
posege v prostor. Plenilci, katerih del je tudi rjavi medved v Sloveniji, kažejo na motnje v
ekosistemu, tudi če te nanje nimajo neposrednega vpliva, zato so velike zveri indikator
stanja celotnega ekosistema. Tako v strukturno preprostih ekosistemih z majhnim številom
vrst uravnavajo populacije živih bitij dejavniki neživega okolja, smer delovanja je v
ekosistemih z velikim številom vrst ravno nasprotna; na populacije vse bolj vplivajo odnosi
med temi vrstami in predstavniki višje prehranjevalne ravni dosti bolj vplivajo na nižje.
Plenilci zmanjšujejo populacije plena in s tem redčijo vrste. Redkost pa je temelj
raznovrstnosti. Čim več vrst je na določeni površini, toliko manjše mora biti število
njihovih populacij. Velike zveri so zato ključne vrste, ker na njih temeljijo osnovne
funkcije ekosistema. Medved v skupini velikih zveri zaseda mesto v vrhu prehranjevalne
piramide in zanj je značilna redkost. Redkost vrste rjavega medveda, ki je na vrhu te
verige, je bistveno drugačna od redkosti tistih vrst, ki so na njenem koncu. Na najnižji
stopnici prehranjevalne ravni so rastline, na najvišji pa plenilci. Ker je pretok energije in
snovi na tej poti enosmeren in ker prihaja do energetskih izgub pri prenosu iz nižje na višjo
raven, je na vsaki naslednji ravni vse več redkosti in tako redkost na predhodni ravni
zanesljivo povzroči redkost na naslednji (Človek in velike zveri, 2000).
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Ker je medved označen kot predstavnik krovne vrste, lahko preko varstva medveda
uresničujemo ostale okoljevarstvene zahteve. To pomeni ohranjanje strukturno
kompleksnega in funkcionalnega gozdnega ekosistema, ravno zaradi dejstva, da so pri
ohranjanju funkcij ekosistema osnovnega pomena površina in motnje. A to ne velja za
listnati gozd. Le v zelo obsežnih gozdnih kompleksih bi lahko nastale zadostne motnje, da
bi bil ta sistem samoregulativen. Tako velikih (100.000 km2) gozdov pa v Evropi ni moč
najti (Človek in velike zveri, 2000).
SUBSISTEM

SUBSISTEM
BIOEKOSISTEMI
zooekosistemi
fitoekosistemi
antroposistemi
EKOSISTEM

ŽIVA BITJA

NEŽIVI
SVET

GEOEKOSISTEMI
hidrosistemi
klimasistemi
pedosistemi
morfosistemi

TEHNIČNI
ELEMENTI

TEHNOSISTEMI
urbani sistemi
industrijski sistemi
prometni sistemi

SUBSISTEM

SUBSISTEM

Slika 1: Ekosistemski metodološki pristop (povzeto po: Plut, 2004).
Gozdni ekosistem nudi medvedu poleg zadostne količine hrane tudi nemoten prostor za
zimsko spanje, ki je človeku nedostopen, ter kritje, ki mu pomeni varnost. Celoten
ekosistem opredeljuje ostali živalski in rastlinski svet ter človek, ki s posegi najbolj vpliva
na izpostavljeno ravnotežje med vrstami v bioekosistemu. Poleg živih bitij v gozdnem
ekosistemu pomemben del predstavljajo naravnogeografske značilnosti (klimatske, vodne,
pedološke; ter pretok snovi in energije med njimi) ter družbenogeografske razmere, za
katerimi pa v največji meri stoji človek, ki z gradnjo, poselitvijo, industrijo, prometom in
turizmom posega v celoten ekosistem.
Sodobne geografske metode poudarjajo nujnost preučevanja geografskega okolja kot
naravnega okolja z antropogenimi sestavinami. Med drugimi vključujejo tudi pokrajinskoekološke in ekosistemske pristope, ki dodatno osvetlijo součinkovanje v sistemu človek –
okolje (Plut, 2004). Uporaba regionalnogeografsko metodološkega pristopa je zato nujna
pri sintezi proučevanja regionalnih sestavin. In ker sta človek in rjavi medved del
pokrajine, žive narave, razhajanja v njunem odnosu pa vodijo do oteženega sobivanja med
dvema konkurenčnima vrstama, je njun odnos potrebno opredeliti skozi zrcalo njunega
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odnosa z okolico, ki predstavlja vir vzrokov in dejavnike za medsebojna neskladja.
Zagotovitev uspešnega sobivanje med človekom in medvedom pa je cilj prizadevanj
številnih strokovnjakov, cilj pa mora postati tudi vsem nam in javnosti, ki pa medveda še
vedno vidi v negativni luči.
DRUŽBA(ČLOVEK)

GEOGRAFSKO OKOLJE IN NJEGOVE
SESTAVINE (MEDVED IN NJEGOV HABITAT)

turizem, rekreacija
poselitev
infrastruktura

kmetijstvo

=makrosistem: naravne in antropogene
sestavine

promet
ponudba hrane
mirno okolje

bivališče (brlog)

kompleksen gozdni
ekosistem
hrup, nemir, slabšanje kakovosti habitata, selitev, drobitev
življenjskega prostora v izolirna območja, vnos nekompatibilnih dejavnosti v osrednje življenjsko območje,
negativno javno mnenje
nujni le posegi v okviru zmogljivosti okolja
ukrepi za zmanjševanje pritiskov:
zakonodajni (instrument neposredne kontrole; zakonodaja, regulacije, kontrola, standardi)
ekonomski (kvote, obdavčitev, spodbude, finančna sredstva, upravna politika)
vzgojno-izobraževalni (socialno-pedagoški; znanje, osveščanje)
pritiski javnosti
zaščita območij, varstvo habitatov, zaščita pokrajinske in biotske
raznovrstnosti, smotrna in načrtovana pokrajinska raba, osveščanje javnosti

Slika 2: Odnos med človekom in medvedom, posledice vplivanja ter ukrepi za
zmanjševanje pritiskov.
Posege človeka v svoje življenjsko okolje občuti medved na svojem kožuhu, a tudi
koža človeka je pri prizadevanjih pri ubranitvi napadov medveda na človeka in njegovo
imetje postala vse bolj trda. Človek s svojo dejavnostjo vpliva na medvedov habitat,
degradacijo okolja moramo zato obravnavati z vidika regije kot odprtega pokrajinskega
sistema, v katerem določeni dejavniki sprožajo pokrajinske procese in spremembe. Pri
reševanju degradacijskih pojavov je zato nujna celovita obravnava geografskega okolja in
njegovih sestavin, če hočemo ustvariti realno oceno vplivov na pokrajino in začrtati pot
optimalni pokrajinski rabi.
Zaradi kompleksnosti regionalnega sistema človek – okolje uporabljamo pri
raziskovanju poenostavljene regionalne modele, ki naj bi odražali pokrajinsko sestavo,
procese in mehanizme povezav ter procese in vzvode upravljanja. Geografsko okolje se
obravnava kot enoten prostorski sistem, ki ga sestavljata naravni (relief, prst, vode, ozračje,
favna, flora) in socio-ekonomski (prebivalstvo, promet, kmetijstvo, poselitev, industrija,
rekreacija, turizem) subsistem (Plut, 2004). V prvem subsistemu zasledimo medveda in
njegov življenjski prostor, na katerega vplivajo ostale naravne sestavine, v drugem
subsistemu pa človeka, ki z ostalimi dejavniki predstavljajo možne vzroke vplivanja na
medveda in na spremembe njegovega habitata. Celovito oceno negativnega vpliva
posameznega aktivnega elementa socio-ekonomskega subsistema (npr. poselitev, promet)
na ostale sestavine okolja prikažemo s pomočjo matrične analize.
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Preglednica 1: Matrična predstavitev ocene negativnega vpliva dejavnosti na okolje
vzorčne regije (Plut, 2004).
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA
A) STOPNJA POZNAVANJA,
RAZISKANOSTI
NEGATIVNEGA VPLIVA
B) PROSTORSKA
RAZŠIRJENOST POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA
C) INTENZIVNOST POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA

D) REGIONALNI POMEN
NEGATIVNEGA VPLIVA

RAZREDI ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA
1. ni raziskan
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
1. majhna
2. lokalna
3. lokalna v celotni regiji
4. v večjem delu regije
5. v celotni regiji
1. zelo nizka
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno) visoka
1. zanemarljiv
2. majhen
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik

OZNAKA (TIPOLOGIJA)
NEGATIVNEGA VPLIVA
A2

B4

C4

D4

S pomočjo matrične predstavitve lahko prikažemo, kako npr. promet kot negativni
dejavnik vpliva na medveda v njegovem življenjskem okolju. Zgoraj prikazana preglednica
nam pove, da je promet kot negativni dejavnik nepopolno raziskan, kljub obstoječim
analizam, ki pa so omejene le na posamezne cestne odseke. Razširjenost posledic prometa
v prostoru se kaže v večjem delu regije (= regija v pomenu osrednjega območja medveda),
glede na podatke Družbe za avtoceste v Sloveniji, ki kažejo na to, da se delež prometnic
povečuje, zato je tudi intenzivnost posledic negativnega vpliva prometa visoka, saj
prometnice onemogočajo medvedom prost prehod, povzročajo fragmentacijo njegovega
življenjskega območja in ga tako razdeljujejo na manjša, nepovezana in izolirana območja.
Regionalen pomen negativnih posledic prometa na življenje medveda in na razmere v
njegovem habitatu je velik, ne le zaradi avtocestnih povezav z neustreznimi ekokoridorji,
ampak tudi zaradi dejstva, da se prometnice gradijo v gozdnatih območjih, ki medvedu
pomenijo prostor za preživetje, človek pa z gradnjo, ki ruši naravno ravnovesje, a njemu
omogoča dostopnost, medveda potiska izven njegovega osrednjega območja.
Pri nastajanju diplomskega dela so mi bili v pomoč naslednji postopki raziskovanja:
merjenje (zbiranje podatkov, gradiva; seznanitev z značilnostmi obravnavanega
območja, kartiranje, poizvedovanje na daljavo …),
zapis – shranjevanje podatkov (topografske, tematske karte, gradivo o razmestitvi
pojava, kritika statističnih virov in literature),
opis – obdelava podatkov (kartografska sinteza, kvantitativna obdelava),
izsledki (statistične tabele, grafični in kartografski prikazi, besedni opisi in razlaga,
generaliziranje spoznanj …).
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1.1.5. BIOTSKA RAZNOVRSTNOST
R Slovenija je kot podpisnica Zakona o ratifikaciji Konvencije o biološki
raznovrstnosti prevzela obveznost in trud ohranjati biotsko raznovrstnost v Sloveniji.
Konvencija, katere namen je ohraniti biotsko raznovrstnost s poudarkom na trajnostnem
razvoju, spodbuja naslednje cilje:
ohranitev biotske raznovrstnosti na državni in lokalni ravni ter trajnostna raba
njenih sestavin, s poudarkom na pošteni in pravični delitvi koristi od rabe genskih
virov,
vključevanje načel varstva narave v vse oblike delovanja na državni in lokalni
ravni,
ustrezno vključevanje javnosti v dejavnosti ohranjanja biotske in krajinske pestrosti
(Hlad, Skoberne, 2001).
Za Slovenijo je značilna velika pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter ekosistemov na
majhni površini. Vzroki za takšno visoko stopnjo raznovrstnosti so prehodni položaj na
stičišču geotektonskih enot in biogeografskih regij (sredozemska, panonska, alpska in
dinarska), razgiban relief (velika reliefna energija) ter pestre geološke, pedološke,
podnebne in hidrološke razmere. Nenazadnje je k temu prispevalo človekovo delovanje na
ozemlju današnje Slovenije, njegov odnos do narave pa tudi dejstvo, da je tu stičišče
slovanske, germanske in romanske kulture. Velik pomen sloni na dokaj dobro ohranjenih
gozdovih, (ne)dotakljivi gorski krajini, pestremu sladkovodnemu podzemeljskemu
ekosistemu z bogato vrstno sestavo in visokim endemizmom, na pestrosti ekosistemov ter
rastlinskih in živalskih vrst. Kljub dejstvu, da podatki zadnjih nekaj let kažejo na
zmanjševanje biotske raznovrstnosti, je le-ta v Sloveniji dokaj dobro ohranjena, čeprav njej
v korist ne govori omejen vpliv ekonomskih dejavnikov. Razvoj industrije, kmetijstva in
prometne infrastrukture ter urbanizacija so bistveno prispevali k onesnaževanju
površinskih in podzemnih voda, zemlje in zraka, kakor tudi neposrednem uničenju
posameznih naravnih območij. Posledice se kažejo v upadanju biotske raznovrstnosti na
ekosistemski, vrstni in genski ravni in zmanjševanje krajinske pestrosti. Po nekaterih
podatkih je v zadnjih stoletjih na ozemlju Slovenije izumrlo 58 rastlinskih in živalskih vrst,
na rdečem seznamu ogroženih vrst pa je skupaj okrog 2700 taksonov (Hlad, Skoberne,
2001).
Kot vzroki ogroženosti se kažejo:
pomanjkljiva zavest o pomenu biotske raznovrstnosti,
spremembe v kmetijstvu (mehanizacija, stopnjevanje intenzivnosti proizvodnje,
opuščanje za obdelovanje primernih kmetijskih zemljišč, zaraščanje, uporaba novih
hibridov, pospeševanje monokultur, tržne in socialne spremembe),
uvajanje kmetijstva na območjih ohranjene narave (npr. pragozdna območja
Kočevske),
razvoj infrastrukture (gradnja prometnih, energetskih objektov),
nenadzorovana in pospešena urbanizacija, razpršena poselitev,
vnašanje neavtohtonih rastlinskih in živalskih vrst (v državo in med različnimi
območji v njej),
čezmeren in ilegalen odvzem rastlinskih in živalskih vrst iz narave (lov, ribolov,
nabiranje itn.),
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onesnaženje zraka, vode in tal ter podnebne spremembe (zviševanje povprečne
letne temperature, povečevanje ekstremnih vremenskih dogodkov, suš, poplav)
(Hlad, Skoberne, 2001).
Posledice omenjenih vzrokov so opazne na ekosistemski, vrstni in genski ravni in
pomenijo:
drobljenje ekosistemov in habitatov (fragmentacija, nastanek izoliranih in
nepovezanih območij),
degradacijo, poškodovanje in izginjanje habitatov teh vrst ter njihovo izumiranje,
motnje v delovanju rastlinskih in živalskih vrst v naravnem okolju,
gensko onesnaženje in izumiranje vrst,
opuščanje in izginevanje posameznih kmetijsko pomembnih vrst, sort in pasem
(Hlad, Skoberne, 2001).
Vplivi človeka povzročajo spremembe prvotne krajine; sečnja gozdov, sprememba tal
zaradi kmetijskih dejavnosti, rudarstvo, gradnja cest, urbanizacija; to so le nekateri v široki
paleti negativnih posegov človeka v okolje. Zaradi omenjenih dejavnosti človeka so si
morale rastlinske in živalske vrste poiskati zatočišča na razmeroma majhnih območjih.
Mnogi habitati, kakršni so nižinski gozdovi, mokrišča in barja, so krajevno izginili, z njimi
pa tudi populacije za te habitate značilnih vrst. A na drugi strani so nastale nove krajine kot
odgovor na človekovo rabo prostora, kot npr. pašniki, travišča, njive, ki se danes pogosto
zamenjujejo z ostanki gozdov, omejki in vodotoki. Tako so se veliki sesalci medved, volk
in ris, umaknili v odmaknjene ostanke bolj ali manj sklenjenih prvotnih habitatov, nekatere
vrste so izumrle, mnoge pa so se morale prilagoditi novonastalim kmetijskim krajinam.
Kot posledica se velikost naravnih habitatov zmanjšuje, nadaljuje se njihovo drobljenje
(fragmentacija), s tem pa je njihova sposobnost podpore življenju v njih vse manjša.
Zaskrbljujoč je pojav izolacije manjših populacij, ki niso več sposobne ohranjati biološko
nujnih povezav z večjimi genskimi skladi prvotnih ekosistemov. Ogroženih vrst je tako
čedalje več, žal se razsežnosti tega pojava premalo zavedamo (Hlad, Skoberne, 2001).
V Sloveniji je spoznanih za ogroženih skoraj 3000 vrst. Vzrok za upad populacije vrste
je lahko neposredno uničevanje osebkov ali izguba primernega življenjskega okolja
(habitata). Prevladujoči prvotni (naravni) ekosistemi v Sloveniji so gozdovi, človek s
svojimi dejavnostmi prvotno stanje spreminja in tako povečuje raznolikost ekosistemov.
Tako so s posegi človeka v okolje nastali številni drugotni ekosistemi; kmetijske površine
(njive, travniki, sadovnjaki), urbane, pozidane površine (naselja), umetni vodni ekosistemi
(akumulacije, ribniki). Antropogeni vplivi so zelo pomembni za ohranjanje biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti, vendar le, če ne privedejo do popolnega uničenja
prvotnih ekosistemov. Danes so mnogi življenjski prostori ogroženi prav zaradi opuščanja
tradicionalnih dejavnosti in zaraščanja.
Slovenijo lahko označimo kot deželo gozdov, saj pokrivajo 56% površine (po spet
drugih podatkih tudi do 68%). Gozdnato območje 1.142.000 ha Slovenijo uvršča za Finsko
in Švedsko na tretje mesto v Evropi. Gozd kot pomemben element soustvarja kar 75% naše
krajine in jo zato sooblikuje v funkcionalnem in estetskem oziru. Varuje tla pred erozijo,
blaži podnebne skrajnosti in uravnava odtekanje vode. Poleg ekoloških ima tudi številne
socialne vloge; rekreacijsko, zaščitno, obrambno. Je življenjski prostor in zatočišče mnogih
rastlinskih in živalskih vrst, ki vzdržujejo ekološko ravnotežje v vsej krajini.
Za naše gozdove je značilna velika pestrost habitatnih tipov, ki se je razvila na prehodu
štirih biogeografskih regij, različnih matičnih podlag in pod vplivom sonaravnega načina
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gospodarjenja. Imajo dobro ohranjeno naravno drevesno sestavo. Tako po naravnih
danostih (potencialna gozdna vegetacija) kot dejanskem stanju močno prevladujejo mešani
gozdovi, ki jih sestavlja okrog 70 domorodnih drevesnih vrst. 87% gozdov izgrajujejo
domače, rastišču primerne drevesne vrste, ali pa je vrstna sestava v njih podobna naravni.
13% je takih gozdov, ki jih lahko označimo za »nenaravne«, za katere si gozdarska služba
prizadeva, da bi njihovo sestavo postopoma spremenila bližje naravni.
Odklon od naravne vegetacije je posledica pospeševanja smreke v alpskem in
predalpskem območju, deloma pa tudi jelke v dinarskem območju koncem 19. stoletja in v
prvi polovici 20. stoletja, večinoma na račun bukve. To je hkrati s sajenjem črnega bora na
Krasu po naravni poti znatno povečalo zastopanost iglavcev v slovenskih gozdovih. Od
leta 1975 se je delež listavcev povečal za 8%, in sicer z razmerja med iglavci in listavci
56:44 na 48:52, kar je še vedno daleč od naravnega (potencialnega) razmerja 20:80.
Pestri in ohranjeni gozdovi so prebivališča (habitati) in zatočišča raznovrstnega
živalskega sveta. Ker so v Sloveniji ohranjeni tudi veliki kompleksi strnjenih gozdov, so se
pri nas ohranile vrste, ki marsikje drugod nimajo več ustreznega življenjskega prostora za
preživetje (npr. velike zveri).
Površina gozdov v Sloveniji se kot posledica opuščanja za kmetijstvo manj primernih
zemljišč in zmanjševanja poseljenosti podeželja povečuje že dobrih 120 let. Delež gozda je
tako s 36% leta 1875 oziroma 48% leta 1961 narasel na 56% leta 2000.
Pomembna splošna načela sonaravnega gospodarjenja za ugodno stanje ohranitve
gozdov kot ekosistemov:
ohranjati gozdove v sestavi, ki je čim bližja naravni in hkrati zagotavljati
gospodarske in socialne funkcije gozdov,
ohranjati naravo vrstno sestavo, pri čemer naj tujerodne vrste ne presegajo 30%,
omogočiti naravno obnovo gozdov s kontrolo številčnosti populacij divjadi,
ohranjati razmeroma visoko lesno zalogo,
ohranjati ekocelice in ključne habitate, ki jih gradi mrtvo in votlo drevje različnih
debelin,
preprečevati gozdne požare,
vzpostaviti tradicijo gozdnih rezervatov in tako del gozdov prepustiti naravnemu
razvoju,
posege in dejavnosti v gozdovih je potrebno prilagoditi njihovemu bioritmu (Hlad,
Skoberne, 2001).
2.

RJAVI MEDVED V SLOVENIJI

2.1.

ZGODOVINA NASELITVE RJAVEGA MEDVEDA V SLOVENIJI

Do 18. stoletja je bila vrsta rjavega medveda v Sloveniji precej razširjena. Kasneje je
človek s svojimi posegi v prostor in dejavnostjo populacijo medveda številčno zmanjšal. S
krčenjem gozdov, intenzivno kmetijsko rabo, pretiranim lovom in sistematičnim
uničevanjem vrste je človek življenjski prostor medveda skrčil le na območje Visokega
Krasa (www.natura2000.gov.si, 2007). Ob tem, ko se je človeška populacija povečevala, je
prihajalo tudi do izgube primernih habitatov. V času najbolj močnega preganjanja je na
ozemlju današnje Sloveniji živelo le nekaj 10 medvedov, število osebkov se je po uvedbi
varstvenih ukrepov na kočevskih in notranjskih veleposestih konec 19. stoletja povečalo in
ohranilo.
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Kljub temu je bil medved proti koncu 19. stoletja redek predstavnik iztrebljene vrste
velikih zveri. Zadnji stalni medvedi naj bi bili uplenjeni v senožeških gozdovih leta 1837, v
Kamniško-Savinjskih Alpah leta 1854 in na Pohorju ter gozdovih Idrijskega hribovja leta
1894. Zaradi priljubljenega lova, ki so ga dodatno spodbujale nagrade za ubite medvede, je
medved že tedaj postal razredčen. Prva desetletja 20. stoletja se je medved stalno zadrževal
v gozdovih Kočevske (Rog, Velika gora, Travna gora, Goteniška gora), na Rakitniški
planoti, Krimu, v Iški, na Snežniku in Javornikih. Občasno so ga videvali v okolici
Železnikov, na Šmarni gori z Grmado, Jelovici, Pokljuki, Mežaklji, v Kotu, Krmi,
Karavankah ter Kamniško-Savinjskih Alpah. A to so bili posamezni osebki, klateži, ki so
kmalu izgubili življenje (Jonozovič, 2003).
Po razpadu Avstrije je varstvo medveda v Jugoslaviji ogrozila začeta agrarna reforma s
posledico razlaščanje veleposestev. »Naredba o zavarovanju medveda v srezih Kočevje,
Črnomelj, Novo mesto, Logatec in Ljubljana« iz leta 1935 je pomenila prepoved streljanja
in ubijanja, kupovanja in prodaje medveda, kar je bil eden prvih ukrepov varovanja in
ohranitve medveda v Evropi in hkrati prvi poskus coniranja medvedjega prostora v
Sloveniji (Jonozovič, 2003).
Številčno se je populacija rjavega medveda okrepila v 2. polovici 20. stoletja, redno se
je medved začel pojavljati na območjih, kjer je bil v 19. stoletju iztrebljen. Tako je po letu
1951 ponovno postal stalen prebivalec na Nanosu in v Trnovskem gozdu. V začetku 60. let
je bila populacija medvedov v Sloveniji ocenjena na 150 osebkov, desetletje kasneje se je
povečala za 133 medvedov, v letu 2001 pa na 350 predstavnikov rjavega medveda
(www.lovstvo.net, 2007). Osnovo današnjih pravnih dokumentov varovanja medveda
predstavlja tudi Odredba iz leta 1966, ki je v Sloveniji opredelila posebno, t.i. medvedje
območje, ki tudi danes predstavlja pretežni del osrednjega območja njegovega življenja.
Tako je bilo izločeno 35.000 km2 veliko osrednje območje, opredeljeno kot najbolj
primerno za življenje medveda. Obsegalo je gozdnato območje J dela Slovenije z značilno
majhno gostoto poselitve z izjemo ribniško-kočevske in cerkniško-loške doline. Ob
izločitvi območja je v njem 90-95% vse populacije rjavega medveda v Sloveniji (Načrt
ukrepov za odvračanje medveda od naselij, 2003). V 70. letih so prepovedali uporabo
cianvodikovih ampul, s katerimi so zastrupljali lisice in volkove, a so zaradi njih umirali
tudi medvedi. Ta ukrep je pomenil številčni dvig populacije, ki se je povečevala tudi zaradi
zmernega lova in prizadevanj lovske organizacije po zaščiti te vrste. Medved je po 2.
svetovni vojni imel v lovski zakonodaji status zavarovane, a še vedno lovne živali, o višini
odstrela pa se je vseskozi odločalo načrtno (Strokovno izhodišče za vzpostavljanje omrežja
Natura 2000, 2003). S povečevanjem populacije je postajala ogrožena ekološka stabilnost
osrednjega območja in populacija rjavega medveda se je začela širiti. Hitrost širjenja je v
vzročni povezavi od hitrosti rasti populacije, velikosti življenjskega prostora posameznega
osebka, strpnosti in sožitja med osebki ter značilnosti primarnega območja ter območja, v
katerega se razseljujejo. Tako je prostorsko širjenje potekalo najprej v obrobne predle,
kasneje tudi dlje, pri čemer so območje kot prvi zapustili mlajši osebki, kasneje tudi samice
(www.life.zgs.gov.si..., 2008c).
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Slika 3: Prostorska razporeditev rjavega medveda v Sloveniji.
a: območje stalne poseljenosti,
b: območja občasnega, vendar dokaj rednega pojavljanja,
c: areal danes iztrebljene pohorske populacije v letih 1952-62,
d: posamezni klateški osebki v 20. stoletju (www.lovstvo.net, 2007).
Romunija je danes država, ki se lahko pohvali z največjo gostoto medvedov, 100-200
medvedov na 1000 km2 imajo tudi države, ki prekrivajo Dinarsko gorstvo, izolirani osebki
so preživeli v »medvedjih otokih« v Pirenejih, Rodopih, Karpatih, Stari planini v Bolgariji,
Kantabrijskih gorah, Alpah pri Trentinu in Skandinaviji (Jonozovič, 2003).
Slovenija leži na SZ robu strnjenega območja dinarske populacije rjavega medveda.
Vzhodno alpsko-dinarsko populacijo tvorijo medvedi, ki naseljujejo gozdnata območja od
V Alp v Avstriji, SZ Italiji na severu, prek Dinaridov do gorovja Pindos v Grčiji na jugu.
Slovenska populacija rjavega medveda je med najvitalnejšimi v Evropi, z življenjskim
prostorom, ki se širi in s trendom naraščanja številčnosti, ki je napredujoč. Na tem
območju se je populacija medveda ohranila zaradi ustreznega življenjskega okolja – širnih
strnjenih gozdov na razgibanem in nepreglednem terenu Visokega Krasa ter zaradi
naklonjenosti domačinov do obstoja te vrste (Jonozovič, 2003).
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2.2.

MEDVED KOT
SLOVENIJI

NAJVEČJI

PREDSTAVNIK

VELIKIH

ZVERI

V

2.2.1. PODATKI O VRSTI
2.2.1.1. SPLOŠNO
STROKOVNO IME: Ursus arctos Linnaeus, 1758
SLOVENSKO IME: medved, rjavi medved
2.2.1.2. SISTEMATIKA
DEBLO:
RAZRED:
RED:
DRUŽINA:
ROD:
VRSTA:

vretenčarji Vertebrata
sesalci Mammalia
zveri Carnivora
medvedi Ursidae
medved Ursus
rjavi medved Ursus arctos

Družino medvedov delimo na tri poddružine, 8 rodov in 8 vrst. Na svetu danes poleg
rjavega medveda ločimo še sedem vrst (Jonozovič, 2003).
2.2.2. FIZIOLOGIJA, RAZMNOŽEVANJE IN PREHRANSKE NAVADE
Rjavi medved je največji predstavnik kopenskih plenilcev oz. velikih zveri. Spada med
omnivore – vsejede, njegova prehrana se v različnih geografskih območjih in skozi sezono
razlikuje. Po zgradbi zobovja in zunanjem videzu bi lahko sklepali, da medved spada med
mesojede vrste, a je njegova osnovna hrana rastlinskega izvora, saj tudi do 90% svojih
prehranskih potreb zadovolji z nabiranjem nadzemnih delov zelišč, trav, gob, s kopanjem
gomoljev ter koreninic različnih rastlin. Vendar medved potrebuje tudi ustrezen delež
beljakovinske hrane. To mu predstavljajo žuželke (mravlje, čebele, ose …), njihove ličinke
in bube, glodavci in mrhovina. Njegova prehrana je sezonsko pogojena, za medveda je
najtežje obdobje po prihodu iz brloga, tj. do začetka vegetacijskega obdobja. Z nastopom
tega, za medveda prehransko bogatega časa, uživa plodove gozdnih rastlin (drena, leske,
malin, jagod, borovnic, brusnic …), v jesenskem času plodove plodonosnega drevja (žir,
želod, kostanj, orehi, lešniki …) ter sadne plodove v sadovnjakih in na prostem (hruške,
jabolka, slive …). Hrano mu predstavlja tudi koruza na krmiščih za divje prašiče. Jesensko
obdobje je za medveda izrednega pomena, saj si v tem času nabira tolščo za prezimovanje.
Medved je človeku tekmec za iste dobrine, saj sta si huda konkurenta za dobrine narave kot
so: sadje, žita, poljedelski pridelki, čebele ter med in pretežno drobnica. Medvedi namreč
redkeje plenijo prostoživeče živali, ker veljajo za slabše lovce. Priložnostno napadejo
slabotne ali že poginule živali ali razdrejo mravljišča (Strokovno izhodišče za
vzpostavljanje omrežja Natura 2000, 2003). Beljakovinsko hrano uživa medved predvsem
v spomladanskih dneh, ob visokem snegu tudi parklarje in bolne živali, hrano najde tudi na
neurejenih smetiščih (www.mop.gov.si..., 2008a).
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Preglednica 2: Pogostost prehranskih sestavin v iztrebkih rjavega medveda s Kočevskega
in Snežnika.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Kočevsko

dr
ug
o

in
se
kt
i

ne
po
ljš
či

a

na
m
rh
ov
i

ko
ru
z

lo
do
vi
pl
od
ov
ig

sa
dj
e

,p

tra

rm
ov
pl
ni
od
h
ov
vr
id
st
re
ve
sn
ih
vr
st

Snežnik

ve

število

Pogostost prehranskih sestavin v iztrebkih rjavega medveda s Kočevskega in
Notranjskega Snežnika

vrsta hrane

Legenda:
trave+zelnate vrste,
sadje, plodovi (jablana, hruška, sliva, češnja),
plodovi plodonosnih grmovnih vrst (leska),
plodovi drevesnih vrst (želod, žir),
koruza (iz krmišč),
mrhovina (drobovina odstreljene divjadi, poginula divjad, krmišče),
poljščine (žitarice),
insekti (mravlje, čebele, hrošči),
drugo (popki, mladi listi bukve, tudi mali sesalci) (www.mop.gov.si..., 2008a).
Iz zgornje preglednice je razvidno, da je v vzorcih, vzetih s Kočevske, večja pogostost
antropogenih virov hrane s krmišč in energijsko bogatih sestavin, ki se pojavljajo v okviru
habitatov (sadje, plodovi drevesnih vrst) ter manj trav, zelnatih rastlin in kolonijskih
žuželk, ki prevladujejo v vzorcih s Snežnika. Primerjava rezultatov kaže na kvalitativne
razlike (s tem tudi energijske) v dostopnih virih hrane, ki so na Kočevskem ugodneje
razporejene (Rjavi medved v deželah Alpe-Adria, 1994).
Za razmnoževalno obdobje medveda v Sloveniji je označen čas od aprila do avgusta.
Medvedi se parijo le enkrat letno, samica tudi z več samci. Samica (brejost traja 7 do 8
mesecev) skoti enega do največ pet mladičev. Rjavi medved je po vedenju samotar, samec
in samica se družita le v obdobju parjenja (april-junij). Posebnost medveda je hibernacija
oz. »zimsko spanje«. Ko se jesen končuje, se medved odpravi na nabiranje zalog in iskanje
primernega prezimovanja v brlogu, ki traja med 3 in 7 mesecev, v Sloveniji praviloma med
decembrom in aprilom. Praviloma za svoj zimski dom izbere naravne votline med skalnimi
balvani, večkrat tudi podrta debla ali skalne previse. Zimsko spanje se za medveda začne,
ko se pričnejo trajno nizke temperature, višina snežne odeje praviloma na odhod v brlog ne
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vpliva, saj so nekateri medvedi aktivni celo zimo (ne glede na količino snega), a ob zadosti
in stalni ponudbi hrane, ki si jo naberejo za počitek (Jonozovič, 2003).
Costello in sodelavci so v Zvezni državi Nova Mehika na jugu ZDA preučevali
demografske odzive tamkaj živečega črnega medveda na variiranje obroda hrasta.
Ugotovili so, da obrod hrasta značilno vpliva na nataliteto rodnih samic. Če hrasti niso
obrodili, se je nataliteta telemetrijsko spremljanih medvedk v naslednjih letih zmanjšala:
prvo leto za 60%, drugo leto pa že za 70%. Kadar pa so hrasti obrodili, četudi bistveno
manj kot dotlej, pa količina hrastovega želoda ni statistično pomembneje vplivala na
nataliteto medveda. To pomeni, da je tamkajšnja populacija medveda za uspešno
reprodukcijo potrebovala minimalno količino energetsko bogate hrane (hrastovega želoda)
(www.life.zgs.gov.si..., 2007).
Fiziološka starost medveda v naravi je nedokazljiva, praviloma do 20 let in je nižja od
starosti medveda v ujetništvu, ki je ocenjena na 25 do 35 let.
Medved nima naravnih sovražnikov, največjega predstavlja človek sam. Z
neposrednimi in posrednimi vplivi človek povzroča različne oblike smrtnosti (legalni,
ilegalni odstrel, lov s pastmi in izgube na prometnicah), predvsem tam, kjer se človek in
medved vse pogosteje srečujeta in prihaja do konfliktov med medvedovo navzočnostjo in
človekovimi ekonomskimi dejavnostmi. Takšni posegi v življenjski prostor medveda lahko
pripeljejo do številčnega zmanjševanja populacij in v skrajnem primeru do lokalnega
izumrtja. Majhen odstotek vzrokov mortalitete medvedov predstavlja naravna smrtnost
(bolezni, poškodbe, podhranjenost …), ki je najbolj prisotna v prvem letu življenja
majhnega medveda (Jonozovič, 2003).
Medvedi so lahko aktivni preko celega dneva, njihova dejavnost je odvisna od ponudbe
in pestrosti hrane ter aktivnosti človeka v njegovem prostoru. Zlasti ponoči prehodi tudi do
več 100 km. Vsaka odrasla žival si oblikuje svoj teritorij, površina le-tega je različna: za
samice nekaj 100 km2, za samce precej več. Velikost teritorija ni odvisna samo od
posameznega osebka, razlike nastajajo med posameznimi področji. Teritoriji se lahko med
seboj prekrivajo, tako je za mlajše samice značilno, da svojega oblikujejo znotraj
materinega areala, medtem ko so samci bolj mobilni in se iz starševskega areala
razseljujejo (www.mop.gov.si..., 2008).
2.3.

ZAKONODAJA

Ker ima populacija rjavega medveda v Sloveniji naraščajoč trend v prostorskem kot
tudi v številčnem pogledu in je vrsta zavarovana, lovna pod določenimi pogledi in z letno
opredeljenimi kvotami, je potrebno medveda zaščititi z zakonom.
2.3.1. PRAVNI PREDPISI, KI DOLOČAJO VARSTVO OZ. VPLIVAJO NA
VARSTVO RJAVEGA MEDVEDA V SLOVENIJI
Nacionalni program varstva okolja, ki je bil v letu 1999 sprejet v Državnem zboru (Ur. l.
RS, št. 83/99), določa 4 prednostne cilje: izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev
sodobnih oblik ravnanja z odpadki, krepitev institucij varstva okolja na vseh ravneh ter
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Slednji ima določena 2 specifična cilja: preprečiti
zmanjševanje biotske raznovrstnosti na ravni ekosistemov (in habitatnih tipov), vrst (in
habitatov) ter genomov (in genov) in preprečiti nadaljnje ogrožanje naravnega ravnovesja
zaradi neustreznega izkoriščanja živalskih in rastlinskih vrst.
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Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99, 110/02 in 119/02) določa splošno varstvo
vseh prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst. Prepoveduje zniževanje števila rastlin oz.
živali, ogrožanja njihovih habitatov ali slabšanje življenjskih razmer.
Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur. l. RS, št. 57/93) prepoveduje
kakršenkoli poseg v naraven razvoj populacije zavarovane vrste rjavega medveda v
Sloveniji, izjemoma lahko le minister za kmetijstvo in gozdarstvo odredi lov na medveda.
Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/1993, 13/1998, 67/2002 in 110/2002) ureja varstvo,
gojenje, izkoriščanje in rabo gozda ter razpolaganje z njim kot naravnim bogastvom z enim
samim ciljem, da se zagotovi trajnostno in sonaravno ravnanje ter optimalno delovanje
gozda kot ekosistema. Določa pogoje za gospodarjenje z živalskim svetom.
Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč (Ur .l. SRS, št. 25/76, 29/86,
RS, št. 29/95 in 89/99) določa, da je vsa divjad enako pomembna v prostoru in zasluži
določeno zaščito. Divjad je kot del živalskega sveta državna lastnina in kot javna dobrina
uživa z zakonom določeno varstvo. 13. člen 2. odstavka določa posebno ureditev glede
medveda, ki ga je moč loviti med 1. 10. in 30. 4., a le na območju, ki ga določi za to
pristojni minister (pristojnost upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji ima Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, medtem ko predlog višine in strukture odvzema
pripravlja Zavod za gozdove Slovenije). Izven določenega območja ga je moč loviti celo
leto.
Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) opredeljuje območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost, zagotavlja okolju prijazno kmetijstvo, spodbuja ohranitev kmetijske
biotske raznovrstnosti ter preprečuje zaraščanje kmetijskih površin.
Strategijo upravljanja z medvedom v Sloveniji sta pripravila Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Vlada RS pa jo je leta
2002 tudi potrdila. Temeljna cilja, ki Strategijo določata, sta: dolgoročno ohraniti vrsto
rjavega medveda v Sloveniji, vključno z njegovim življenjskim prostorom, ter zagotoviti
sožitje bivanja med človekom in medvedom.
Akcijski načrt upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji je pripravil Zavod za gozdove
Slovenije, v njem so zapisani vsi ukrepi za izvajanje Strategije. Projekt Akcijski načrt
upravljanja z rjavim medvedom v R Sloveniji je rezultat trdega dela strokovnjakov, ki se
ukvarjajo s populacijo rjavega medveda na slovenskih tleh. Projekt spada v finančni okvir
EU, ta pa ureja politiko z okoljem im. LIFE. Projekt je začel delovati l. 1992 z namenom
sofinanciranja okoljskih spodbud držav članic EU, držav kandidatk ter držav tretjega sveta,
ki mejijo na Sredozemsko in Baltsko morje. Projekt Ohranitve velikih zveri v Sloveniji –
Faza I (rjavi medved) spada v sklop LIFE III – Narava, katere najpomembnejši cilj je
ohranitev rastlinskih in živalskih vrst ter njihovega naravnega življenjskega prostora. LIFE
III deluje v skladu z Direktivo o pticah, Direktivo o habitatih ter Naturo 2000. EU namenja
za uresničevanje teh projektov ok. 300 M €. Faza I tega projekta se je začela leta 2002,
končala pa pred 3 leti. Akcijski načrt za upravljanje s populacijo rjavega medveda je
osnovni dokument v mednarodnem projektu LIFE Ohranitev velikih zveri v Sloveniji –
Faza I (rjavi medved), sestavljajo ga 4 sklopi:
Načrt upravljanja s populacijo rjavega medveda,
Načrt za poseganje v habitate rjavega medveda,
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Načrt ukrepov za odvračanje medveda od naselij,
Načrt ukrepov za zmanjšanje konfliktov s kmetijstvom.
Omenjeni načrti sledijo ciljem:
ohranitev populacije rjavega medveda v Sloveniji in omogočiti naravno selitev
proti Alpam,
ohranitev ključnih medvedovih življenjskih prostorov s pomočjo izboljšanega
medsektorskega sodelovanja,
prispevanje k sobivanju med človekom in medvedom,
dvig splošne ravni znanja o medvedu in o pomenu njegove ohranitve,
izdelava usklajenih strategij s sosednjimi državami (Hrvaško, Avstrijo in Italijo)
(Kapš, 2006).
2.3.2. PREDPISI EU, KI DOLOČAJO VARSTVO MEDVEDA
Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst – Habitatna direktiva označuje medveda kot prednostno živalsko vrsto in
prepoveduje vse oblike namernega lova oz. ubijanja osebkov v prosti naravi, povzročanja
motenj, trgovanja in slabšanja kvalitete njegovega življenjskega okolja.
Resolucija Evropskega parlamenta o varstvu rjavega medveda se nanaša izključno na
varstvo rjavega medveda ter spodbuja članice EU, da se odpovejo politiki, ki bi lahko v
prihodnosti zmanjševala število medvedov v naravi.
Natura 2000 je evropska mreža varstvenih območij v okviru EU, s prednostnim ciljem
ohraniti biotsko raznolikost tudi v bodoče. V teh območjih je potrebno vzdrževati ugodno
stanje z namenom ohranjati živalske in rastlinske vrste ter njihove habitate, predvsem tiste,
ki so ogroženi zaradi posegov človeka v okolje.
Akcijski načrt za varstvo rjavega medveda v Evropi je bil pripravljen v sklopu Bernske
konvencije pod okriljem Sveta Evrope. V ta namen je za Slovenijo predviden akcijski
načrt, med katerim lahko zasledimo naslednje zahteve: Zaščititi je potrebno medveda z
zakonskimi določili. Ima naj status lovne divjadi le v primeru, ko gre za dokazano vitalno
populacijo in je ko cilji lova na medveda sledijo načrtu upravljanja z njim. Potrebno je
zagotoviti ter ponovno izpostaviti povezave med razdrobljenimi populacijami. Nadzorovati
načrtne posege človeka v osrednje območje naselitve ter jih zmanjšati. Onemogočiti
medvedom dostop do smetišč, hkrati jim omogočiti takšno krmljenje, ki ne bo povzročalo
navezanosti na človeka. Izločiti problematične medvede iz populacije, a le v primeru, če se
ostali ukrepi izkažejo za neuspešne.
Alpska konvencija določa smernice o varstvu narave in urejanju alpske krajine ter o
zagotovitvi obstoja živalskih in rastlinskih vrst na tem območju (www.life.zgs.gov.si...,
2008a).
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2.3.3. MEDNARODNI DOGOVORI, KI DOLOČAJO VARSTVO MEDVEDA
Bernska konvencija, katere cilj je ohranitev prosto živečega rastlinstva in živalstva ter
njunih habitatov, uvršča rjavega medveda med zelo ogrožene živalske vrste. S svojimi cilji
prepoveduje vse oblike namernega lova in ubijanja ter obvezuje vse članice podpisnice k
ohranitvi življenjskih prostorov ogroženih vrst.
Konvencija o biološki raznovrstnosti, Rio de Janeiro (1996) celovito obravnava ohranjanje
biotske raznovrstnosti na svetovni ravni in trajnostno rabo naravnih virov. Države
podpisnice obvezuje, da sprejeta načela varstva narave vključujejo v vse tiste sektorje, ki
kakorkoli vplivajo na naravo. Določa ukrepe ustanavljanja zavarovanih območij, obnovo
poškodovanih ali uničenih habitatov …
Washingtonska konvencija se zavzema se zmanjšanje nezakonitega trgovanja z deli
medvedov in izdelki iz njih. Po njenih določilih medvedu ne grozi izumrtje, a bi ob
morebitnem neupoštevanju strogih predpisov na področju trgovanja lahko bil obstoj te
vrste ogrožen (www.life.zgs.gov.si..., 2008a).
2.4.

ZAKONSKI STATUS RJAVEGA MEDVEDA SKOZI ČAS NA OZEMLJU R
SLOVENIJE

do 17. stol. Ohranjeni zapiski v urbarjih za Kranjsko, Štajersko in Koroško o dolžnostih
in pravicah podložnikov v zvezi z lovom na medveda. V tem času velja
neomejen lov za gosposko.
1616
Na območju dežele Štajerske cesar Ferdinand II izda lovski red, v katerem
opredeli medveda kot škodljivo zver, lov na medveda s statusom visokega
lova, kar pomeni lov brez omejitev.
1711
V tem obdobju na Kranjskem uveljavijo lovski patent, s katerim so le
deželanom dodeljene pravice, da lahko lovijo medveda.
1743
Na območju tedanje nižje Avstrije je bil medved prosto loven, pri ulovu
medveda je kožuh postal last lovskega upravičenca.
1786-1818
S splošno uredbo o lovu vladarja Jožefa II. začne veljati neomejen lov na
medveda.
1820
Uveljavijo dekret o iztrebitvi ter o nagrajevanju za poboj medvedov.
1848
Obdobje marčne revolucije dolgoročno pomeni zdesetkanje medvedov.
1849
Čas Avstro-Ogrske monarhije prinese z rimskim pravom lovsko pravico
lastniku zemljišč.
1869
Medved postane nezaželena žival in obsojen kot škodljiva divjad. Oznaka
vodi do pokončevanja medvedov.
19. stol.
Veleposestniki so na Notranjskem in Kočevskem zavarovali medveda na
svojih posestvih. To dejanje je prvo t.i. varovanje medveda na slovenskih
tleh.
1931
Z novim lovskim zakonom v Jugoslaviji velja medved za zver, ki se jo lahko
lovi tudi s strupi in pastmi.
1935
Medved se zaradi zavarovanja na Visokem Krasu številčno opomore.
1945
Medved se v letih 1935-1955 ni lovil, zaradi česar se število medvedov
poveča, opredelijo tudi državna rezervatna lovišča ter uzakonijo varovanje
in gojitev medveda.
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1962
1966
1976
1980
1993
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V okrajih Črnomelj, Ilirska Bistrica, Kočevje, Novo mesto in Pivka medved
postane zaščiten celo leto.
V SR Sloveniji stopi v veljavo prepoved cianovodikovih ampul, zaradi česar
število medvedov še bolj naraste.
Tega leta uveljavijo odredbo, s katero je medved zaščiten v osrednjem
območju, zunaj njega pa loven celo leto.
Z novim zakonom o lovu postane divjad državna lastnina. Medved dobi
določeno zaščito in opredeli se lovna doba.
Veljati začnejo enotne gojitvene smernice za medveda.
Z osamosvojitvijo Slovenije se status medveda dokončno uredi, saj postane
zaščiten z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst.
Dokončana je Strategija upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji.
Po določilih Bernske konvencije in smernicah Evropske unije strokovnjaki
napišejo Akcijski načrt za rjavega medveda.
Novi zakon o divjadi in lovstvu pomeni opredelitev medveda kot
zavarovano vrsto, številčnost je ocenjena na 450-600 osebkov
(www.mop.gov.si..., 2003f).

3.

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI HABITATA RJAVEGA MEDVEDA V
SLOVENIJI

3.1.

OBMOČJA RJAVEGA MEDVEDA V SLOVENIJI GLEDE NA STOPNJO
VAROVANJA

Habitat medveda je del ozemlja R Slovenije, ki mu nudi primerne življenjske razmere.
V ta prostor vseskozi posega človek, bodisi z gradnjo prometnic, poselitvijo, turizmom,
rekreativno dejavnostjo ali hrupom, ki ga povzroča z delom v gozdu. Zaradi uskladitve
zahtev po večjem varstvu medveda in dejavnostjo človeka ter zahtev EU po izpostavitvi
posebnega varstvenega območja, se njegov življenjski prostor deli na 4 območja:
osrednje,
robno,
prehodno in
območje izjemne prisotnosti medveda (www.mop.gov.si..., 2008e).
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Slika 4: Prostorski prikaz življenjskega prostora medveda.

merilo: 1: 1.500.000
izdelala: M. Ažman
podlaga: karta MOP – ARSO.

Legenda:
OSREDNJE OBMOČJE
ROBNO OBMOČJE
PREHODNO OBMOČJE
3.1.1. OSREDNJE OBMOČJE
Osrednje območje predstavlja jedro medvedovega življenjskega prostora, kjer je že od
nekdaj prisoten, danes strnjeno naseljen. Namen izpostavitve tega območja je ohraniti
populacijo rjavega medveda v ugodnem stanju, v čim bolj naravni spolni in starostni
strukturi ter v številu, ki omogoča sobivanje med človekom in medvedom
(www.mop.gov.si..., 2008e).
Tipičen habitat medveda v Sloveniji predstavljajo strnjeni gozdovi Visokega Krasa na
Kočevskem in Notranjskem, ki se prek avtoceste Ljubljana-Kozina širi na njegove zahodne
robove-Trnovski gozd, Hrušico in Nanos, na skrajnem zahodnem robu se prelivajo v t.i.
nizki Kras. Površina območja 348000ha obsega predele gostejše naseljenosti ljudi na
površini ok. 42000ha (Jonozovič, 2003).
Geografska opredelitev območja: širša Kočevska z Ribniško dolino, Notranjska s
Krimsko -mokriškim pogorjem, del Dolenjske in Bele krajine, Nanos, Hrušica, Trnovski
gozd ter del Idrijskega hribovja. Območje predstavlja jedro življenjskega prostora rjavega
medveda v Sloveniji, kjer je bil od nekdaj stalno prisoten avtohtoni medved.
Meje območja: od državne meje po robu Snežniške planote do Golega vrha, prek vrha
Ahac mimo Ilirske Bistrice do Šembij, naprej po cesti do Pivke in Postojne, nato po
avtocesti do Razdrtega, do Pleše na Nanosu, po robu Nanoške planote, prek doline Bele na
Col, po cesti do Predmeje, naprej po robu planote Trnovskega gozda do Trnovega, po cesti
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Trnovo-Lokve-Čepovan-Dolenja Trebuša, nato po dolini Hotenje do Oblakovega vrha, po
dolini Kanomljice do Spodnje Idrije, od tod naprej po cesti Idrija-Hotedršica-GodovičKalce-Logatec; po železniški progi mimo Borovnice do Goričice pod Krimom, mimo
Kamnika, Podpeči, Bresta do Iga in nato do Pijave Gorice in Ponove vasi, do Spodnje
Slivnice in prek Velikega Mlačevega do Luč in vasi Krka, po reki Krki mimo Žužemberka
in Dvora do Soteske, naprej po cesti mimo Podturna in Črmošnjic, od tod zahodno od
Semiča in po železniški progi do Petrove vasi in prek Vinske gore do Svetega Križa, naprej
prek Cerovca in zahodno od Tanče gore do Zapudja in dalje po cesti proti Stari Lipi mimo
Vinice do državne meje z R Hrvaško (Jonozovič, 2003).
Slika 5: Za življenje rjavega medveda so kot življenjski prostori najbolj primerni bloki –
nepretrgani gozdni predeli, ki so od najbližjih vasi in naselij oddaljeni najmanj 2 km
(www.life.zgs.gov...., 2003).

merilo: 1:1.500.000
izdelala: M. Ažman
podlaga: karta MOP –ARSO.

Legenda:
POMEMBNA OBMOČJA ZA MEDVEDA
MEJA OSREDNJEGA OBMOČJA
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3.1.1.1. OPIS PREDLAGANEGA OBMOČJA
Klimatske značilnosti
Klima tega območja je značilno heterogena. Tu je čutiti vplive preddinarsko –
panonskega in interferenčnega klimatskega tipa. Slednjega označuje velika namočenost,
padavine so preko leta enakomerno razporejene z izrazitim jesenskim maksimumom
(oktober, november) in neizrazitim maksimumom v spomladanskih mesecih. Vzrok
padavinski raznolikosti je v izoblikovanosti površja in prevladujočih vetrovih. Povprečno
pade med 1400 in 3500 mm padavin, količina le-teh je tudi tu odvisna od nadmorske višine
in oddaljenosti od gorske verige Risnjak – Goljaki. Povprečna letna temperatura se giblje
med 5° in 8° C in pada z naraščajočo nadmorsko višino. Značilni so temperaturni ekstremi
ter temperaturne inverzije. Najbolj pogost veter območja je burja, v poletnih mesecih tudi
jugozahodnik (Jonozovič, 2003).
Geološka sestava
Kamninska sestava dinarskega območja je homogena. Prevladujejo apnenci in
dolomiti, ki jih gradijo kalcijevi in magnezijevi karbonati (CaCO3 in MgCO3). Največji
delež predstavljajo apnenci kredne starosti z redkimi vložki dolomitov ter karbonatne
kamnine iz geološkega obdobja jure. Kamninska zgradba in nastanek te sooblikujeta tla, leta vpliva na pestrost gozdnih združb. Na območju Visokega Krasa se pojavljajo koluvialna
tla (iz skupine nerazvitih tal), redzine (skupina humusno akumulativnih tal), rjava
pokarbonatna tla (skupina kambičnih tal) ter lesivizirana tla (skupina eluvialno iluvialnih
tal) (Jonozovič, 2003).
Geomorfološke značilnosti
Geografsko lego območja najbolj zaznamuje nepretrgana veriga neizrazitih
visokogorskih planot, ki potekajo v za dinarski tip značilni dinarski smeri (SZ-JV). Na
severu se razprostirajo od vzpetin nad dolino reke Soče do meje z R Hrvaško in Bele
Krajine na J. Najbolj tipične gorske planote so: Trnovska, Idrijska, Hrušica z Nanosom,
Javornik in Snežnik, ki je najvišji vrh slovenskega Visokega Krasa (Jonozovič, 2003).
Gozdovi in kmetijska zemljišča
V večjem delu območja je tipična vegetacija gozd. Delež gozda znaša do 70% in se v
zadnjem stoletju še povečuje. Prevladujoče gozdne združbe:
Dinarska gorska jelova bukovja, ki predstavljajo 1/3 do ½ vse površine gozdov.
Osnovni drevesni vrsti jelovo–bukovih združb sta jelka in bukev. To so hkrati
najbolj ohranjeni gozdovi z relativno majhnim vplivom urbanizacije. Ugodni
bivalni in prehranski pogoji so tisti, ki pomembno vplivajo na ohranitev velikih
zveri in ključnih živalskih vrst. Bukove združbe na apnencih in dolomitih
poraščajo do ¼ površine območja.
V nižjih legah čisti bukovi sestoji prehajajo v hrastovo bukove združbe, še nižje pa
v gozdove hrasta in gabra. Rastlinojede živali imajo tu ugodne prehranske pogoje,
saj jim podrast in grmovni sloj nudita obilico hrane.
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Slika 6: Delež iglavcev v % od lesne zaloge (www.zgs.gov.si, 2007).

Lesna zaloga slovenskih gozdov znaša 262 m3/ha, delež lesne zaloge iglavcev 47% za
listavce pa 53%. V slovenskih gozdovih priraste letno 6,5 m3/ha lesa (po podatkih Zavoda
za gozdove) (www.zgs.gov.si, 2007).
Slovenija se uvršča med tiste evropske države, ki imajo najmanjši delež kmetijskih in
obdelovalnih zemljišč. Delež kmetijskih površin je skromen (¼ površine). V sestavi
kmetijskih zemljišč v uporabi prevladujejo travniki in pašniki (59%), 35% je njiv in vrtov,
3,4% vinogradov, 2% kmečkih sadovnjakov in 1% intenzivnih sadovnjakov. Analiza
pokrovnosti daje podatke o razmerju osnovnih zemljiških kategorij: 63% je gozdnih
površin in površin v zaraščanju, 34% je kmetijskih zemljišč in 2,7% urbanih površin.
Proces zaraščanje kmetijskih površin ter opuščanje za kmetijsko obdelavo primerne zemlje
še narašča. Z naraščajočim trendom se slabšajo življenjski pogoji živalskih vrst, ki jim
pomeni življenjski prostor (Jonozovič, 2003).
Za ohranitev rjavega medveda v Sloveniji je nujno sonaravno gospodarjenje z našimi
gozdovi. Potrebno je ohraniti ter ponovno izoblikovati gozdove, podobne naravnim (človek
je s pogozdovanjem spremenil naravno sestavo gozdov, razmerje med iglavci in listavci
kaže na prevlado slednjih). Sonaravni razvoj gozdov in način gospodarjenja z njimi sta
nujna ne le za višji donos, ampak tudi za ohranitev vseh prostoživečih živali.
Osrednji življenjski prostor se ujema z mejami tistih krajev, od koder se mladi (aktivno
prebivalstvo) izseljujejo (zaradi neprivlačnih gospodarskih in socialnih razmer), ostaja
ostarelo prebivalstvo, ki opušča intenzivno obdelovanje zemlje. Večji delež površin v
zaraščanju pomeni približevanje gozdnega roba naseljem, ki medvedu nudi kritje in
varnost, mladiči pa že kmalu izgubljajo primarni strah pred človekom in se na njegovo
bližino hitro privajajo. Hkrati pa zaraščajoč gozdni rob nudi medvedu neopazno
približevanje naseljem in ljudem, hkrati pa tudi lažji dostop do hrane antropogenega
izvora. Če želimo preprečiti konfliktna srečanja med človekom in medvedom ter omogočiti
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njuno sobivanje, je nujen ukrep preprečevati nadaljnje zaraščanje gozdov, kar pa pomeni
tudi celovito ekonomsko in socialno politiko, ki bi mlade privabljala v te kraje in jih ne
odganjala.
Vodne površine
Vodnih površin je malo, delež ne doseže 1%. Zaradi prevladujočega kraškega značaja
območja (podzemno odtekanje vode) ni večjih površinskih vodotokov. Večje in
pomembnejše vodne površine predstavljajo reke Kolpa, Krka, Lahinja, Rinža, Ribnica,
Bistrica in Rašica s pritoki, Idrijca, Belca, Cerknica, Trebušica s Hotenjo, Pivka,
Nanoščica, Unica, Obrh. Za favno so pomembni številni manjši kraški potoki
(ponikalnice), vodne kali in manjša mokrišča. V območju ležita dve manjši jezeri;
Kočevsko in Kočevsko-Reško, presihajoče Cerkniško jezero in ostala manjša presihajoča
jezera (Jonozovič, 2003).
3.1.1.2. KRITERIJI OBLIKOVANJA PREDLAGANEGA OBMOČJA
Vrsta je tu stalno prisotna.
Število osebkov je ocenjeno na 500 do 550, kar predstavlja okoli 90% ocenjene
vse medvedje populacije v Sloveniji.
Stopnja ohranjenosti življenjskega prostora vrste: A (elementi življenjskega
okolja so odlično ohranjeni, ne glede na možnost obnovitve).
Stopnja izolacije vrste:
B (populacija ni izolirana,
ampak je na robu meje razširjenosti v Dinaridih).
Splošna ocena:
(Jonozovič, 2003).

A

(odlična

vrednost)
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Slika 7: Predlagana območja za omrežje NATURA 2000 - »Velike zveri« (Jonozovič,
2003).

karta v merilu: 1.500.000
izdelala: M. Ažman
podlaga: karta MOP-ARSO

Slika prikazuje predlagana območja za omrežje NATURA 2000.
3.1.1.3.

HABITATNE ZAHTEVE

Medved potrebuje za bivanje, razmnoževanje in prehranjevanje ustrezen, predvsem
dovolj velik življenjski prostor, ki mu nudi zavetje, obilico hrane ter nemoten prostor.
Ustrezen habitat opredeljujejo lastnosti, kot so: strnjene, neprekinjene gozdne površine z
večjim deležem listavcev, primeren delež starega in mladega gozda, ki mu pomenita
zadovoljevanje potrebe po dnevnem kritju hrane, ustrezen delež gozdnih jas z rastlinami, ki
obrodijo sadove (maline, borovnice, jagode …) ter dovolj votlin, odmaknjenih od
človekovih dejavnosti, primernih za brloge (Jonozovič, 2003).
Glavni pozitivni komponenti medvedovega habitata sta delež gozda in nadmorska
višina, bližina naselij pa je v negativni korelaciji s primernostjo habitata.
V osrednjem življenjskem območju rjavega medveda je stanje glede ponudbe hrane
različno. Tako so za del Kočevske značilne zaraščajoče opuščene vasi. Gospodarski pomen
gozda je tu manjši, prevladuje bogat zeliščni in grmovni sloj. Ker je tu bistveno manj
gozdnih prometnic, je njegov ekosistemski pomen toliko večji. Omogoča biodiverziteto v
ohranjenih gozdovih in ima odlične pogoje za bivanje velikih zveri. Strjen gozd zagotavlja
medvedu velik prostor, a je hkrati prehransko skromnejši (www.life.zgs.gov..., 2008b).
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3.1.2. ROBNO OBMOČJE
Je bolj oz. manj širok pas okoli osrednjega območja, kjer me medved ni stalno prisoten
zaradi manj primernega življenjskega okolja, a se tu občasno pojavlja, njegova aktivnost je
pogojena s sezonsko ponudbo hrane. Namen izpostavitve robnega območja je omogočiti
medvedu začasno prisotnost ter preprečiti širjenje medvedov z osrednjega območja v ostale
dele Slovenije.
Obsega J pobočje Trnovskega gozda in Nanosa, Banjško ter Šentviško planoto, del
Cerkljanskega in Idrijskega, Brkine, Vremsko dolino z Vremščico, V del Bele krajine,
Gorjance ter SV del Suhe Krajine. Površina območja meri 257.000ha.
Tu živijo posamezni osebki, ki se sezonsko pojavljajo glede na ponudbo hrane, a se
vračajo v osrednje območje, nekateri zaidejo proti prehodnemu območju, redki tudi
drugam (www.mop.gov.si..., 2007a).
3.1.3. PREHODNO OBMOČJE
Opredeljeno kot območje, preko katerega se medvedi z osrednjega območja selijo proti
Z in S v Alpe. Namen opredelitve območja je zagotoviti medvedom prost in neoviran
prehod v predalpski in alpski prostor. Območje ni namenjeno stalni naselitvi medveda.
Obsega zgornjo Soško dolino, del Julijskih Alp (območje Triglavskega narodnega parka),
Mežakljo, Jelovico, del Selške doline, proti S del Posavskega hribovja, Menino, del
Savinjske doline ter del Kamniško-Savinjskih Alp. Območje je veliko 312.000 ha, od tega
SZ prehodno meri 179.000 ha, S pa 133.000 ha. Tu se posamezni osebki zadržujejo kratek
čas, a prihajajo precej redno (www.mop.gov.si..., 2007a).
3.1.4. OBMOČJE IZJEMNE PRISOTNOSTI MEDVEDA
Območje izjemne prisotnosti medveda je ostalo območje V in osrednje-severne
Slovenije, kjer medveda le redkokdaj srečamo. Na območju velikem 1.109.000 ha se
izjemoma pojavljajo posamezni osebki, geografsko obsega večji del Ljubljanske kotline, V
in SV del Gorenjske ter SV Slovenijo, vzhodno od Trojan. Namen izpostavitve območje je
dopustiti začasno prisotnost medveda (www.mop.gov.si..., 2007a).
3.2.

GOSTOTA MEDVEDA (1994-2004)

Po 2. svetovni vojni se je populacijsko območje razširjenosti v Sloveniji hitro
povečevalo. Med leti 1957 in 1995 se je medved postopoma pomikal z osrednjega
varovalnega območja proti Z, S in SV s povprečno radialno hitrostjo 3 km/h. Hitrost
širjenja je pozitivno odvisna od številčnosti populacije in negativno od intenzitete odstrela.
Slednja močno vpliva na spolno-specifično disperzijo medveda. Postavlja se vprašanje, ali
se je število medvedov v zadnjih letih resnično močno povečalo? Na to dejstvo nas je
opozarjal dnevni tisk, ki je rešitve problema videl v odstrelu medveda. Če se naslonim na
analizo, ki je bila objavljena v Akcijskem načrtu A1–Načrt upravljanja s populacijo
rjavega medveda v sklopu projekta Varstvo velikih zveri v Sloveniji (LIFE III – Nature) in
temelji na podatkih sistematičnega monitoringa (v letih 1993–1997 ter 2000–2003; izvajal
se je le ob mrhoviščih, krmiščih, ampak tudi na ostalih mestih, ki jih medved obiskuje), je
bilo ugotovljeno, da se je gostota medveda v povprečju zmanjšala za 2%. Trend je rahlo
padajoč, študija pa opozarja, da gostota medveda v Sloveniji ostaja približno konstantna
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oz. rahlo zmanjšana. To pa še ne pomeni tudi zmanjševanje številčnosti, možno je, da se je
povečalo območje razširjenosti medveda, ob tem pa številčnost populacije ostala enaka ali
se celo povečala. Ugotavljanje številčnosti je namreč zelo težavno, temu botrujejo nočne
aktivnosti medveda, prikrit način življenja in velike površine, ki jih medved potrebuje. Za
ugotavljanje absolutne številčnosti se uporablja več metod:
metoda lova in ponovnega ulova,
metoda bio-markiranja,
molekularno biološke metode,
metoda ekološkega modeliranja (www.life.zgs.gov..., 2008a).
Od omenjenih treh metod za ugotavljanje številčnosti populacije medveda v Sloveniji
sta primerni dve: metoda lova, markiranja in ponovnega ulova ter genetska metoda. Prvo
metodo bi lahko prilagodili in odlov in markiranje opravili s pomočjo nabojev s trajno
barvo (»paint-ball«), ponoven odlov pa s pomočjo sistematično izvedenega kratkotrajnega
štetja, v katerega bi bilo vključenih veliko ljudi. Pri genetski metodi bi bilo potrebno zbrati
in analizirati nekaj tisoč vzorcev dlake ali iztrebkov (www.life.zgs.gov..., 2008a).
O natančnem številu medvedov v Sloveniji je težko govoriti. Ne le zato, ker je rjavi
medved mogočna in »mobilna« zver, ki dnevno prehodi več 100 km (kar otežuje
preštevanje na stalnih števnih mestih), ampak tudi zato, ker v Sloveniji še nimamo
izpopolnjenega in prilagojenega monitoringa, ki bi pokazal dejansko stanje v »slovenski
populaciji rjavega medveda«. Po oceni Zavoda za gozdove Slovenije v naših gozdovih
biva med 500 in 700 medvedov, z rahlim trendom zvišanja populacije v preteklih letih,
medtem ko strokovnjaki pri izpostavljanju omrežja Natura 2000 omenjajo bolj natančno
število (500-550).
Graf 1: Modelna ocena številčnosti populacije rjavega medveda v Sloveniji za obdobje po
letu 1957 (www.life.zgs.gov..., 2008a).
Modelna ocena številčnosti populacije rjavega medveda v Sloveniji
po letu 1957
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Graf prikazuje kako se je številnost populacije medveda v Sloveniji od konca 50-ih do
konca 60-ih zmerno naraščala. V 70. letih se je zmanjševala, kar je bila posledica visokega
odstrela, kasneje je začela spet naraščati, sprva počasi, po letu 1993 pa zaradi zaščite
hitreje. Zadnjih nekaj let naj bi se številčnost ustalila oz. zasledimo lahko celo rahel upad
kot posledico visokega odstrela (www.life.zgs.gov..., 2008a).
3.3.

STANJE RJAVEGA MEDVEDA NA OBMOČJU ALPE- DINARIDIPINDOS

Graf 2: Prikaz številčnega stanja rjavega medveda na območju Alp, Dinaridov in Pindosa.
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Slovenija leži na SZ robu strnjenega območja dinarske populacije rjavega medveda. To
V alpsko – dinarsko populacijo tvorijo živali, ki naseljujejo gozdnate predele na območju
V Alp, Dinaridov in vse tja do gorovja Pindos v Grčiji in zajema naslednje države: Italijo,
Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, FRY Makedonijo, Srbijo in Črno
goro, Albanijo in Grčijo. Zgornja preglednica kaže na trenutno stanje rjavega medveda v
teh evropskih državah po podatkih strokovnjakov iz leta 1995. Stabilen trend populacije
rjavega medveda beležijo Slovenija, Hrvaška, Makedonija in Albanija, padajočega v
državah BiH, Srbije in Črne gore ter Grčije, trend naraščanja populacije pa v sosednji
Avstriji in Italiji. Žal podatkov za populacijo rjavega medveda območja Alpe- DinaridiPindos v Italiji ni, ocena medvedov, ki živijo na 5000 km2 velikem območju Apeninov, pa
znaša 40-80 osebkov. Rjavi medved v Italiji je že od leta 1939 zavarovana živalska vrsta in
živi v dveh geografsko popolnoma ločenih populacijah. Večja populacija živi v osrednjem
delu Apeninov - v Abruzzih. Ocenjena je na 50-100 osebkov in velja za največjo v Z
Evropi. Medved je na tem območju ogrožen zaradi krivolova (kazni za ilegalen odstrel so
zelo visoke: tudi do 1,3M €) ter nesreč na prometnicah. V provinci Trento se nahaja druga
populacija medvedov v Italiji. Prav ta populacija je v 17. stoletju poseljevala S Italijo in
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italijanski del Alp ter njim pripadajoča pogorja in doline, a je število močno upadlo v
naslednjih 100. letih kot posledica človeških aktivnih posegov v prostor, izsekavanja
gozdov ter neposrednega preganjanja medveda s strani človeka. Število medvedov je padlo
na 15 osebkov, česar posledica je bila odločitev, da se za ponovno naselitev medvedov na
to območje odlovijo živi medvedi v Sloveniji, kar izhaja iz ugotovitve, da alpska in
dinarska populacija medvedov delita isti genotip. Tako je bilo v letih 1999-2002 v
gojitvenih loviščih Medved Kočevje in Jelen Snežnik odlovljenih 10 živih medvedov ter
prepeljanih v Italijo, park Adamello Brenta.
Avtohtoni rjavi medved je bil v Avstriji iztrebljen konec 19. stoletja, a se je populacija
številčno okrepila po vrnitvi medveda iz Slovenije; prvi »medvedji migranti« iz Slovenije
so bili pravzaprav pionirji nove populacije, a se je večina migrantov vrnila nazaj v
Slovenijo ali pa so bili ubiti. Odnos ljudi do medvedov se je začel spreminjati v poznih 60.
letih, predvsem zaradi trajne zaščite medveda z zakonom leta 1971. V 90. letih se je
povečalo število prihajajočih medvedov iz Slovenije, k temu je največ pripomogla
sprememba lovne politike v Sloveniji leta 1992, ko medvedi izven osrednjega območja
niso bili več prosto lovni. Danes je populacija ocenjena na 20-25 osebkov in ni ogrožena
zaradi lova, prelova ali divjega lova, dejstvo, da je številčnost pod minimalno variabilno
populacijo, je posledica odvisnosti od dogajanj v Sloveniji (Jonozovič, 2003).
Podobno kot v Sloveniji je tudi v sosednji Hrvaški nekdaj medved poseljeval celoten
kontinentalni del z izjemo otokov. Populacija rjavega medved je danes stabilna, sklenjena
in ocenjena na 389-620 osebkov. Na upad števila osebkov je vplivalo tudi vojno obdobje, v
času agresije na Hrvaško (1991-1995) je bilo z vojnimi operacijami zajetih 50% lovišč in
na 1200 km2, kjer živi medved, položenih 1-1,2M min. V vojnih operacijah je bilo ubitih
57 medvedov, pri ¼ je bila vzrok mina. Danes lahko govorimo o večji prisotnosti
medvedov v priobalnem pasu, od Istre preko Učke in Čičarije do Senja. A hkrati se
pojavlja nevarnost za populacijo rjavega medveda na Hrvaškem, ki nastopa z izgradnjo
avtoceste Zagreb-Reka ter Zagreb-Split, ki je presekala tipične medvedje habitate
(Jonozovič, 2003).
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Slika 8: Stanje populacije rjavega medveda v sosednjih državah Italije in Avstrije, s
katerima si delimo dinarsko-pindsko in del alpske populacije.

25 – 30 medvedov
5 – 15 medvedov
450 – 550 medvedov

14 – 17 medvedov

3.3.1. RAZŠIRJENOST DINARSKO-PINDSKE POPULACIJE RJAVEGA MEDVEDA
Preglednica 3: Število medvedov glede na območje razširjenosti populacije v državah s
skupno dinarsko-pindsko populacijo rjavega medveda (Jonozovič, Marenče, 2005).
DRŽAVA
SLOVENIJA
HRVAŠKA
BiH
SRBIJA
ČRNA GORA
FYR
MAKEDONIJA
GRČIJA

OBMOČJE RAZŠIRJENOSTI POPULACIJE (v km2)
območje stalne
območje občasne
skupaj
poselitve
poselitve
6.300
6.400 (skupaj z
12.700
alpsko populacijo)
9.253
2.571
11.824
10.565
6.000 (skupaj z
9.000 (skupaj z
15.000
vzhodno balkansko
vzhodno balkansko
populacijo)
populacijo)
850
3.700
4.550
2.500
6.200
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Preglednica 4: Velikost populacije (približna ocena ter pričakovan trend) (Jonozovič,
Marenče, 2005).
DRŽAVA
SLOVENIJA
HRVAŠKA
BiH
SRBIJA

ČRNA GORA
FYR
MAKEDONIJA
ALBANIJA
GRČIJA
SKUPAJ

OCENA
(1996)
300
400
1.200
430 (skupaj z
vzhodno
balkansko
populacijo)
90

OCENA
(2005)
500-700
600-1000
438
50-80 (skupaj z
vzhodno
balkansko
populacijo)
100
160-200

250
95-120

250
150-200

TREND (1990– TREND (2000–
1996)
2005)
STABILEN
NARAŠČAJOČ
STABILEN
NARAŠČAJOČ
V UPADANJU V UPADANJU
V UPADANJU V UPADANJU

V UPADANJU
STABILEN
STABILEN
V UPADANJU

V UPADANJU
NI
PODATKOV
V UPADANJU
LOKALNO
NARAŠČAJOČ

≈ 2.800

Celotna dinarsko-pindska populacija je trenutno stabilna z enakomerno rastjo v
Sloveniji in na Hrvaškem, a z izrazitim upadom v Bosni in Hercegovini v 90. letih zaradi
vojne in verjetno stabilna oz. rahlo upadajoča na južnem delu Dinaridov. Populacija na
območju Pindosa je označena kot stabilna (150-200) z lokalnimi pozitivnimi trendi in
ponovno naselitvijo na prejšnja območja. Nizka stopnja genetske variabilnosti opredeljuje
območje SV gorovja Pindos. Ocena velikosti celotne populacije temelji na pomanjkljivi
evidenci. V državah, ki lov na medveda dovoljujejo, obstaja politična težnja precenitve za
doseganje višjih kvot. Gozdna območja v teh državah so manj povezana (večja
fragmentacija) kot pa na območju Karpatov, opazen je proces ločevanja habitatov na
manjša izolirana območja, kljub obstoječim koridorjem, ki medvedom omogočajo prost
prehod. Trenutni podatki o populaciji niso zadostni, da bi lahko sodili o tem, ali mora biti
omenjena populacija ločena na manjše dele ali ne. Povezan in nepretrgan severni del
populacije sestavlja južni predel Slovenije, Hrvaško in BiH in se nadaljuje na območje
grškega gorovja Pindos, Z in osrednji del Makedonije in V del Albanije. Razširjenost
populacije v S Albaniji, Črni Gori, S Srbiji in na Kosovu pa ogroža fragmentacija
(nepovezanost).
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3.3.2. PRAKSA UPRAVLJANJA S POPULACIJO
Preglednica 5: Trenutna praksa upravljanja s populacijo rjavega medveda (po državah)
(Jonozovič, Marenče, 2005).
DRŽAVA

SLOVENIJA

ZAKONSKI STATUS

ODGOVORNE
INSTITUCIJE

VARSTVO,
UPRAVLJANJE,
NAČRT

Zavarovan od l. 2004; možnost Do l. 2005 Ministrstvo za
Načrt upravljanja s
izdajanja dovoljenega lova v kmetijstvo in gozdarstvo, po
populacijo (2006);
skladu z Direktivo o habitatih.
l. 2005 pa v pristojnosti
Akcijski plan v nastajanju
Ministrstva za okolje in
prostor.

HRVAŠKA

Lovna vrsta

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in vode

Načrt upravljanja z rjavim
medvedom (2005)

BIH

Lovna vrsta v posebej
zavarovanih območjih, drugod
nezaščiten.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in vode

NE OBSTAJA

SRBIJA

Odredba v zaprti sezoni ščiti
lovno vrsto skozi vso leto.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in vode in
Ministrstvo za znanost in
varstvo okolja

V PRIPRAVI

ČRNA GORA

Lovna vrsta (mladiči in
medvedke z mladiči zaščiteni).

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in vode in
Ministrstvo za znanost in
varstvo okolja.

NE OBSTAJA

FYR
MAKEDONIJA

Zaščiten, vendar lov je
dovoljen z dovoljenjem
odgovornega ministrstva.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in vode in
Ministrstvo za znanost in
varstvo okolja

NE OBSTAJA

ALBANIJA

Strogo zaščiten

GRČIJA

Popolnoma zaščiten

Državni urad za gozdove in
(VKLJUČEN V
pašnike
STRATEGIJO BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI
1999)
Ministrstvo za kmetijstvo in
prehrano

OBSTAJA, A NI V
VELJAVI.

V večjih delih območja populacije (v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji in
Makedoniji) imajo medvedi status lovne vrste. Rjavi medved v Sloveniji je loven pod
zaščito, v Albaniji in Grčiji pa je popolnoma zaščiten. Kakšen je status rjavega medveda v
državah, je odvisno tudi od odnosa lokalnega prebivalstva do medveda, tako v preteklosti
kakor tudi danes. Na javno mnenje pa velikokrat vplivajo mediji, ki ustvarjajo nepotrebno
negativno mnenje do populacije rjavega medveda, kar otežuje izvajanje ukrepov ter
mehanizmov za spodbujanje varstva narave in ohranjanja živalskih ter rastlinskih vrst.
Zaskrbljujoč je podatek, da države Črna Gora, BiH ter Makedonija nimajo urejene
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zakonske podlage za varstvo in upravljanje s populacijo rjavega medveda, kljub dejstvu, da
v teh državah živi približno 800 osebkov vrste rjavega medveda. Trend te vrste je v
upadanju, kar še dodatno spodbuja zahtevo po celostnem načrtu, ki bi sistematično
zagotavljal varstvo z omenjeno populacijo.
3.3.3. DEJAVNIKI OGROŽANJA
Preglednica 6: Glavni dejavniki, ki ogrožajo dinarsko-pindsko populacijo (Jonozovič,
Marenče, 2005).
DRŽAVA (delež populacije v % v območju
stalne poseljenosti rjavega medveda) /
SI* HR*BiH* RS* ČG" MK* AL* GR*
IZGUBE ZARADI
Izguba habitata /degradacija (posegi človeka v prostor):
kmetijstvo
x
x
gozdarstvo
pot. x
x
x
x
razvoj infrastrukture: industrija
pot.
razvoj infrastrukture:
pot. pot.
pot.
urbanizacija
razvoj infrastrukture:
x
x
x
x
turizem/rekreacija
razvoj infrastrukture:
x
x
x
x
x
gradnja prometnic
lov
pot. pot. x
x
x
x
x
x
nastavljanje pasti
(x) x
x
zastrupitev
x
x
x
trki v prometu
x
x
x
x
Motnje, nemir, ki ga povzroča človek:
rekreacija/turizem
x
x
x
x
promet
x
x
x
negativen človekov odnos
x
nenadzorovana paša
x
SI=Slovenija; HR=Hrvaška; BiH=Bosna in Hercegovina; RS=Srbija; ČG=Črna Gora; MK=FYR
Makedonija; AL=Albanija; GR=Grčija.
pot.= potencialna ogroženost

Največje grožnje so tako v letu 1996 predstavljali divji lov, gozdarstvo ter politična in
ekonomska nestalnost. Manj pomembne pa: fragmentacija in izolacija habitatov ter dostop
človeka do medvedovega življenjskega prostora. Politična nestabilnost in pomanjkanje
finančnih sredstev predstavljata pritisk na osrednji del območja poseljenosti medveda.
Zaradi pomanjkanja novih podatkov z osrednjega območja Črne Gore, Kosova ter delov
Srbije in Albanije je težko doseči notranjo povezavo med populacijo samo ter med podatki,
ki bi doprinesli k oblikovanju skupne strategije ohranjanja in varstva rjavega medveda na
tem področju ter zaščite njegovega življenjskega okolja (Jonozovič, Marenče, 2005).
Slika 9: Sedanja razširjenost rjavega medveda – Ursos Arctos v Evropi. Nastala karta se
nanaša na trenutno oceno (Jonozovič, Marenče, 2005).
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LEGENDA:
prvotna razširjenost
sedanja razširjenost
3.3.4. SCENARIJI UPRAVLJANJA S POPULACIJO V PRIHODNOSTI
Spodnji grafikon prikazuje različne scenarije, kako bi se gibala številčnost populacije
medveda, če bi medveda prenehali loviti. Scenarij 1 (rdeča krivulja) prikazuje, kako bi se
gibala dosedanja populacijska dinamika pri predpostavki o prenehanju lova na medveda
pred 5. leti, scenarij 2 (modra krivulja) pred 10. leti in scenarij 3 (roza krivulja) pred 15.
leti.
Graf 3: Modelna ocena številčnosti populacije rjavega medveda v Sloveniji pri različnih
režimih upravljanja (dejansko stanje, brez odstrela zadnjih 5, 10, 15 let)
(www.life.zgs.gov..., 2008a).
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Graf prikazuje tri scenarije glede na različne režime upravljanja medveda. Prvi
predpostavlja, da se je pred petimi leti prenehalo upravljati populacijo medveda v Sloveniji
in napoveduje njeno naraščanje do sedanje velikosti (preko 700 osebkov). Po drugem
scenariju (z odstrelom medvedom naj bi se prenehalo pred desetletjem) naj bi bilo danes
medvedov ok. 1000, po tretjem (prenehanje odstrela pred 15. leti) pa že več kot 1300. Vsi
zgoraj omenjeni scenariji napovedujejo hitro populacijsko rast, ki bo v začetnem obdobju
najhitrejša zaradi večje lovne mortalitete samcev in posledično velikega deleža rodnih
medvedk (www.life.zgs.gov..., 2008a).
4.

OGROŽENOST RJAVEGA MEDVEDA V SLOVENIJI

V Rdečem seznamu ogroženih sesalcev v Sloveniji je rjavi medved opredeljen kot
ranljiva vrsta (V – Vulnerable). Za ranljive vrste veljajo tiste, za katere je verjetno, da bodo
v prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še
naprej.
4.1.

GLAVNI DEJAVNIKI OGROŽANJA RJAVEGA MEDVEDA

Poglavitni dejavnik so spremembe v življenjskem prostoru, do katerih pripeljejo vse
pogostejši in intenzivnejši posegi človeka v to okolje, predvsem zaradi naraščajočega
trenda urbanizacije (širjenje naselij v prosto naravo), turistično-rekreativne dejavnosti ter
gradnje prometne infrastrukture, ki seka historične povezave med gozdnimi ekosistemi ter
povečujejo nepovezanost med populacijami. Ostala dva faktorja, ki ogrožata medveda v
Sloveniji, sta bojazen lokalnega prebivalstva, da se medved vrne v historične habitate
predalpskega in alpskega prostora ter posegi v populacijo, ki bi spremenili starostno in
spolno strukturo (www.mop.gov.si..., 2007a).
Kot možni dejavniki ogrožanja vrste se kažejo:
potencialna drobitev osnovnega življenjskega območja v manjše izolirane vrste,
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onemogočanje vzpostavitve populacijskih povezav z vnosom umetnih prostorskih
elementov,
vnos in pospeševanje nekompatibilnih dejavnosti človeka v osrednje območje
rjavega medveda (reja drobnice, množičen turizem, gradnja infrastrukturnih
objektov),
neizobraženost in nepoznavanje osnovnih življenjskih potreb rjavega medveda,
negativno javno mnenje,
vpliv javnega mnenja na politiko in sistem odločanja posegov v populacijo rjavega
medveda z odstrelom (www.mop.gov.si..., 2007a).
Preglednica 7: Glavne grožnje za populacijo medveda v Sloveniji (Jonozovič, Marenče,
2005).
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SELITEV MEDVEDA

4.2.1. STANJE V ŽIVLJENJSKEM PROSTORU
Ko je bilo leta 1966 kot najbolj primerno območje za življenje populacije rjavega
medveda v Sloveniji izločeno 35.000 km2 veliko območje, je medved z novimi določili
užival posebno varstvo. Ugodni življenjski pogoji v njem se pripeljali do pozitivnega
trenda gibanja številčnosti populacije. Prisotnost te živalske vrste je postajala vse
pogostejša. Vse pogosteje je prihajalo do konfliktov v srečanjih med človekom in
medvedom. Populacija se je v 70. letih širila izven varovanega območja na predele gostejše
poselitve in intenzivnejše rabe tal. Trend prostorskega širjenja in stanje življenjskih
prostorov medveda sta vzroka, da se je začel pojavljati v bližini naselij. V svojem habitatu
se je medved sprva počutil varnega, s posegi človeka v njegov prostor (vnašanje hrupa) pa
je postajal v svojem okolju nemiren, kar ga je sililo v trajno ali le začasno prerazporeditev
v prostoru. A na drugi strani mu je trend zaraščanja nekoč intenzivno obdelanih kmetijskih
površin ponudil nov življenjski prostor. Poleg omenjenih sekundarnih vzrokov, ki sta
povezana s karakteristikami njegovega življenjskega okolja, ga ravno primarni razlog
(iskanje hrane) privablja k ljudem in v bližino naselji (www.life.zgs.gov..., 2008c).
4.2.2. ZARAŠČANJE
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Skozi pretekla desetletja se je nadaljeval proces zmanjševanja in opuščanja kmetijske
pridelave, kar je posledično pomenilo bližanje gozdnega roba naseljem. Mlade razvojne
faze gozda nudijo medvedu kritje in ugodne bivalne pogoje. Ko v takšnem okolju samica
polega mladiče, ti odraščajo v neposredni bližini naselij in se navajajo na prisotnost
človeka in tako izgubljajo primaren strah pred njim. Zaraščajoče površine mu nudijo
neopaženo približevanje domačinom in naseljem in mu hkrati nudijo pestro izbiro hrane
rastlinskega izvora (grmovni sloj, obilna podrast, plodonosno drevje) (www.life.zgs.gov...,
2008c).
4.2.3. NEPRIMEREN ČAS IZVEDBE DEL V GOZDU IN OSTALE MOTNJE
Spremembe in motnje lahko vplivajo na začasno ali trajno prerazporeditev medvedov v
prostoru. Sečnja, spravilo lesa, gojitvena dela v gozdu, gradnja cest, železniških prog,
polharjenje, postavljeni vojaški poligoni, nabiranje gozdnih sadežev, rekreacija, turizem in
izpuščene domače živali silijo medveda, da išče hrano izven osrednjega območja. Zaradi
nemira ali hrupa lahko medved v zimskih mesecih zapusti brlog in si poišče hrano v bližini
naselij. Neposreden vzrok, da medved zapušča svoj areal in se razseljuje, je iskanje hrane.
Človek pa nehote s tem, ko obdeluje zemljo, ponudi hrano tudi medvedu. Ker sta človek in
medved tekmeca za iste dobrine, prihaja vse pogosteje do konfliktnih medsebojnih srečanj.
Hrana ga torej privablja v bližino ljudi in v neposredno okolico naselij. Poglejmo, katera
hrana:
Poljščine, sadovnjaki in vinogradi: medvedu koruza, oves, rdeče zelje in solata
pomenita izdaten vir hrane. Medved se zaradi zaraščajočega gozdnega roba vse
pogosteje neopazno prikrade v bližino naselij, kar mu daje občutek varnega
prihoda. Medved se posledično na takšno hrano hitro navadi in vse pogosteje
zahaja v te predele.
Med in čebelja paša ga privabljata z vonjem. Najbolj ga zamikajo stacionirani
čebelnjaki, ki so postavljeni tik poleg hiš, poleg vsega še neograjeni.
Medved, ki ga odlikuje močan vonj, hitro zazna odpadke organskega izvora, ki jih
človek nekontrolirano odmeče in neustrezno zavaruje.
Čeprav se medved prehranjuje pretežno s hrano rastlinskega izvora, ga včasih
premamijo tudi domače živali, še posebej drobnica, ki se prosto pase.
Hrano si medved poišče tudi na krmiščih in mrhoviščih za divjad. Ta so založena s
koruzo, ki privablja medveda in se zato v predelih krmišč pogosteje zadržuje
(www.life.zgs.gov..., 2008c).
Medved širi svoje populacijsko območje na 2 načina: z disperzijo in z robnim širjenjem. Z
osrednjega območja se širi:
v SZ smeri proti Idrijskemu, Cerkljanskemu hribovju v Jelovico in J Alpe
(posamezne živali zaidejo tudi v Italijo in Avstrijo; en krak SZ smeri vodi preko
Vremščice proti Italiji),
v Z smeri proti Brkinom, Vremščico, Slavnikom ter mejo s Hrvaško,
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v S smeri čez reko Krko, Savo proti Zasavskemu hribovju v Menino proti
Savinjskim Alpam (med Jezerskim in Solčavo čez avstrijsko mejo proti Koroški;
del proti Pohorju),
v SV smeri na Gorjance,
v JV smeri v Belo krajino.
Slika 10: Glavne smeri selitve rjavega medveda v Sloveniji.
AVSTRIJA
ITALIJA

ITALIJA

HRVAŠKA
izdelala: M. Ažman
povzeto po: www.life.zgs.gov..., 2008a.

Del populacije, ki dispergira in v kateri prevladujejo mlajši samci (bolj mobilni, prej
zapustijo materin areal), lahko seže tudi zelo daleč stran od osrednjega (reproduktivnega)
dela populacije, za katerega je značilen večji delež rodnih samic. A se začne populacijska
gostota medveda na nekem območju povečevati šele takrat, ko se v njem oblikujejo
reproduktivna jedra; torej, ko se tja preselijo samice s svojimi mladiči (www.life.zgs.gov...,
2008a).
4.2.4. KLIMATSKE SPREMEMBE
Povprečna temperatura v letu 2006 v primerjavi s povprečjem primerjalnega obdobja
1961-1990 je bila povsod po Sloveniji nad dolgoletnim povprečjem. Do 1° C topleje je bilo
na Kočevskem, preko 1,5° C pa v novomeški pokrajini. Tudi povprečna najnižja
temperatura zraka je bila povsod nad dolgoletnim povprečjem, v večjem delu Slovenije je
bil presežek statistično pomemben; največji odklon je bil značilen za Kras (2,1° C), na
Krasu in Kočevskem so zabeležili opazen odklon letnega povprečja najvišje dnevne
temperature. V letu 2006 je med drugimi najmanj padavin (pod 1000mm) padlo na Krasu
(Cegnar, 2007).
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Slika 11: Porazdelitev padavin leta 2006 (Cegnar, 2007).

Preglednica 8: Meteorološki podatki za leto 2006 (primer Kočevje) (Cegnar, 2007).
postaja
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Legenda:
TS
- povprečna temperatura zraka (°C),
TOD - temperaturni odklon od povprečja (°C),
TX
- povprečni temperaturni maksimum (°C),
TM - povprečni temperaturni minimum (°C),
SM
- število dni z minimalno T < °C,
SX
- število dni z maksimalno T ≥ 25°C,
SO
- število oblačnih dni,
RR
- višina padavin (mm),
RP
- višina padavin v % od povprečja,
SD
- število dni s padavinami ≥ 1.0 mm.
Januarja je bila povprečna temperatura zraka povsod po državi pod povprečjem iz
obdobja 1961-1990. Največ padavin je padlo na Krasu, manj kot polovico običajnih
padavin so namerili na Kočevskem, kar je posledica manjša namočenost preko celega leta.
Manj sončnega vremena je bilo tudi v delu Notranjske in Beli krajini. V mesecu aprilu so
dolgoletno aprilsko povprečje presegli na Notranjskem, medtem ko je Kras prejel manj kot
polovico običajne količine padavin. V maju je največ padavin padlo na Bloški planoti (na
enoto površine je padlo kar dvakrat več padavin kot običajno), manj od povprečja pa na
Krasu. Bistveno manj padavin na Notranjskem in v delu Dolenjske je bilo v juniju, saj je
padla manj kot ¼ povprečnih padavin. V juliju je povsod po Sloveniji primanjkovalo
padavin, a je bil mesec rekorden po številu vročih dni. Najbolj namočen predel v
septembru je bilo Kočevsko, podpovprečno malo (pod 40 mm) jih je prejel Kras.
Oktobrske in novembrske temperature so bile za 2 do 4° C višje od dolgoletnega
povprečja, še večji odklon so zabeležili v Beli krajini. Tudi december je bil izdatno
toplejši, padavine konec leta so močno zaostajale za povprečjem (Cegnar, 2007).
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Na selitev medveda vplivajo tudi spremenjene klimatske razmere v njegovem
osrednjem življenjskem prostoru. Če človek vpliva na njegovo selitev neposredno in so
učinki njegovega ravnanja opazni v sedanjosti, pa spreminjajoče se klimatske razmere
vplivajo na njegovo selitev v daljšem časovnem razdobju. Večja namočenost pomeni
obilnejšo podrast, kar medvedu nudi pestro rastlinsko ponudbo, posledično pa večja
količina razpoložljive hrane pomeni, da se medvedu ne mudi iskati hrane drugje, tudi ne v
bližini naselij, kar zmanjšuje število škodnih primerov, ki jih medved zaradi pomanjkanja
hrane povzroči na živini in kmetijskih pridelkih. Milejše zime pomenijo za medveda krajši
zimski spanec, zaradi česar se predčasno vrnejo iz brlogov, saj mu prihajajoča zgodnejša
spomlad nudi nove zaloge hrane. Le-to pa si medved v večjih količinah nabere v primeru,
ko prihaja ostrejša zima, s tem daljši je tudi zimski premor. Medved si zaradi
pritiskajočega mraza nabira večjo zalogo, zato se odpravlja na daljšo pot, izven svojega
osrednjega območja. Na tej poti se srečuje s človekom, ki na njegovo prisotnost ni navajen,
zato se povečuje možnost srečanj med njima, ki prerastejo v konfliktna zaradi konkurence
za iste dobrine.
5.

ŠKODE

Pojem škode pomeni škodo, ki nastane v loviščih v povezavi z varstvom, gojitvijo ali
lovom divjadi na ljudeh oz. njihovem premoženju, tj. kmetijskih in gozdnih kulturah ter
pridelkih v najširšem pomenu, kot npr. na živini, gozdnem drevju, nasadih, čebelah …
Dejstvo, da se medved vse pogosteje pojavlja v bližini naselij, je posledica iskanje
hrane, ki mu pomeni dodaten prehranski vir. Pri izkoriščanju tega vira, ki mu ga ponuja
človek, napravi gospodarsko škodo, ki pripelje do konfliktov v odnosu s človekom.
Ureditev problematike škod je nujen predpogoj za uresničitev cilja sobivanja človeka in
medveda.
Ne le, da je medved postajal človekov rival v tekmi za iste dobrine, z napadi na
drobnico, čebelnjake in ostalo je povzročal škodo, ampak se je pri lokalnem prebivalstvu
začel čutiti negativen odpor do te živalske vrste (www.life.zgs.gov..., 2003).
Preglednica 9: Objekti škodnih primerov rjavega medveda po letih za obdobje 1995-2002
(www.life.zgs.gov..., 2003).
OBJEKT/LETO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 SKUPAJ
%
OVCE
54
49
86
113 122
96
90
89
699
46,4
ŽITA
0
1
0
0
1
19
34
157
212
14,1
0
0
0
0
8
23
27
114
172
11,4
SADNO
DREVJE
ČEBELE
2
7
4
5
7
6
3
44
78
5,2
BALE
0
0
1
1
18
17
20
105
152
10,1
OSTALO
14
6
16
16
30
30
24
56
174
12,8
SKUPAJ
70
63
107 135 186 181 198 565
1.505
100,0
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Graf 4: Škodni primeri (v %) rjavega medveda po objektih in njegovih življenjskih
območjih v obdobju 1995-2002 (www.life.zgs.gov..., 2003).
Delež škodnih primerov rjavega medveda po objektih in njegovih življenjskih
območjih v obdobju 1995 -2002
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V opazovanem obdobju 8 let je medved največ škode povzročil ovcam, koruzi in
ostalim žitaricam, v dobrih 10% je poškodoval sadno drevje, malo manj škode je povzročil
na silažnih balah in čebelnjakih. Iz preglednice je razvidno, da se je število škodnih
primerov zmerno povečevalo do leta 1999, zelo izrazito v letu 2002, in sicer največ je bilo
škod na koruzi, sadnem drevju, balah in čebelah, ki predstavljajo kar 77% vseh primerov
tega leta. Število škodnih primerov na ovcah se je povečevalo do leta 1999, nato je upadlo.
Povečevanje primerov je posledica sprememb pri vlogi države glede ocenjevanje škod.
Leta 1976 je stopil v veljavo Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju
lovišč, ki je skupaj z ostalimi zakonskimi določili (Zakon o ohranjanju narave, Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave) ter po Uredbi o zavarovanju
ogroženih živalskih vrst, po kateri je medved uvrščen med zavarovane vrste in se ga lahko
lovi le pod določenimi pogoji, država sprejela obveznosti, med katerimi je tudi
nadomestilo za povzročeno škodo, ki jo medved povzroči na kmetijskih objektih. A država
več let po uveljavitvi zakona iz leta 1976 ni poravnavala svojih obveznosti do
oškodovancev, pač pa so odgovornost za nastale škode sprejele in poravnale lovske
organizacije. Šele po letu 1994 je za to pristojno ministrstvo pričelo z izplačevanjem
odškodnin, sprva le za škodo, ki je bila storjena na domači živini. Sprva je bila majhna tudi
obveščenost za potencialne oškodovance. V zadnjih letih pa je ministrstvo poskrbelo za
odgovornost do vseh oškodovancev, v ta namen je obvezalo Zavod za gozdove, a
problematika izplačevanja odškodnin ostaja, saj je to področje še vedno nesistematično
rešeno, kar povzroča težave, nejevoljo pri oškodovancih, hkrati podpihuje odklonilno
stališče do medvedov (www.life.zgs.gov..., 2003).
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Škode, napravljene na koruzi, žitaricah, sadnem drevju in balah, so pričeli izplačevati
šele po letu 1999. Število škodnih primerov na čebelah je v obdobju 1995-2001 precej
konstantno, število se izredno poveča v letu 2002 (www.life.zgs.gov..., 2003).
Graf 5: Deleži škodnih primerov, ki jih je povzročil rjavi medved po mesecih za obdobje
1995-2002 (www.life.zgs.gov..., 2003).
Škodni primeri rjavega medveda po mesecih za obdobje 1995-2002
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Preglednica 10: Škodni primeri po mesecih (1995-2002) ter glede na objekt, na katerem je
medved povzročil škodo(www.life.zgs.gov..., 2003).
OBJEKT/LETO
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0
0
0

FEB
2
0
0

MAR
7
0
0

APR
17
1
0

MAJ
78
0
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0
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Iz zgornje preglednice je razvidno, da medved povzroča največ škode v obdobju od
maja do oktobra. V tem času si pripravlja zalogo, saj je pred njim dolgo zimsko spanje.
Medved se prebuja v spomladanskih mesecih, takrat postaja najbolj aktiven v lovu za
hrano. Dolžina njegova spanca ni odvisna le od miru oz. hrupa, ki ga človek s posegi ter
gozdnimi deli vnaša, ampak tudi od vremenskih pogojev; ob morebitni daljši zimi oz. če
sneg preseneti tudi v zgodnji spomladi, medved spi dlje in se iz brloga privleče bistveno
kasneje kot ponavadi. Je pa zato toliko bolj aktiven in »napadalen« v boju za iskanje hrane.
V primeru, da je zima milejša in se temperature kmalu v novem letu dvignejo, medved prej
zapusti svoje skrivališče in časovne gledano prej začne lov na hrano.
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Graf 6: Primerjava med škodnimi primeri, ki jih je povzročil medved v letih 2005 in 2006
(Ulamec, Nartnik, 2006).
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Škodo, ki jo je povzročil rjavi medved, so lastniki premoženja opazili predvsem v
obdobju od junija do oktobra. Graf predstavlja časovni okvir, kdaj je bila škoda opažena po
mesecih v letu 2005 in 2006.
V letu 2006 je bilo za 198 škodnih primerov manj kot v preteklem letu. Razlog je moč
iskati v izboljšanju razmer v osrednjem življenjskem območju medveda (zaščita ograj,
manj nenadzorovane paše, zavarovani sadovnjaki, živina, čebele, primerno zavarovanje
odlagališč klavniških odpadkov …). Medved je bil v obeh letih najbolj »aktiven« od junija
do pozne jeseni, ko si prične nabirati zalogo za daljši počitek.
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Graf 7: Razmerje med številom škodnih primerov in odobrenimi finančnimi sredstvi, ki so
namenjena za povračilo škod (Ulamec, Nartnik, 2006).
Število škodnih primerov in odobrena finančna sredstva v 10.000 evrih

250
200
150
100
50
0

drobnica

čebelarstvo poljedelstvo pridelava
krme
število škodnih dogodkov

sadjarstvo

prometne
nesreče

govedo

odobrena finančna sredstva

Najpogostejši so bili škodni dogodki na področju poljedelstva (koruza za siliranje,
koruza za zrnje, pšenica, oves, korenje), ki so nastali v 213 primerih, kar predstavlja 26%
vseh škodnih dogodkov, v katerih je bil rjavi medved prepoznan kot povzročitelj škode. Za
škodo na področju poljedelstva je bilo namenjenih 23.790 € finančnih sredstev, kar
predstavlja 13% vseh finančnih sredstev. 10% škodnih dogodkov je nastalo na področju
čebelarstva (škoda na čebelnjakih, uničeni panji, čebelje družine, med) za katere se je
namenilo 23% finančnih sredstev.
Zgornji graf predstavlja število škodnih dogodkov glede na vrsto premoženja, na
katerem je rjavi medved povzročil škodo v primerjavi z odobrenimi finančnimi sredstvi, ki
so bila namenjena za izplačilo odškodnin, prav tako po vrstah premoženja. V analizi je bilo
ugotovljeno, da število škodnih dogodkov na posamezni vrsti premoženja v letu 2005 ni
premo sorazmerno z odobrenimi sredstvi, ki so bila namenjena izplačilu odškodnin za
škodo, ki jo je povzročil rjavi medved (Ulamec, Nartnik, 2006).
Drobnica, na kateri je nastala škoda
V letu 2005 je bilo za 192 škodnih dogodkov odobrenih 58.902 € za povračilo škode,
ki jo je povzročil rjavi medved na drobnici in sicer na 396 živalih (112 jagnjetih, 263
ovcah, 9 ovnih, 2 kozličkih in 10 kozah). Zavrnjenih je bilo 6 zadev, ki so vključevale 6
škodnih dogodkov, za 2 zadevi število škodnih dogodkov ni bilo znano. Razlogi za
zavrnitev so bili: nepravilna označitev drobnice v skladu s 3. členom Pravilnika o
identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 22/04), ki ureja označitev drobnice,
povzročitelj škode ni bil nedvoumno prepoznan. V odškodninskih zahtevkih, ki so bili
zavrnjeni, so se uveljavljale odškodnine za: 22 jagnjet, 12 ovc, 2 ovna, 3 kozličke in 2
kozi.
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Graf 8: Razmerje med številom škodnih primerov in finančnimi sredstvi odobrenih za
povračilo škod (v letu 2006) (Ulamec, Nartnik, 2006).
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Iz grafa je razvidno, da je medved v 192 primerih povzročil škodo na drobnici, kar
predstavlja 32% vseh evidentiranih primerov. Za povračilo škode na drobnici je bilo
namenjenih največ finančnih sredstev (≈ 55.700 €), kar pomeni 38,37% vseh finančnih
sredstev, ki so bila namenjena za povračilo škode. Kot povzročitelj škode na področju
sadjarstva je bil medved prepoznan 132-krat, škoda je bila povrnjena v višini 17.800 €.
V analizi je bilo ugotovljeno, da število škodnih dogodkov na posamezni ravni premoženja
ni premo sorazmerno z odobrenimi finančnimi sredstvi, ki so bila namenjena za izplačilo
odškodnin (Ulamec, Nartnik, 2006).
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Graf 9: Škodni primeri (v %) v letu 2005, ki jih je povzročil medved glede na območje
nastanka (Ulamec, Nartnik, 2006).
Deleži škodnih primerov, ki jih je povzročil rjavi medved
glede na območje nastanka (2005)
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Slika 12: Prostorski prikaz škodnih dogodkov, ki jih je povzročil rjavi medved (Ulamec,
Nartnik, 2006).

Na osrednjem območju življenjskega prostora je rjavi medved povzročil 554 škodnih
dogodkov, kar predstavlja 66% vseh škodnih dogodkov. Rjavi medved je v območju
manjše naseljenosti ljudi osrednjega območja povzročil 453 škodnih dogodkov, kar
predstavlja 55%, v območju gostejše naseljenosti ljudi osrednjega območja je povzročil
101 škodni dogodek, kar predstavlja 12%. V robnem območju je rjavi medved povzročil
136 škodnih dogodkov, ki predstavljajo 17%, v prehodnem območju 89 škodnih dogodkov,
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ki predstavljajo 11%. V območju izjemne prisotnosti je rjavi medved 53-krat povzročil
škodo na premoženju, kar predstavlja 6% škodnih dogodkov. Navedene podatke
prikazujeta sliki 12 in 13 (Ulamec, Nartnik, 2006).
Graf 10: Škodni dogodki v letu 2006 glede na območje nastanka (Ulamec, Nartnik, 2006).
Deleži škodnih primerov, ki jih je rjavi medved povzročil
v letu 2006 glede na mesto nastanka
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Slika 13: Škodni dogodki, ki jih je povzročil rjavi medved glede na območje nastanka
škode po poštnih številkah oškodovancev (Ulamec, Nartnik, 2006).
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V osrednjem območju življenjskega prostora je rjavi medved povzročil 394 škodnih
dogodkov, kar je za 28% manj kot v letu prej. V območju manjše naseljenosti ljudi
osrednjega območja je povzročil 53% vseh škodnih primerov, 60-krat je medved
posredoval v območju gostejše poselitve in tako povzročil škodo v 9%. V robnem območju
je medved povzročil manj škode (28 škodnih dogodkov), 10% vseh škodnih primerov so
zabeležili v območju izjemne prisotnosti (Ulamec, Nartnik, 2006).
Škoda se pojavlja preko celega leta, število škodnih primerov tako narašča od januarja
do septembra, takrat je aktivnost medveda povečana. Število upade proti koncu leta, največ
jih beležimo v avgustu in septembru, ko si medved pripravlja tolščo, zaloge za »dremež«,
takrat so plodonosno drevje in grmovni sloji najbolj obilni. Medved največ škode povzroči
na 6 objektih: ovcah, koruzi, žitu, sadnem drevju, balah ter čebelah. Letna dinamika
škodnih primerov na teh objektih je različna. Največ primerov pri ovcah in čebelah je
zabeleženih v obdobju od maja Do oktobra (maksimum pri ovcah je julij in september, pri
čebelah junij), pojavlja se preko celega leta, z izjemo meseca januarja. Septembra je
medved največ škode povzročil na koruzi in sadnem drevju, bale sena in silažo trgal preko
celega leta, najbolj intenzivno od avgusta do novembra (maksimum septembra), ko je
spravilo sena pogosto kmečko opravilo (Načrt ukrepov za zmanjšanje konfliktov s
kmetijstvom, 2003).
Največ škodnih primerov nastaja v osrednjem življenjskem območju, kar je posledica
večje gostote poselitve, sledita prehodno in robno območje. Časovna dinamika pokaže na
podatek, da se je število škodnih primerov povečevalo v obdobju 1995-2002. Največ
škodnih primerov povzroči medved v poletnem in jesenskem času, manj v spomladanskih
mesecih (www.life.zgs.gov..., 2003d).
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Graf 11: Intenziteta škodnih primerov (1995-2002) glede na življenjska območja medveda
(www.mop.gov.si..., 2007a).
Število lovišč z intenziteto škodnih primerov zaradi rjavega medveda po
njegovih življenjskih območjih v obdobju 1995 - 2002
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Zaradi proste in nenadzorovane paše je škoda tako največja v alpskem prostoru, torej
zunaj osrednjega območja razširjenosti. Tako je bilo v letu 1997 kar 56% vse izplačane
škode v alpskem prostoru, leto kasneje pa že 84%. To pomeni, da je nekaj 10 medvedov
naredilo 4-krat večjo škodo kot več 100 medvedov v območju jedra razširjenosti
(www.mop.gov.si..., 2007a). Opisani podatek potrjuje dejstvo, da se medved uvršča med
t.i. prehrambene oportuniste, in zato sta vrsta in obseg povzročene škode odvisna od
priložnosti do dostopa hrane.
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Preglednica 11: Izguba zaradi opustošenja in izplačana odškodnina (Jonozovič, Marenče,
2005)
LETO

OVCE

KOZE

OSTALO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
SKUPAJ
2000-2005

164
168
211
222
173
411
1349

8
9
3
3
13
17
53

3
14
6
5
4
0
32

SKUPAJ
(živina)
175
191
220
230
180
428
1434

ODŠKODNINA
(v € )
52.638
44.239
131.376
64.921
124.128
197.501
614.806

Iz zgornje preglednice je vidno, da so ovce medvedu daleč najpomembnejši plen.
Število napadov na drobnico se je od leta 2000 do danes vseskozi povečevalo. To je
posledica ponovnega uvajanje pašne drobnice na območju osrednjega življenjskega
območja medveda, neustrezno zaščitena drobnica pa je pogostokrat lahek plen medveda. Z
izboljšano zakonodajo in zaradi bolj sistematičnega sistema izplačevanja odškodnin se je v
zadnjem desetletju višina odškodnine povečevala.
Graf 12: Razmerje med škodnimi dogodki (v %) in finančnimi sredstvi glede na
povzročitelja (Ulamec, Nartnik, 2006).
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Rjavi medved je bil v 832 škodnih dogodkov obravnavan kot povzročitelj škode v letu
2005. Za izplačilo je bilo odobrenih 194.866 €. Pri reševanju odškodninskih zahtevkov je
bilo v celoti ali delno ugodno rešenih 817 škodnih dogodkov.
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Slika 14: Prisotnost objektov škod na posameznih življenjskih območjih rjavega medveda
po loviščih (1995-2002) (http://www.life.zgs.gov.si...., 2008d).

Slika 15: Intenziteta števila škodnih objektov od rjavega medveda po posameznih loviščih
(1995-2002) (http://www.life.zgs.gov.si...., 2008d).
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Iz zgornjih dveh slik je razvidno, da je intenziteta škodnih primerov v osrednjem
medvedovem življenjskem okolju največja V od avtoceste Ljubljana-Nova Gorica. Z od
avtoceste (Hrušica, Nanos, Trnovski gozd, Idrijsko hribovje) intenzivnost pada. V obeh
predelih (V in Z) osrednjega območja je intenziteta škodnih primerov v pozitivni korelaciji
z gostoto populacije medveda. Intenzivnost je najmanjša v robnem območje, lovišča, ki
mejijo na osrednje območje v njegovem JZ, JV in SV delu, imajo visoko intenzivnost
škodnih primerov. Območja, ki mejijo na osrednje območje na področju Z Visokega Krasa
pa imajo nižjo intenziteto škodnih primerov, kar se ujema z gostoto medvedov na tem
območju (http://www.life.zgs.gov.si...., 2008d).
Tako lahko na podlagi analize škod ugotovimo naraščajoč trend števila škodnih
primerov v zadnjem osemletnem obdobju. Razlogi temeljijo na naslednjem:
številčnost populacije rjavega medveda se je povečala, to posledično pomeni večjo
potrebo po hrani v medvedovem osrednjem življenjskem območju in številčno
povečevanje populacije v robnem in prehodnem območju,
medved se vse bolj privaja na bližino človeka, izgublja primarni strah pred njim in
išče hrano tudi v neposredni bližini naselij,
človek zaradi pospeševanja neprimernih oblik kmetovanja povečuje število
škodnih primerov,
ker je sistem izplačevanja škod postal poznan v širšem krogu, oškodovanci vse
bolj izkoriščajo možnost povračila škod (http://www.life.zgs.gov.si...., 2008d).
Skrb države je, da s primernimi ukrepi ter usmerjanjem panog (predvsem kmetijstva)
zagotovi čim manjšo število konfliktnih situacij. Žal danes kmetijska politika ne upošteva
prisotnost medveda v njegovih življenjskih območjih, kar se odraža v ponovnem oživljanju
reje drobnice v osrednjem življenjskem prostoru. Hkrati se v tem predelu zmanjšuje število
prebivalcev, kmetijstvo pa ostarelim prebivalcem ostaja edini vir zaslužka. Zato je
potrebna usklajena politika, ki bo medvedu zagotovila preživetje in nadaljnji razvoj,
človeku pa zagotovila kmetovanje in druge dejavnosti.
6.

ČLOVEK IN MEDVED

Kljub zakonskim določilom in pravnemu varstvu ostaja usoda medveda negotova. Kdo
je bil prvi in kdo koga ovira? V preteklosti sta človek in rjavi medved živela prostorsko
ločeno življenje. Medvedov dom je gozd, človek živi v odprtem svetu, a je vseskozi širil
svoje interesno območje. Človek je krčil gozd, na novo nastale izkrčene površine je
poseljeval in zazidaval, gradil prometnice in s tem silil medveda, da se je pred človekovimi
dejavnostmi umikal globlje v gozd. Za medveda je ostajalo vse manj prostora. Tisti, ki so
se navadili na bližino človeka, so domačine vse bolj ogrožali in mu predstavljali vedno
večjo nevarnost. V Sloveniji lahko v zadnjem stoletju zasledimo naraščajoč trend
zaraščanja površine gozda. Medved se v opuščenih in zaraščenih gozdnih robovih dobro
znajde, robovi pa marsikje segajo do naselij. Zato prihaja do postopnega prekrivanja
aktivnih območij obeh vrst – človeka in medveda, pri čemer človek ne želi več živeti v
bližini medveda, a kljub vsemu širi svoje območje. Cristoph Servheen je v svojem delu leta
1990 objavil, da je človek medvede izrinil že iz 50-75% površine njegove naravne
razširjenosti in opozarja, da procesa destrukcije in degradacije habitatov še napredujeta.
Posledice je moč omiliti le z znanjem in obveščenostjo prebivalcev, poznavanjem
obnašanja medvedov in ekologije. Človek z opuščanjem obdelave kmetijskih zemljišč,
naraščajočim pritiskom urbanizacije, prometa, rekreacije ter industrijskega izkoriščanja
naravnih virov predstavlja resen problem, ki lahko pripelje do izgube kritičnih habitatov,
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izginotja populacije medvedov ter povzroča povečano tveganje za življenje ljudi, ki živijo
v njegovi bližini. Čim bolj se povečuje število ljudi, ki živijo in delajo v območju
medveda, tem bolj se povečuje možnost konfliktnih srečanj med omenjenima vrstama in
tem pomembnejša postaja potreba po učinkovitem reševanju teh sporov. Pri tem je
najpomembnejše orodje znanje (www.life.zgs.gov..., 2008b).
Številčnost in populacijsko območje rjavega medveda v Sloveniji se je v preteklih
desetletjih zmanjševalo in krčilo. Populacijsko območje razširjenosti medveda v Evropi je
danes bistveno manjše kot pred demografsko eksplozijo človeštva. Če je medved v
preteklosti poseljeval večji del Evrope (z izjemo večjih otokov, kot so: Islandija, Korzika,
Sardinija), se je danes njegovo populacijsko območje razdrobilo na med seboj izolirana
območja, med katerimi pa ni izpostavljenih nemotenih povezav. Za močno zreducirano
številčnost je vzrokov več; posrednih in neposrednih, vsi pa so tesno povezani s
prisotnostjo človeka. Ta prvotno gozdno krajino spreminja v agrarno-urbana področja in
krči površino medvedovega habitata. Kljub veliki gozdnatosti v Evropi so gozdovi v
večjem obsegu fragmentirani in s stališča funkcionalnosti manj primeren dom rjavemu
medvedu. Podoba medveda v očeh človeka je bila vseskozi zaničevana, medved človeku
predstavlja nevarnost in mu povzroča škodo. Zato še danes vedno lahko govorimo o
sistematičnemu pregonu medvedov, kar je medveda pahnilo s prvotnega območja
razširjenosti. V novejšem času so prometne poti (avtoceste, železniške proge, gozdne ceste
…) vidnejši negativni pritisk na medveda, povzročajo namreč notranjo fragmentacijo
njihovega življenjskega okolja. Prometnice predstavljajo lokalni izvir svetlobnega,
zvočnega in kemijskega onesnaževanja prostora ter povečujejo število interakcij med
divjimi živalmi in človekom ter v količinskem in kakovostnem oziru zmanjšujejo površino
medvedovega habitata (www.life.zgs.gov..., 2008a).
Varstvo medveda lahko zagotovimo le ob sočasnem bivanju s človekom v skupnem
prostoru, v katerem ne prihaja do trenj med vrstama. Izhodišča pri določanju ukrepov
varstva in sožitja rjavega medveda s človekom predstavlja sistematično spremljanje celotne
populacije medveda v Sloveniji. Le s stalnim monitoringom je mogoče celostno zbiranje in
analiziranje podatkov o posameznih osebkih, njihovih navadah in zanj značilnem habitatu.
Monitoring je osnova za poznavanje medveda in njegovega odnosa do človeka.
Zagotoviti je potrebno konstantne pogoje zbiranja podatkov in osnovati mrežo stalnih
števnih mrež. Do sedaj se je preštevalo in zabeležilo medvede, ki so v isti (števni) noči
obiskali mrhovišča, krmišča in ostala mesta, kjer se pogosteje zadržujejo. Štetje se je
izvrševalo dvakrat na leto (spomladi in jeseni). Slabost števne metode (od leta 1993 je pod
nadzorom Lovske zveze in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire) je bila, da se
je število števnih mest spreminjalo (iz leta v leto je naraščalo) in ni bilo konstantno.
Predlagana metoda (novejša) je mrežo stalnih števnih mest določila glede na dosedanje
območje razširjenosti medveda v Sloveniji, prednostno vključila mrhovišča, nato krmišča,
medtem ko je ostala mesta, kjer se medved pogosto zadržuje, izločila iz predlagane mreže.
Pri določitvi se upošteva kriterij medsebojne oddaljenosti. Če so števna mesta preblizu,
lahko posamezen osebek v eni števni noči obišče več števnih mest (medved naredi nekaj
10 km na dan) in zato so dobljeni podatki popačeni. Pri tem je bila določena 3 km
medsebojna razdalja. Mrežo stalnih mest so določili tako, da so izločili vsa števna mesta,
ki so bila od najbližjega naselja oddaljena manj kot 1 km, tista, ki se niso nahajala na
mrhoviščih ali krmiščih ter vsa števna mesta, ki so bila manj kot 3 km oddaljena od
najbližjega sosednjega števnega mesta. Na podlagi izbranih kriterij in pogojev je bilo
izbranih 167 stalnih števnih mest, kjer bo štetje potekalo trikrat letno (enkrat v
spomladanskem in dvakrat v jesenskem času) in bo trajalo od ene ure pred sončnim
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(www.natura2000.gov.si, 2007).

je

najbolj

aktiven

ravno

v

nočnem

času)

Slika 16: Mreža stalnih števnih mest za namene proučevanja dinamike populacija rjavega
medveda v Sloveniji (www.natura2000.gov.si, 2007).

Z omenjenim monitoringom bo mogoče spremljati gibanje relativne populacijske
dinamike rjavega medveda v Sloveniji in hkrati pridobiti podatke o deležu vodečih samic,
številu enoletnih in dvoletnih mladičev na vodečo samico … (www.life.zgs.gov..., 2008a).
Prvo letošnje in deseto po vrsti štetje na stalnih mestih za preštevanje odkar je
izpostavljena mreža 167 stalnih mest za dolgoročno spremljanje trendov populacije rjavega
medveda v Sloveniji, je dne 1. 6. 2007 prikazalo število 161 medvedov, kar je za 5 živali
več od 3-letnega povprečja. Potekalo je ponoči od 18. do 24. ure v precej neugodnih
vremenskih razmerah; dež in megla sta preštevanje oteževala.
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Graf 13 : Zgradba preštetih medvedov na mreži stalnih mest (Marenče, 2007).
Zgradba preštetih medvedov na mreži stalnih mest

št. medvedk z mladiči 0+
št. medvedk z mladiči 1+
št. mladičev 0+
št. mladičev 1+
drugi medvedi

Preglednica 12: Število in delež preštetih osebkov glede na sestavo (Marenče, 2007).
RJAVI MEDVED
število videnih medvedov
število medvedk z mladiči
število medvedk z mladiči 0+
število medvedk z mladiči 1+
število mladičev 0+ z medvedko
število mladičev 1+ z medvedko
število mladičev 0+
število mladičev 1+
skupno število mladičev
povprečno št. mladičev 0+ na medvedko
povprečno videnih medvedov na števno mesto

SKUPAJ
161
28
18
10
36
15
36
32
66
2,00
0,96

v%
100,00
17,39
11,18
6,21
22,36
9,32
22,36
19,88
40,99

Povprečno število videnih medvedov na števno mesto je pod dosedanjim povprečjem,
medtem ko je povprečno število opaženih mladičev na medvedko, ki so se skotili letos (0+)
z vrednostjo 2,00, najvišje doslej. To se kaže tudi v velikem odstotku (22%) mladičev, ki
so se skotili v letošnjem letu. Skupni delež reproduktivnih samic (samic z mladiči 0+ in
1+) znaša dobrih 17% (11,18% + 6,21%), kar je za 2% manj kot v minulem 3-letnem
obdobju. Poleg opazovanja na stalnih števnih mestih je potekalo preštevanje tudi na
nestalnih mestih v osrednjem in robnem življenjskem okolišu rjavega medveda, in sicer na
kar 154 mestih. Z dobljeno oceno številčnosti je moč ugotavljati prostorsko prisotnost
rjavega medveda v Sloveniji (Marenče, 2007).
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6.1.

DEJAVNIKI MORTALITETE

6.1.1. ODSTREL
Ravno zaradi človeka, ki se v prostoru, kjer živi tudi medved, počuti nevarnega in
ogroženega, ter zaradi medijskega pritiska, se povečuje težnja po večjem odstrelu
medveda. Število izločenih medvedov po letu 1995 konstantno narašča in je za obdobje
preteklih 5 let za 1-krat večje od dolgoročnega povprečja. Če upoštevamo dejstvo, da se
zaradi trenda zaraščanja kmetijskih površin, povečuje, glede na naravne danosti za
medveda primeren prostor, potencialen habitat, pa ne smemo prezreti, da se istočasno krči
njegov socialni habitat. Človek namreč v osrednjem varovalnem območju medveda
spodbuja rejo drobnice (www.life.zgs.gov..., 2008a).
Miha Adamič, ki se je veliko ukvarjal z medvedom v Sloveniji, navaja dejstvo, da je
odstrel samcev, ta znaša 63-80%, znatno višji od odstrela samic. Spremenjena spolna
struktura lovne mortalitete je posledica zaščite vodečih samic, razlik med samicami in
samci glede prezimovanja (samci prej zapustijo brlog) ter večje želje lovcev po odstrelu
večjih medvedov (www.life.zgs.gov..., 2008a).
Redni odstrel je glavni razlog smrtnosti medveda v Sloveniji, predstavlja kar 61% vseh
izločitev. Število se skupaj z izrednim in ilegalnim odstrelom povzpne na skupno 76%
evidentirane mortalitete medveda.
6.1.2. PROMET
Promet je drugi najpomembnejši dejavnik smrtnosti medveda, predstavlja 15% vseh
zabeleženih primerov. Zaradi pospešene gradnje cestnih in železniških povezav se
zmanjšuje tudi kakovost medvedjega habitata. Do leta 2007 tako skupna dolžina avtocest
in hitrih cest v R Sloveniji znaša 464,7 km ter 130 km priključkov nanje. Zato nas ne čudi
dejstvo, da število prometnih nesreč, trkov z medvedom raste iz leta v leto. Zanimiv je tudi
podatek, da je umrljivost med osebki, ki se selijo za bivanje na manj primerna območja
(bolj periferne dele), povečana, zaradi večjih negativnih vplivov, kot npr. promet,
pogosteje se srečujejo s človekom, izzovejo konfliktna srečanja, zaradi česar so izločeni.
Trend izgub v prometu je strm, naraščajoč in takšnega lahko pričakujemo tudi v bodoče.
Naraščajoč trend izgub medveda v prometu lahko razložimo z več alternativnimi
hipotezami.
Izgube medvedov v prometu naraščajo zaradi naraščanja populacijske številčnosti
medveda; če je verjetnost smrtnosti posameznega osebka konstanta, je število
izločitev zaradi prometnih nezgod odvisna le od populacijske številčnosti.
Trend izgub medvedov v prometu narašča kot posledica povečanja pogostosti
prometa in pospešene gradnje hitrih in frekventnih prometnic; to pomeni, če je
številčnost omenjene populacije v času konstantna, je variiranje števila povoženih
osebkov odvisno le od variiranja verjetnosti povoza posamezne živali.
Število izgub zaradi prometnih nezgod narašča zaradi prostorskega širjenja
medveda na področja z večjo gostoto prometnic in na bolj urbane predele ter tudi
zaradi privajanja medveda na prisotnost človeka (habituacija) in tudi na bližino cest
in železnic (www.life.zgs.gov..., 2008a).

60

Graf 14: Število medvedov izločenih zaradi prometa (povozov na cestah in železnicah)
(www.life.zgs.gov..., 2008a).
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Frekvenca pogostosti povozov ni le posledica naraščanja številčnosti populacije, glavni
vzroki so naslednji:
Povečanje pogostosti prometa ter dolžina prometnih povezav (število registriranih
vozil se je tako samo v 90. letih v R Sloveniji povečalo za skoraj 50% (z 580.000
na 850.000).
Prostorsko širjenje medveda na bolj urbana območja, z značilno večjo gostoto
poselitve, prometa, zaradi katerih se verjetnost prometne nezgode še povečuje.
Medved se je širil z osrednjega varovalnega območja proti SZ (Nanos, Hrušica,
Trnovski gozd), Z (Brkini, Vremščica) in V (Gorjanci) in tako poselil predele izven
tega območja. Ker se je povečevala populacijska razširjenost, z njo pa tudi deli
poseljeni z medvedom, ki so bili bližje cestnim in železniškim odsekom, to pa je za
posledico povzročilo porast števila prometnih nezgod.
Ker se v Sloveniji nadaljuje proces zaraščanja in pogozdovanja, lahko sodimo, da je
njuna posledica prav tako porast števila prometnih nezgod z medvedom.
Ugotovimo lahko, da se mesta podvozov in prehodov medveda prek prometnic
nahajajo znotraj gozda. Ker pa se delež gozda v Sloveniji povečuje, lahko
sklepamo, da se je zaradi tega povečala površina kontaktnih con med prometnicami
in populacijskimi območji medveda, kar je vodilo v večje število nezgod z
medvedom (www.life.zgs.gov..., 2008a).
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Tako zaradi zaskrbljujočega stanja populacije medveda v Sloveniji kot tudi zaradi same
varnosti v prometu bi bilo potrebno to problematiko reševati sistematično in skrbno ter
upoštevati predlagane ukrepe
Slika 17 prikazuje prostorsko širjenje rjavega medveda v Sloveniji od leta 1967 do konca
20. stoletja (www.life.zgs.gov..., 2008a).
Medved se je v 70. letih začel seliti izven osrednjega območja na bolj urbane predele,
kar je postal vzrok vse pogostejših srečanj med človekom in medvedom.

Ostali vzroki smrtnosti
Predstavljajo 9% popisanih izločitev: poginule živali zaradi bolezni, kanibalizma,
stekline, itd. V omenjeno skupino spadajo tudi vsi tisti osebki, ki so bili odlovljeni in
pripeljani v sosednjo Italijo ali Avstrijo ter tam izpuščeni v naravo in osiroteli mladiči
(evtanazirani medvedi) (www.life.zgs.gov..., 2008a).
6.1.3. IZLOČITVE OSEBKOV
V spolni sestavi prostoživeče medvedje populacije prevladujejo samice, kar je
posledica prevladujočih samcev med izločenimi osebki. Več izločenih samcev lahko
pripišemo razlagi večje izpostavljenosti samcev izgubam v prometu. Samci veljajo za
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razliko od samic za bolj mobilne (gibljejo se na večje razdalje) in bolj emigrantsko
usmerjene (mladiči samci veliko prej zapustijo materin areal, medtem ko mladiči samice
ostajajo znotraj njega in se ne razseljujejo). Med dispergenti (osebki, ki začasno zapuščajo
osrednje naselitveno jedro in se selijo izven njega) prevladujejo mlajši osebki (samci), ki
so manj izkušeni in se med disperzijo, ko iščejo primerno življenjsko okolje, bolj
intenzivno gibljejo in zato bolj pogosto prihajajo do prometnic, jih prečkajo, itd., kar se
odraža v večjem številu nezgod in stopnji umrljivosti (www.life.zgs.gov..., 2008a).
7.

SELITEV MEDVEDA V ALPSKI PROSTOR

Posledica naravnega širjenja dinarske populacije v slovenske, italijanske in avstrijske
Alpe je vračanje medveda v alpski prostor. V zadnjih letih smo bili priča tudi izpustom
medvedov v Italiji in Avstriji s ciljem ohranitve zadnje avtohtone alpske populacije rjavega
medveda. Vračanje medveda v Alpe je moč doseči z naravno širitvijo z reproduktivnimi
samicami (a je zelo dolgotrajen proces), doselitvijo ali ponovno naselitvijo (www.sief.it...,
2008). Alpe nudijo medvedu ugodne življenjske in prehrambene razmere; ekološki pogoji
za življenje rjavega medveda v Alpah so boljši, kot so bili pred njegovo iztrebitvijo. A
medved se danes vrača v popolnoma spremenjene razmere, v drugačen svet, kot so ga pred
stoletjem zapustili. Ker so se gozdovi prostorsko razširili, se je povečala ponudba
razpoložljive hrane, toda za Alpe velja, da so ena najbolj obremenjenih gorskih verig v
Evropi. Človek je s posegi v alpske doline, gradnjo, razvojem turistične in informacijske
infrastrukture okolje še dodatno obremenil, zato je vračanje medveda v ta prostor še
poseben izziv. Ne le, da medved povzroča škodo na drobnici, pomeni tudi potencialno
tveganje za zdravje domačinov. Zato je potrebno v okoljih, kjer prevladujejo aktivnosti
človeka, nameniti pozornost ne le skrbi za posamezne osebke, ampak za varstvo celotne
populacije. Potrebno je aktivno sodelovanje z vsemi alpskimi državami, ki si omenjeno
populacijo delijo, to pomeni razvoj preko mejne politike ohranitve in upravljanja s
populacijo, izmenjavo informacij, uskladitev monitoringa ter uskladitev ukrepov
upravljanja. Kljub temu, da lokalno prebivalstvo ne nasprotuje vračanju medveda v Alpe,
pa se moramo zavedati tveganja, ki ga ta predstavnik velikih zveri v Sloveniji prinaša.
Zahteva osveščanje javnosti, okoljske omilitvene ukrepe pri drobljenju habitatov,
preprečevanje škod in izplačevanje odškodnin ter nenazadnje odstranitev človeku nevarnih
osebkov, a le v primeru, ko preostale možnosti odpovedo.
8.

UKREPI

Rjavi medved je uvrščen na Rdeči seznam RS, ki to živalsko vrsto umešča kot
prizadeto vrsto (oznaka E – endangered), možni dejavniki pa to dejstvo še krepijo. Kako
preprečiti drobitev (fragmentacijo) osnovnega življenjskega območja v manjše izolirane
predele, zmanjšati nekompatibilne posege človeka v ta prostor, omogočiti vzpostavitve
populacijskih povezav in spremeniti negativno javno mnenje (in tudi mnenje domačinov)
in pri tem ohraniti vitalno slovensko populacijo rjavega medveda, katere številčen in
prostorski trend bo stabilen? Preprost teoretičen odgovor, ki pa zahteva veliko praktičnega
truda pri uresničevanju ciljev za zagotovitev dolgoročnega obstoja in ohranitve te vrste,
vključno z njegovim življenjskim prostorom in zagotovitvijo sobivanja človeka z
medvedom.
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Ukrep ohranjanja življenjskega območja za rjavega medveda
Za življenje rjavega medveda so pomembni večji nepretrgani gozdni predeli, t.i. bloki,
ki v Sloveniji predstavljajo jelovo-bukove gozdove Visokega Krasa na J in Z države. Te
predele Strategija opredeljuje kot osrednje območje rjavega medveda, zato je nujno
potrebno preprečiti fragmentacijo, delitev na manjše dele, ki jo povzroča človek s svojimi
posegi, ter omejiti dejavnosti, ki vnašajo nemir in povzročajo konflikte populacije v
odnosu do medveda. Potrebno se zdi, da se ukrepi za ohranitev primernega življenjskega
okolja rjavega medveda vključijo v vse ravni državne politike, ki neposredno in posredno
vplivajo na njegovo življenjsko okolje ter varstvo.
UKREPI ČLOVEK – MEDVED
Veliko števnih mest se nahaja zelo blizu naselji: 23% jih je od najbližjega naselja
oddaljenih manj kot 1 km, 64% pa manj kot 2 km. Večina števnih mest se nahaja v bližini
mrhovišč in krmišč, kjer polagajo koruzo, ki medvede privablja, to pa vpliva na
preoblikovanje njegovih območij aktivnosti (vedno več se bo zadrževal na teh krajih in se
pogosteje srečeval s človekom). Eden izmed ukrepov, s katerim bi zmanjšali konflikte med
človekom in medvedom, je upoštevati oddaljenost stalnih števnih mest od naselij ter
opustiti krmljenje v bližini naselij. Tako naj bi bila krmišča za medvede postavljena
najmanj 2 km od najbližjega naselja (www.life.zgs.gov..., 2008a).
Omeniti velja še redni odstrel, v kolikor je onemogočeno sobivanje človeka z
medvedom ter z namenom, da se vzdržuje populacijska gostota, ki ustreza naravnim
danostim in dejavnostim človeka v prostoru. Odstrel se načrtuje v skladu s cilji Habitatne
direktive, ki so: varstvo prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter ohranitev njihovih
habitatov; preprečitev resne škode na kmetijskih pridelkih, živini, gozdovih, vodi in
ostalem premoženju; zavarovati interese zdravja ljudi in omogočiti javno varnost.
Redni odstrel se zaradi uravnavanja populacije izvršuje od 1. 1. do 30. 4. in med 1.
10. ter 31. 12.
Določen izredni odstrel v primeru, če je ogroženo človeško življenje oz. njegovo
imetje. Zaradi neposrednega ogrožanje človeka in njegovega imetje se izvršuje celo
leto.
Odlov živih medvedom za naselitev oz. preselitev na drug predel v naravi.
Odlov zapuščenih mladičev, ki sami niso sposobni preživeti oz. so poškodovani
(www.life.zgs.gov..., 2008a).
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Slika 18: Kategorije gozdov
(www.life.zgs.gov..., 2008a).
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Na sliki je razvidno, da so nekateri deli v osrednjem varovalnem območju medveda
fragmentirani zaradi goste poselitve (majhni zaselki). Tako npr. v Rakitni, Svetem Vidu,
Grahovem, Novi vasi, Ribnici, Lož-Starem trgu (temno zelena barva na sliki), ki so gosto
poseljene z medvedom in so del njegovega osrednjega življenjskega območja, ni gozdnih
površin, ki bi bile od najbližjega naselja oddaljene več kot 2 km (www.life.zgs.gov...,
2008a).
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Preglednica 13 prikazuje kategorije pokrovnosti tal za celotno Slovenijo v primerjavi s podatki za JV in Notranjsko-kraško Slovenijo, katere
večji del se uvršča v osrednji življenjski prostor medveda (www.stat.si/letopis/, 2007b).
PREDEL

celotna Slovenija
JV Slovenija
Notranjsko-kraška
Slovenija

površina
ozemlja (km2)
20.27.300
268.335
145.634

KATEGORIJE POKROVNOSTI TAL
gozdnate
površine
1.283.440
195.862
103.111

kmetijske
površine
619.181
63.756
37.417

odprte
površine
32.388
395
94

vode
13.503
958
2.309

pozidane
površine
55.792
4.709
1.550

ceste

železnice

20.816
2.439
1.044

2.180
215
110

Zgornja preglednica predstavlja kategorije pokrovnosti tal ter njihove deleže za celotno Slovenijo ter JV in Notranjsko-kraško Slovenijo, ki
sta z velikim deležem gozda pomemben življenjski prostor za rjavega medveda. Iz preglednice je razvidna majhna površina kmetijskih zemljišč,
katere trend je v upadanju (kar pomeni za 6 do 10% pod slovenskim povprečjem) ravno zaradi naraščajočega procesa opuščanje kmetijske
pridelave na teh zemljiščih. Značilen proces tega območja je tudi urbanizacija ter gradnja prometnic, ki z negativnimi posledicami neugodno
vplivata na habitat rjavega medveda.
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Območje življenjskega prostora medveda glede gostote poseljenosti zaostaja za državnim povprečjem (99 prebivalcev/km2), a medved se zaradi
slabšanja razmer v njegovem okolju seli na območja večje gostote (osrednje-slovenska regija, Gorenjska), kjer je urbanizacijski pritisk še večji,
vse več pa je tudi konfliktnih srečanj med človekom in medvedom.
Graf 15: Gostota poseljenosti Slovenije v primerjavi z nekaterimi slovenskimi regijami (www.stat.si/letopis/, 2007a).
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Cilj državne politike z vidika varstva in upravljanja z rjavim medvedom je zagotoviti dovolj veliko populacijo, omogočiti medvedu nemoten
življenjski prostor, ki mu bo nudil varno in neovirano gibanje, razmnoževanje in prehranjevanje. Hkrati to pomeni reševanje konfliktov, ki
nastajajo med njim in človekom, omogočiti njeno uravnavanje ter predlagati sredstva za ohranjanje medveda. Dejstvu, da se v osrednjem
varovalnem območju povečujejo urbanizacijski in poselitveni pritiski, ustreza ukrep prostorske politike selektivnega vzdrževanje kulturne
krajine. Zaradi opuščanje kmetijske rabe in zaraščanja naj bi širili zavarovana območja, v njih spodbujali za bivanje in okolju prijazno
gospodarstvo, naravno ohranjena območja pa povezali v evropski sistem ekokoridorjev. Taka politiko bo še naprej povečevala življenjski prostor
medveda in ga povezovala s prostori (dejanskimi in potencialnimi) v sosednji Italiji in Avstriji, medtem ko so povezave med medvedjimi
populacijami s Hrvaško in BiH izpostavljene. A s tem, ko bo človek vse bolj poseljeval prostor, v katerem živi medved, se bo povečevala
frekvenca srečevanj med njima in možnost konfliktov. Zavarovana območja bodo povečevala aktivno varstvo medveda, na drugi strani se bo z
razvojem turizma povečeval delež obiskovalcev in turistov, kar posledično pomeni večji pritiski na prostor (www.life.zgs.gov..., 2008b).

67

UKREPI V PROMETU
Avtocestni križ, ki v teh letih dobiva dokončno podobo in bo v celoti povezal obalni
del s Prekmurjem, Gorenjsko z oddaljeno Belo krajino, pomeni za medveda oviro pri
gibanju. Prometnice se prekrivajo z življenjskim prostorom medveda na 3 koncih:
avtocesta Ljubljana-Sežana poteka na Krasu in Notranjskem preko osrednjega
območja medveda in preko SZ prehodnega roba proti Julijskim Alpam,
avtocesta Ljubljana-Novo mesto seka na Dolenjskem robno območje medveda,
avtocesta Ljubljana-Celje pa na področju Trojan seka S prehodno območje.
Prehod medvedov je možen pod viadukti in nad predori. Na avtocestnem odseku
Ljubljana – Sežana je zgrajenih več podhodov za živali, a se nesreče na teh mestih redno
pojavljajo. Prometnica proti Dolenjski predstavlja oviro za medveda, zaradi lažjega terena
je na tem območju relativno malo predorov in viaduktov. Žal za zdaj avtocestni program
ne predvideva gradnje prehodov za medveda in tako onemogoča njegovo naravno gibanje,
v prihodnje bi na tem področju morali zagotoviti varstvo medveda (www.stat.si/letopis/,
2007).
Slika 19: Gostota prometnih nezgod z medvedom v Sloveniji (1991-2002; število nezgod
na 1000 ha gozda) (www.life.zgs.gov.si..., 2008b).
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Slika 20: Gostota prometnih nezgod z medvedom (N/1000 ha gozda, 1991-2002) ter
omrežje avtocest in magistralnih cest ter železnic (www.life.zgs.gov.si..., 2008b).

Glede na velik delež nezgod v prometu z rjavim medvedom (predvsem proti Novemu
mestu in Sežani) bi bilo potrebno ustaviti proces drobljenja ekosistemov, do katerega
prihaja zaradi gradnje novih infrastrukturnih objektov ter zagotoviti prehode za živali.
Prometnice (ekološke bariere) sekajo historične povezave med gozdnimi ekosistemi ter
preprečujejo povezanost med populacijami, človeku pa pomenijo lažji dostop v prostor
(www.life.zgs.gov.si..., 2008b).
V prometnem režimu je za varstvo medveda potrebna namestitev opozorilnih znakov
(prometni znaki, silhueta …). Za omilitev negativnih vplivov na prosto živečega medveda
(in ostalih divjih živali) se po svetu uporabljajo številni ukrepi: nestrukturni (odvračanje
živali od prometnic s pomočjo neprijetnih vonjav, ki so nanesene na količkih, drevju,
ograji; s pomočjo ultrazvoka-oddajniki nameščeni ob prometnicah, a se živali nanj hitro
navadijo; pristop odganjanja z lučmi vzdolž trase prometnice prav tako ni učinkovit) in
strukturni omilitveni ukrepi (ograditev prometnic medvedu ne pomenijo resnejše prepreke,
popolnoma učinkovita je le dovolj visoka (preko 2 m) ograja in je kombinirana z električno
ograjo; tudi pristop postavitev ogledal, reflektorjev pod kotom 45° se ni izkazal za
uspešnega) (www.stat.si/letopis/, 2007).
Preglednica 14: Dolžina cest s priključki (www.dc.gov.si, 2008).
dolžina cest (km)
6280

priključki (km)
145

skupaj državne ceste (km)
6425

Od tega predstavljajo 595 km regionalne turistične ceste, 505 km avtoceste ter 74 km hitre
ceste (www.dc.gov.si, 2008). Podatek kaže na gosto in razvejano cestno omrežje, ki se z
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izgradnjo tretje razvojne osi (proti Koroški) še nadgrajuje, vse daljše prometnice pa ne le
ovirajo medveda pri selitvi, ampak mu jemljejo tudi življenjski prostor.
UKREPI V KMETIJSTVU
Potrebna je prilagojena kmetijska politika, ki bo spodbujala ohranitev živalskih in
rastlinskih vrst, s posebnim poudarkom na varstvu velikih zveri. Nujno bo spodbujanje
manj intenzivnih oblik kmetovanja, zlasti v osrednjem in zavarovanih območjih ter
prestrukturiranje v kmetijstvu (paše živine in drobnice naj se na novo ne uvaja v osrednje
območje). Pri tem naj se v osrednjem življenjskem območju daje prednost govedoreji.
Živina in drobnica naj bosta ustrezno varovani z električnimi ograjami (oz. varovani s
pastirjem in/ali za to usposobljenimi psi), saj bo le tako onemogočen dostop medveda do
njih, živino pa se naj ponoči zapira v zaprte prostore (medved je najbolj aktiven ravno v
nočnih urah). Reja drobnice naj predstavlja alternativo oz. dopolnitev govedoreji. Ravno
reja drobnice je bila v letih 1992-1998 najbolj rastoča kmetijska panoga pri nas. Število
ovac je naraslo za 23%. Rejci so bili za rejo drobnice od leta 1995 upravičeni do denarne
podpore. Zaradi povečane reje je prišlo v območjih medveda do konfliktnih situacij, ker
črede ovac niso bile primerno zavarovane. Torej bi bil eden smotrnejših ukrepov
prestrukturiranje reje domačih živali v osrednjem območju pojavljanja medveda. Spodbuja
naj se reja drobnice, le če je ta stalno varovana, ob tem pa naj se uvede neposredno plačilo
na površino travinja namenjenega za pašo zaradi vloženega dela glede varovanja črede.
Potrebno je zavarovati tudi čebelnjake (najprimerneje z električnimi ogradami), čebele in
paša sta velikokrat tarči medvedovega napada. Vse glasnejše so tudi zahteve po ureditvi
odlagališč organskih odpadkov, ki z vonjem privabljajo medvede (www.life.zgs.gov...,
2008b).
Tako Slovenski kmetijsko okoljski program (v nadaljevanju SKOP) predpostavlja:
zmanjševanje intenzivnosti prireje kot posledica predlaganega ukrepa zmanjševanja
obremenitve obdelanih kmetijskih površin,
ohranjanje kmetijske rabe s preprečevanjem zaraščanja (vzdrževanje košenin in
tako preprečiti pogoje za dnevno bivanje medvedov v teh za medveda manj
primernih površinah),
ekološko kmetijstvo, katerega
(www.life.zgs.gov..., 2008b).

cilj

je

pridelava

kakovostne

hrane

V sklopu spodbujanja in ohranitve biotske pestrosti rodovitnosti tal in tradicionalne
kulturne krajine predvideva:
izogibanje prosti paši čred, ki je izpostavljena napadom velikih zveri. Temu ukrepu
je dodan zahtevek, da se črede primerno zavarujejo (električna ograja, pastir …),
košnjo strmih travnikov, ki preprečuje zaraščanje kmetijskih zemljišč predvsem
tam, kjer bi se zaradi neekonomičnosti najprej zarasla,
košnjo grbinastih travnikov,
varovanje travniških sadovnjakov. Sadovi so plen medveda, zato je potrebno
poskrbeti, da so zavarovani (električna ograja) tisti sadovnjaki, ki so blizu naselij. S
tem ukrepom se preprečuje navezanost medveda na ta prehrambeni vir in se mu
onemogoča dostop do naselij in domačinom,
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ohranjanje ekstenzivnega travinja, ki spodbuja ohranjanje travniških površin v
gozdu in na gozdnih robovih,
potrebno je izobraziti kmete o življenjskih navadah medveda ter o ravnanju v
morebitnih konfliktnih primerih (www.life.zgs.gov..., 2008b).
UKREPI V GOZDARSTVU
Pri upravljanju z gozdovi je potrebno izpeljati vrsto sonaravnih ukrepov in z njimi
zagotoviti raznoliko strukturo gozda, zagotoviti ustrezno gospodarjenje s habitati
ogroženih vrst ter vzdrževati gozdni rob, ki se zarašča. V zavarovanih območjih bi tako
zagotovili varstvo živalskih populacij, zadosten delež plodonosnih drevesnih in grmovnih
vrst, ki živalim pomenijo glavni prehranski vir. Dolgoročno to pomeni ohranitev habitatov
ter zagotovitev povezav med populacijami. Rešitev bi na dolgi rok pomenila tudi možnost
zaprtja nekaterih gozdnih prometnic v primeru, da bi rekreacijski in turistični obisk
predstavljala motnjo v ekosistemu. Na drugi strani je potrebno upoštevati, da bi bili ob
zaprtju gozdnih cest oškodovani domačini, ki te lokalne ceste uporabljajo za lažji dostop.
V bližini brlogov in ostalih za medveda pomembnih delov življenjskega prostora naj se
gozdarska in ostala dela opravljajo v času, ki je za medveda najmanj moteč (ta dela naj se
zagotovo ne opravljajo od začetka decembra do konca aprila, to je čas, ki ga medved
izkoristi za počitek). Prav tako se naj v tem času ne gradi gozdna infrastruktura ter v
oddaljenosti najmanj 100 m od pomembnih življenjskih predelov medveda.
Pomemben ukrep je tudi urejanje goščav in mladij v neposredni bližini človekovih
domov in tako zmanjšati možnosti za habituacijo (privajanje) medveda na bližino ljudi in
preprečiti pogostejša srečanja človeka z medvedom (www.life.zgs.gov..., 2008b).
Za ohranitev vitalne populacije rjavega medveda v Sloveniji je potrebno ohraniti
neprekinjene gozdne predele (bloke) in omejiti posege človeka v ta prostor. Na Kočevskem
so ohranjeni največji pragozdni ostanki, pragozd Rajhenavski Rog (51 ha) ter s 60 ha
površine pragozd Pečka, ki leži na novomeški strani. V teh pragozdovih lahko opazujemo
naravni razvoj gozda brez poseganja človeka. Njihova značilnost so stara in debele
drevesa, ki prevladujejo poleg ležečih in še stoječih trohnečih debel velikih dimenzij.
Lesna masa v teh pragozdovih preseže 800 m3/ha, prehodnost pa je težka. Poleg omenjenih
je zaščitenih še osem pragozdnih rezervatov: pragozd Strmec na Stojni na Kočevskem,
pragozd Krokar na Borovški gori na Kočevskem, pragozd Kopa na Rogu na Kočevskem,
pragozd Ravna gora na Gorjancih, pragozd Trdinov vrh na Gorjancih, pragozd na Donački
gori, pragozd Šumik na Pohorju ter pragozd Prelesnikova koliševka na Kočevskem.
Skupna površina vse zavarovanih pragozdov je 380 ha (www.zgs.gov.si, 2007).
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Graf 16: Površina gozda (v ha) po kategorijah (www.stat.si/letopis/, 2008b). Podatki nam kažejo
na izjemno majhen delež rezervatov in varovalnega gozda. Varstvo narave je eden izmed
temeljev ohranjanja živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov, še posebno v primeru, če
gre za ogroženo vrsto, kot je rjavi medved v Sloveniji.
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Slovenija ima (pre)majhen delež rezervatov in varovalnih gozdov, ki bi omogočali nemoteno
bivanje živalskim vrstam, a hkrati bi le tako zagotovili varstvo narave in biotsko diverziteto. V
prihodnosti bo Slovenija morala povečati skupen delež teh kategorij gozdov, če bo želela voditi
usklajeno in načrtovano sonaravno politiko.
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Preglednica 15: Pregled podatkov o poseku, obnovi ter površini zasebnega in ostalega
gozda (www.stat.si/letopis/, 2008).
LETO

POSEK
(1000 m3)

OBNOVA
(ha)

ZASEBNI GOZD
(1)

OSTALI
(2)

ZASEBNI GOZD
(1)

OSTALI
(2)

1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

3.035
3.141
3.406
2.435
2.092
2.609
3.236

1.600
1.613
1.869
1.205
1.241
1.647
1.976

1.435
1.528
1.537
1.230
851
962
1.260

24.825
24.065
29.488
21.200
10.742
15.599
10.833

10.117
11.230
14.582
11.297
3.485
8.350
5.847

14.708
12.835
14.906
9.903
7.257
7.249
4.986

Legenda:
(1): od leta 1993 (po denacionalizaciji) so upoštevani zasebni gozdovi
fizičnih in pravnih oseb
(2): po letu 1993 so upoštevani državni in občinski gozdovi
(www.stat.si/letopis/, 2008).
Zgornja preglednica kaže, da se je posek po l. 1975 sicer zmanjševal, izjemoma v
začetku 21. stoletja, ko je začel ponovno naraščati. Medtem ko podatki o obnovi gozda
kažejo, da se je le-ta vseskozi povečeval (z izjemo v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja,
kar je bila posledica procesa osamosvojitve neodvisne države ter vojnih razmer, ki so se
dotaknile tudi Slovenije).
Hkrati je potrebno v namene varstva medveda in njegovega habitata v zasebnih
gozdovih ugotoviti ali obstaja možnost odkupa ali zamenjave parcele z brlogom.
UKREPI NA PODROČJU LOVSTVA
Temelji cilj na tem področju je ohraniti obstoječe stanje vrst in habitatnih tipov ter po
potrebi izboljšati stanje teh populacij. Potrebna je ureditev krmišč in mrhovišč, zagotoviti
zadostno količino krme prek celega leta, hrupne dejavnosti pa izvajati le v za to primernem
obdobju leta. V strnjenih gozdnih kompleksih (blokih) je potrebno opredeliti predele, ki so
za prehranjevanje, gibanje in razmnoževanje populacije rjavega medveda pomembni. Na
teh mestih se medved pojavlja pogosteje in v večjem številu, imenujemo jih »mirne cone«:
medvedje brloge (mesta, kjer medved prezimuje, polega),
medvedja mrhovišča (mesta krmljenja),
prednostne površine (mesta, ki medvedu nudijo odlične prehranske in bivalne
pogoje),
prehode (mesta, ki medvedu omogočajo migracijo) (www.stat.si/letopis/, 2008b).
UKREPI V TURIZMU
Cilj je oblikovati in izvajati uravnoteženo in trajnostno usmerjeno turistično ponudbo
ter pri tem upoštevati potencial države in ogroženosti posameznih pokrajinskih tipov. V
prvi vrsti naj to pomeni zmanjševanje okoljskih pritiskov (industrijsko-emisijskih,
urbanizacijskih, prometnih, turističnih …) in ohranjanje biotske pestrosti z spodbujanjem
okoljsko sprejemljivih dejavnosti, ki ustvarjajo nove turistične produkte in storitve ter
povečujejo prihodek in število zaposlenih v turizmu. Smotrno je oblikovati širša
zavarovana območja s primerno turistično in rekreativno infrastrukturo (ob in v narodnih,
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regijskih in krajinskih parkih). Obiskovalce je potrebno usmerjati na mesta, ki so za
medveda najmanj moteča ter primerno oddaljena od pomembnih delov njegovega
življenjskega prostora. Glede na dejstvo, da so srečanje človeka z medvedom vsa
pogostejša, bi bilo nujno obiskovalce (in ostalo javnost) informirati o načinu, kako naj
ravnajo, če do takšnega srečanja pride (www.stat.si/letopis/, 2008b).
UKREPI NA PODROČJU GRADNJE
Prednostna naloga na tem področju je, da se lokacijo za izgradnjo infrastrukturnih
objektov vedno preverja in presoja glede na pomembne predele medvedovega
življenjskega prostora. Od teh delov se v premeru najmanj 500 m ne gradi, preko
obstoječih prometnic pa se načrtuje in zagotovi povezavo med populacijami (Akcijski
načrt upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji 2003-2005, 2003).
UKREPI NA PODROČJU DEJAVNOSTI VOJSKE IN POLICIJE
Vojaške in policijske dejavnosti se izvajajo le s strogim upoštevanjem osrednjega
medvedovega prostora z namenom, da se živali ne vznemirja ter se jih z neurejenimi
odlagališči odpadkov ne privablja v bližino teh objektov. Nujno je časovno prilagoditi
izvajanje vojaških vaj zunaj poligonov (izven obdobja december-april)
(http://www.mop.gov.si..., 2003).
UKREPI NA PODROČJU VARSTVA NARAVNE KRAJINE
Namen ustanavljanja zavarovanih območij narave in posebnih varstvenih območij je
nadaljevati že začete postopke ustanavljanja takšnih območij, ki bodo upoštevali rabo in
dejavnosti v prostoru prilagojeno varstvu medvedov (http://www.mop.gov.si..., 2003).
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Preglednica 16: Investicije (preračunano v €) v varstvo okolja v letu 2004 (www.stat.si/letopis/, 2008).
REGIJA

SKUPAJ

VARSTVO
ZRAKA IN
PODNEBJA

UPRAVLJANJE
ODPADNIH VOD

RAVNANJE Z
ODPADKI

VARSTVO IN
IZBOLJŠAVA
TAL

VARSTVO
PRED HRUPOM
IN
VIBRACIJAMI

VARSTVO BIOLOŠKE
RAZNOVRSTNOSTI

OSTALO

celotna
Slovenija
JV
Slovenija
Notranjskokraška
Slovenija

191,5 M

47,5 M

70 M

36,7 M

17,1 M

14,4 M

4,2 M

1,8 M

8,6 M

100.000

7,1 M

1,2 M

45.900

170.900

-

4.170

1,9 M

125.000

759.000

225.000

87.500

642.000

-

16.700

Preglednica 17: Tekoči izdatki (preračunano v €) za varstvo okolja v letu 2004 (www.stat.si/letopis/, 2008).
REGIJA

SKUPAJ

VARSTVO
ZRAKA IN
PODNEBJA

UPRAVLJANJE
ODPADNIH
VOD

RAVNANJE
Z ODPADKI

VARSTVO IN
IZBOLJŠAVA
TAL

VARSTVO
PRED
HRUPOM IN
VIBRACIJAMI

VARSTVO
BIOLOŠKE
RAZNOVRSTNOSTI

RAZVOJ IN
RAZISKAVE

OSTALO

celotna
Slovenija
JV
Slovenija
Notranjskokraška
Slovenija

265 M

20,7 M

58,4 M

147,6 M

5,3 M

2,3 M

3,2 M

2,7 M

16,1 M

13 M

0,6 M

3,7 M

1649

112.500

41.670

4.170

120.900

1,1 M

2,6 M

430.000

670.000

6,9 M

450.000

16.670

0

37.500

100.000

Podatki zgornjih preglednic so zaskrbljujoči. Slovenija je v letu 2004 namenila za varstvo okolja le 191,5 M €, kljub večjim izdatkom, ki so jih
lahko zaradi manjših vlaganj že pričakovali, če ne že predvideli. Žal je bilo od vseh investicij najmanj proračunskega denarja namenjenega za
varstvo biološke raznovrstnosti in ohranitev velikih zveri v Sloveniji. Izdatki v letu 2004, ki so se porabili za varstvo narave (dobrih 4.000 € v JV
Sloveniji), kljub nepredvidenim investicijam iz proračuna, so izšli iz evropskih skladov in dodatnih investicij. Slovenija največ denarja namenja
upravljanju z odpadki in z odpadnimi vodami, a kljub temu še vedno obstajajo težave z odlaganjem odpadkov in njihovo reciklažo in slabšanje
kvalitete tekočih voda. Slovenija mora v prihodnosti zagotoviti več finančnih sredstev v namen varstva narave in ohranjanje nacionalne
biodiverzitete.
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MEDNARODNO SODELOVANJE
RJAVEGA MEDVEDA

PRI

UPRAVLJANJU

S

POPULACIJO

Potrebno je izpostaviti stalno sodelovanje s sosednjo R Hrvaško, s katero si delimo
dinarsko populacijo rjavega medveda. Življenjski prostor te se od Slovenije nadaljuje proti
jugu. Nadaljevati je potrebno tudi nadaljnje sodelovanje z Avstrijo, Italijo, Švico in
Francijo na področju vzpostavitve alpske metapopulacije, saj vemo, da so osebki, ki se z
slovenskega ozemlja selijo proti S in Z edini »potencialni vir« ponovne naselitve Alp.
(www.mop.gov.si..., 2006).
8.1.

SPLOŠNE IN POSEBNE VARSTVENE ZAHTEVE VRSTE

8.1.1. TEMELJNE ZAHTEVE GLEDE VRSTE SAME
Potrebno je popolno zavarovanje vrste z zakonskimi določili, kar je v določeni meri že
zagotovljeno z »Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst«. Nujno je urediti,
dopolniti lovsko zakonodajo ter uvesti sankcijske ukrepe v primeru izločitev medvedov iz
neupravičenih razlogov (ilegalen odstrel). Legalen odstrel je dovoljen le v primerih,
določenih v zakonodaji.
Bistveno je blikovati državno telo (komisijo, skupino), ki bo skrbela za ohranitev,
varstvo, monitoring, posege v populacijo.
Potrebno bo načrtovati kriterije za oblikovanje prostora, ki bo na eni strani namenjen
živinorejski dejavnosti, na drugi pa dovolj velikim površinam gozdnih blokov za velike
zveri, hkrati pa sistematično oblikovati kriterije za zaščito pred napadi te vrste na domačo
živino, kriterije za oceno škode povzročene po medvedu in kriterije povračila nastale
škode.
Ker je eden izmed dolgoročnih ciljev zagotoviti sobivanje človeka i medveda, bo v
prihodnje potrebno preučiti vpliv krmljenja medvedov na odnose s človekom, saj medved
izgublja primarni strah pred človekom, krmišča, ki so blizu naseljem, pa povečujejo
srečanja ter nastanek konfliktnih situacij med njima. Rezultati presoje vplivov bodo
pokazali ali krmljenje postopoma opustiti ali predlagati ustreznejši način zalaganja krmišč.
Hkrati pa se zahteva, da se z ustreznim lovskogojitvenim načrtovanjem zagotovi
prehransko bazo tudi za rjavega medveda.
V zadnjih desetletjih se je povečala gmotna škoda, ki jo medved povzroča na pridelkih,
živini, objektih in človekovem premoženju, zato je potrebno izločati t.i. problematične
osebke iz populacije (Jonozovič, 2003).
8.1.2. TEMELNJE ZAHTEVE VRSTE GLEDE HABITATA
Ohranjati strnjen kompleks gozdov z zaplatami travnikov in pašnikov ter poljedeljskih
površin ob gozdnih robovih, ki medvedu nudijo kritje ter prehransko osnovo. Hkrati je
potrebno preprečiti večje posege v te strnjene gozdne komplekse (bloke), omejiti krčitev
gozdov zaradi gradnje infrastrukture, prometnic ter potreb rekreacije in turizma in
zmanjšati fragmentacijo prostora. Cilj je naravi prijazen, sonaraven način gospodarjenja z
gozdovi, ki bo medvedu omogočil nemoteno okolje za bivanje, razmnoževanje in
prehranjevanje.
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S strategijo preprečiti nadaljnje zaraščanje podeželja ter medvedom onemogočiti
dostop do alternativnih virov prehrane, ograditi smetišča ter črna odlagališča klavniških
odpadkov. Pri gradnji prometnic je nujno medvedu zagotoviti neovirano gibanje preko
ekoviaduktov ter ohranjati pogoje prehodnosti migracijskih poti in povezav med
metapopulacijami (Jonozovič, 2003).
8.1.3. TEMELJNE ZAHTEVE VRSTE GLEDE PROMOCIJE VRSTE
Odnos javnosti do velikih zveri je bil v preteklosti negativen, saj so mediji poročali o
ne le škodi, ki jo je medved povzročal, ampak tudi o napadih medveda na človeka. Zato je
nujno izdelati načrt o obveščanju javnosti in tako dvigniti nivo poznavanja vrste ter načine
upravljanja z njo. Medvedu iz ekoloških in etičnih razlogov pripada pravica do življenja,
zato je predpogoj za ohranitev vrste, da človek priznava pravico do življenja drugim
vrstam, četudi to pomeni, da mora zato prilagoditi način svojega življenja.
Posledično pomeni tudi izdelati izobraževalni kurikulum za mladino, lovce, rejce
domačih živali in lokalne skupnosti ter jih podučiti o načinih obnašanja ob srečanju z
medvedom.
Potrebno je izpostaviti sodelovanje s sosednjimi državami, ki si s Slovenijo delijo
območje Alp in Dinaridov ter nadaljevati sodelovanje z ostalimi sorodnimi projekti v
ožjem in širšem evropskem prostoru (Jonozovič, 2003).
8.2. UKREPI VARSTVA IN SOŽITJA RJAVEGA MEDVEDA V RAZLIČNIH
ŽIVLJENJSKIH OBMOČJIH
Ukrepi za ohranitev populacije ter ukrepi za sožitje bivanja z medvedom so v
osrednjem, robne, prehodnem območju in v območju izjemne prisotnosti poudarjeni
različno, in sicer glede na:
odvzem medvedov iz okolja,
krmljenje medvedov,
lokalno prebivalstvo, rabo in dejavnosti človeka v prostoru (glede na kmetijstvo,
gozdarstvo, turizem, rekreacijo, nabiralništva, gradnjo infrastrukture ter dejavnosti
vojske in policije) (Jozovič, 2003).
Opredelitev in izvajanje odvzema
Eden izmed ukrepov varstva rjavega medveda je odvzem medvedov iz narave, a le na
osnovi bioloških in ekoloških razlogov, ne pa tudi iz trofejnih in ekonomskih razlogov.
Odvzem pomeni izjemen poseg v populacijo, a pri tem ne sme porušiti ravnotežja v odnosu
sožitja človeka z medvedom. Namen odvzema ni le zagotovitev sobivanja človeka z
medvedom v skupnem življenjskem okolju, ampak tudi vzdrževanje populacijske gostote,
ki je primerna danostim življenjskega prostora, ob upoštevanju rabe in dejavnosti človeka.
Načrtuje se za celotno populacijo na območju Slovenije, a posebej za posamezna
življenjska območja ter za obdobje koledarskega leta. Izvaja se v času od 1. 10. do 30. 4. s
strani lovskih družin in gojitvenih lovišč, ki jih je za to pooblastila država. Obseg in
razporeditev odvzema medvedov iz narave sta v skladu z nameni opredelitve območij:

77

da se v osrednjem območju ohranja vitalna populacija medveda in hkrati omogoča
sožitje s človekom,
da se v robnem območju preprečuje širjenje medveda iz osrednjega dela v ostale
dele Slovenije,
da se v prehodnem območju omogoča posameznim osebkom neoviran prehod proti
Alpam, ob pogoju sklenitve uspešnega sporazuma z Italijo in Avstrijo ter
da se medvedom v območju izjemne prisotnosti omogoči začasna navzočnost
(Jonozovič, 2003).
Kriteriji krmljenja medvedov
Za krmljenje medvedov je postavljenih 80 do ok. 100 krmišč oz. mrhovišč, vendar vsa
žal niso redno oskrbovana. Večino teh se nahaja znotraj osrednjega jedra razširjenosti,
medvedi pa obiskujejo tudi krmišča, ki so namenjena drugim prosto živečim živalskim
vrstam.
Izhodišče pri krmljenju medvedov je, da se redno zalagajo, so enakomerno razporejena v
prostoru in praviloma od naselij oddaljena več kot 2 km. Na mrhovišča se poleg mesa
(mrhovine, klavniških odpadkov) polaga v poletnih mesecih koruza, jeseni pa sadje in
tropine. Namen postavljanja mrhovišč je zadrževanje medvedov od naselij in preprečiti
navezanost medveda na človeka (Jozovič, 2003).
8.2.1. UKREPI VARSTVA IN SOŽITJA RJAVEGA MEDVEDA S ČLOVEKOM V
OSREDNJEM OBMOČJU
Znotraj tega območja se opredelijo predeli gostejše poseljenosti prebivalstva, ukrepi
sledijo namenu preprečevati konfliktna srečanja med človekom in medvedi. Kjer je gostota
poseljenosti večja, se odredi ukrep, da se krmišč oz. mrhovišč za medvede ne postavlja.
Odstrel se v teh območjih poveča, medveda pa se preganja. Stalno prisotno medvedko z
mladiči se odlovi ter preseli na bolj primerno mesto v naravi (območje manjše poseljenosti
ljudi) ali odstreli.
ODVZEM MEDVEDOV IZ NARAVE
Odvzem za osrednje območje je določen od 5 do 10% (v primeru, da je populacija
uravnotežena z okoljem in stabilna), izjemoma do 15%, če je le-ta neuravnotežena z
okolico. Odvzem se razporedi tako, da je v območjih gostejše poseljenosti večji ter se
izvaja iz visoke preže ob mrhovišču (Jonozovič, 2003).
KRMLJENJE MEDVEDOV
Redno se vzdržuje eno mrhovišče in sicer na vsakih 6000 do 10.000 ha. Mrhovišča
morajo biti oddaljena od naselij več kot 2 km oz. vsaj 1 km od kmetijskih zemljišč oz.
urejenih pašnikov ter najmanj 5 km od meje z robnim območjem (www.mop.gov.si...,
2008a).
LOKALNO PREBIVALSTVO
Potrebno je vzpostaviti program izobraževanja na OŠ in SŠ ter izobraziti prebivalstvo o
biologiji in ekologiji rjavega medveda. Odnos javnosti do rjavega medveda v Sloveniji je
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negativen, to pa vpliva na odnose domačinov, ki si z medvedom delijo skupen prostor.
Odpravi se možne dejavnike, ki medvede privabljajo k naseljem (sanacija odlagališč,
zavarovanje odpadkov, sadovnjakov, pašnikov, čebelnjakov …) ter se izpostavi redno
sodelovanje med lokalnim prebivalstvom in strokovnimi javnimi institucijami, ki so
pooblaščene za spremljanje medvedov (www.mop.gov.si..., 2008a).
KMETIJSTVO
V zadnjih desetletjih je proces zaraščanja postal vse bolj intenziven, na to opozori že
številka, da se je v 40. letih zaraslo 150000ha kmetijskih površin, kar pomeni, da smo
izgubili letno za okoli 4000ha travnikov in pašnikov. Le-ti predstavljajo dobro ¼ površine
Slovenije in predstavljajo območja za rejo domačih živali, v prvi vrsti prežvekovalcev
(drobnica). Ker je v prihodnje nujno potrebno zmanjšati procese zaraščanja, je najprej
potrebna ohranitev življenja v teh krajih ter obdržati biotsko raznovrstnost tudi v
kmetijstvu.
V nižinah je najpomembnejša živinoreja, ki prinaša večje dobičke v primerjavi z delovno
ekstenzivnejšo poljedelsko pridelavo. Slovensko kmetijstvo pesti neugodna posestna
struktura; majhna velikost posestev ter skromno število glav domače živine na kmetijo. Za
pridelavo pa je slovenski kmetijski prostor dokaj neugoden; neugodni so nakloni
kmetijskih zemljišč (otežujejo mehanizirano strojno obdelavo kmetijskih zemljišč),
nadmorska višina, klimatske, pedološke in geološke (kraško površje pokriva 44% površja
Slovenije) razmere. Posledično je zato v Sloveniji kar 70% kmetijske zemlje na območju z
omejenimi dejavniki za kmetovanje (v EU le 55%), kar pomeni 80% naselij na območjih z
omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo. V teh območjih je delež travinja
nadpovprečen in zato reja prežvekovalcev še pomembnejša.
Tako se v slovenskem prostoru srečujemo z dvema različnima procesoma, ki pa nosita
enake posledice v prostoru. Na eni strani že omenjeni proces zaraščanja ter opuščanje
intenzivne obdelave na zemljiščih ter na drugi pospešena urbanizacija, ki kmetijstvu
odvzema najkvalitetnejša obdelovalna zemljišča. Po ocenah naj bi kmetijska dejavnost v
zadnjem pol stoletju zaradi gradnje infrastrukture, prometnic ter širjenja naselij izgubila
med 10 do 15% zemljišč, ki bi bila primerna za obdelovanje in pridelavo
(www.mop.gov.si..., 2008a).
Zaradi omenjenih procesov v osrednjem območju rjavega medveda se odredijo
naslednji ukrepi:
v primeru, da se na novo uvaja paša, se daje prednost govedoreji. Drobnica, posebej
še nezavarovana z ograjami, je pogosto plen medveda, posledice pa pripeljejo do
konflikta z lokalnim prebivalstvom,
za rejo drobnice se zahteva, da so vsi pašniki zavarovani z električnimi pastirji,
ograjami, ki preprečujejo dostop medveda do drobnice,
prav tako se ne dovoli, da se kmetijska zemljišča v strnjenih kompleksih gozdov
osrednjega območja odda v najem za pašo živine,
z električnimi ograjami se zavaruje tudi čebelnjake, čebele so plen medveda, ki ga
privabljajo k naseljem. V skladu z ukrepom za odvračanje medveda k naseljem, se
uredijo neurejena odlagališča organskih odpadkov ter nezaščitena odlagališča
odpadkov od domačih klavnih živali (www.life.zgs.gov..., 2008c).
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GOZDARSTVO
Za Slovenijo je značilen skromen delež (ok. 6%) povsem ravnega sveta, prevladuje
pretežno hribovit in gorat, ki ga porašča gozd. Na okoli 64% površine naše države se
razprostira gozd, ki številnim živalskim in rastlinskim vrstam nudi primerne življenjske
pogoje in prav gozd jim predstavlja težišče življenjskega prostora. Ravno od načina, kako
se z gozdovi gospodari, kako gozdarska dejavnost posega v gozdove, je odvisna ohranitev
prosto živečih vrst in pogoj za ohranitev vrst je ugodno stanje gozdnih habitatov.
Gozdarstvo zato poskuša slediti sonaravnemu gospodarjenju z gozdovi, katerega cilj ni le
ustvarjati in povečevati donose lesa, ampak ohranjati gozdove, ki so čim bolj podobni
naravnim ter ohranjati vse v njih prosto živeče živali. Živalske vrste so del naravnih
življenjskih skupnosti in imajo nesporno domovinsko pravico. Zato je skrb gozdarstva, da s
sonaravnimi ukrepi zagotovi vsem živalskim vrstam življenjske možnosti. Tudi rjavemu
medvedu, ki je pomembna sestavina biotske raznovrstnosti, ki si jo zasluži zaradi vloge v
vrhu prehranjevalne piramide (www.mop.gov.si..., 2008a).
Medved je tako kot ostale avtohtone prosto živeče živalske vrste našel zatočišče v
gozdovih, ki so kljub posegom človeka v ta prostor ostali blizu nekdanjim naravnim
oblikam. Sonaravno gozdarstvo zato sledi ciljem ohranjati pestro zgradbo gozdov,
predvsem ohranjati naravno sestavo gozdov, ki se je v stoletjih spremenila v korist
iglavcev. Ohranja naj se plodonosno in odmrlo drevje, ki medvedu nudi prehransko bazo.
Namen ukrepov na področju gozdarstva je, da se prosto živečim živalskim vrstam zagotovi
nemoten prostor za bivanje, prehranjevanje in razmnoževanje, zato naj se preprečuje vnos
nemira in hrupa, ki živali moti pri življenjskih potrebah. Zato naj se v bližini brlog in
ostalih, za medveda pomembnih delov življenjskega prostora (mesta za poleganje, krmišča
…) opravljajo gozdarska dela v času, ki so za medveda najmanj moteča, zlasti ne v času od
začetka decembra do konca aprila, ki medvedu predstavlja obdobje »dremeža«. Prav tako
naj se gozdna infrastrukture ne gradi v omenjenem času ter v oddaljenosti najmanj 100 m
od pomembnih delov življenjskega prostora.
TURIZEM, REKREACIJA, NABIRALNIŠTVO
Človek ne krči medvedovega življenjskega prostora le z gradnjo prometnic,
infrastrukturo in urbanizacijo, ampak tudi s pospešenim turističnim in rekreacijskim
obiskom, ki medveda preganja iz pomembnejših delov življenjskega prostora, zaradi česar
si medved išče hrano drugje, bližje človeku in tako se povečuje možnost srečanja z njim.
Zato se odredi ukrep, da se obiskovalce usmerja na predele, ki so za medveda manj moteča
ter se jih izobražuje o navadah medveda ter osvešča o pomenu varstva (www.mop.gov.si...,
2008a).
GRADNJA INFRASTRUKTURNIH IN DRUGIH OBJEKTOV
Gradnja naj se ne izvaja blizu pomembnejših življenjskih predelov medveda, in sicer
ne v premeru 500 m, preko obstoječih prometnic (avtocest, železniških prog) naj se
načrtujejo predori, ki omogočajo prečkanje medveda in tako zagotovijo povezanost med
populacijskimi enotami (www.mop.gov.si..., 2008a).
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DEJAVNOSTI VOJSKE IN POLICIJE
Dejavnosti vojske in policije naj se izvajajo ob upoštevanju osrednjega življenjskega
prostora (odmaknjenost od pomembnejših delov, zmanjševanje hrupa, preprečevanje
vnašanja hrupa, urejena odlagališča odpadkov, ki medveda ne privabljajo v bližino
omenjenih objektov …) (www.mop.gov.si..., 2008a).
8.2.2. UKREPI VARSTVA IN SOŽITJA RJAVEGA MEDVEDA S ČLOVEKOM V
ROBNEM OBMOČJU
Namen predlaganih ukrepov v robnem območje je zagotoviti začasno prisotnost
medvedov, a hkrati preprečiti širjenje medvedov z osrednjega območja v ostale predele
Slovenije.
ODVZEM MEDVEDOV IZ NARAVE
Odvzem se odredi glede na trende številčnosti v osrednjem območju ter glede na
prisotnost medvedov v območju izjemne prisotnosti in je tako večji, kjer je večja gostota
poselitve oz. manjši v povezovalnem prostoru med osrednjim in prehodnim območjem
(www.mop.gov.si..., 2008a).
KRMLJENJE MEDVEDOV
Tudi v robnem območju se mrhovišč za medveda ne postavlja, krmišča pa v
oddaljenosti najmanj 2 km proč od naselij (www.mop.gov.si..., 2008a).
LOKALNO PREBIVALSTVO
Zagotovi se prisotnost pooblaščenih organov za spremljanje medveda v primeru
ogroženosti, odpravijo se možni razlogi, ki medveda privabljajo k naseljem ter se lokalno
prebivalstvo izobražuje o navadah (biologiji, ekologiji) medveda, tudi tako, da se z
izobraževalnimi programi v OŠ in SŠ osvešča mladino (www.mop.gov.si..., 2008a).
KMETIJSTVO
Vso živino se pase nadzorovano (zaščitena z električno ograjo, pastirji …), uredi
(zavaruje) se nezaščitena odlagališča odpadkov (večji zaboji zavarovani z visoko ograjo, ki
medvedu onemogoča dostop), domačine se preko medijev pravilno in objektivno informira
o načinih, kako ravnati v srečanjih z medvedom.
TURIZEM, REKREACIJA, NABIRALNIŠTVO
Turiste, rekreativce in nabiralce se izobražuje o pravilnem odnosu v srečanjih z
medvedom ter se jih s pomočjo gozdnih tabel, letakov in plakatov obvešča o pomenu
varstva medveda in njegovega habitata.
GRADNJA INFRASTRUKTURNIH IN DRUGIH OBJEKTOV
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Lokacijo pri izbiri infrastrukturnih in ostalih objektov se preverja glede na migracijske
poti medvedov proti Alpam ter se prek obstoječih prometnic zagotovi prehodnost proti
Alpam.
8.2.3. UKREPI VARSTVA IN SOŽITJA RJAVEGA MEDVEDA S ČLOVEKOM V
PREHODNEM OBMOČJU
Območje ni namenjeno stalni naselitvi medveda, zato je cilj ukrepov za varstvo in
sožitje medveda s človekom zagotoviti medvedom nemoten prehod v predalpski in alpski
prostor.
ODVZEM MEDVEDOV
Ker se posamezni osebki tu zadržujejo le krajši čas, se odvzem iz narave izvaja kot
izjemni odstrel; tj. zgolj iz razlogov, ko medved predstavlja neposredno grožnjo človeku
ali njegovemu premoženju. Odstrel je zakonsko določen in ne vključuje pogona.
KRMLJENJE MEDVEDOV
Mrhovišč se v tem območju ne postavlja.
V prehodnem območju se na področju kmetijstva, turizma, rekreacije, nabiralništva ter
gradnje infrastrukturnih objektov izvajajo enaki ukrepi kot v robnem območju
(www.mop.gov.si..., 2008a).
8.2.4. UKREPI VARSTVA IN SOŽITJA RJAVEGA MEDVEDA S ČLOVEKOM V
OBMOČJU IZJEMNE PRISOTNOSTI MEDVEDA
Območje je opredeljeno kot območje, kamor medved le redko kdaj zaide in temu
sledijo ukrepi dopustiti začasno prisotnost medveda.
ODVZEM MEDVEDOV
Ker se v tem območju le izjemoma pojavljajo posamezni osebki, se medveda odvzame
iz narave (odstreli, odlovi z namenom preselitve) le v primeru, če se v tem območju
zadržuje dlje časa in če povzroči konflikte s človekom.
LOKALNO PREBIVALSTVO
Ker je to območje izjemne prisotnosti medveda, se lokalno prebivalstvo le redkokdaj
sooča s pojavom medveda, zato je nujno ukrepati z ozirom na obveščanje, informiranje o
navadah medveda ter o načinu ravnanja z morebitnim srečanjem z njim. Če se medved
zateče v te dele, se zagotovi njegovo spremljanje in morebiten odvzem, če ogrozi človeka.
Ukrepov glede rabe in dejavnosti se zaradi izjemne prisotnosti medveda in velike
površine (1.109.000 ha) ne predvideva (www.mop.gov.si..., 2008a).
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8.2. MEHANIZMI ZA IZVAJANJE UKREPOV
RJAVEGA MEDVEDA S ČLOVEKOM

VARSTVA

IN

SOŽITJA

8.3.1. SISTEM IZPLAČEVANJA ODŠKODNIN
Srečanja z medvedom se največkrat končajo s škodo, ki jo medved naredi na živini,
sadju ali njegovem premoženju. Pri izvajanju predlaganih ukrepov naj bi mehanizmi sledili
načelu, da oškodovanec naj ne bi trpel zaradi nastale škode, zato je potrebno izpopolniti
sistem izplačevanja odškodnin. V ta namen se zagotovijo ustrezna sredstva v državnem
proračunu ter zagotovi preverjanje glede upravičenosti zahtev do odškodnin
(www.mop.gov.si..., 2008a).
8.3.2. SUBVENCIONIRANJE KMETIJSKE DEJAVNOSTI
Iz državnega proračuna se del sredstev nameni za subvencioniranje kmetijske
dejavnosti v osrednjem, robnem in prehodnem območju in sicer za preventivne zaščitne
ukrepe. Tako je ponujena finančna pomoč pri nakupu zaščitnih ograj na pašnikih in
subvencija za delo stalnega pastirja za črede večje od 15 glav živine oz. večje od 120 glav
drobnice. Del finančnih sredstev zagotovi Slovenski kmetijsko-okoljski program za ukrepe
v zavarovanih območjih in sicer s ciljem ohraniti obdelanost in poselitev krajine. V ta
namen se v osrednjem območju pojavljanja medveda predvideva ukrep prestrukturiranja
reje domačih živali ter vzdrževanja travinja s košnjo (www.mop.gov.si..., 2008a).
8.3.3. ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE
Naravni parki predstavljajo enega pomembnejših ukrepov varstva narave in ohranitve
biotske raznovrstnosti, rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov, med njimi tudi
medvedovega. Naravni parki, s katerimi se zavarujejo večji deli narave, pa niso namenjeni
zgolj rastlinskim in živalskim vrstam, ampak tudi ljudem, ki si delijo skupen prostor.
Namen zavarovanih območij je tudi uskladiti sobivanje teh vrst s človekom ter sonaraven
razvoj, ki dopušča nemoteno bivanje, a hkrati varstvo. Trenutno so v ustanavljanju trije
regijski parki, ki pokrivajo velik del življenjskega prostora medveda: regijski park KolpaKočevje, Snežnik in Nanos-Trnovski gozd. RP Kolpa-Kočevje se navezuje na že
ustanovljeni naravni park Risnjak na Hrvaškem, kar je za varstvo rjavega medveda in
ohranjanje povezanosti med populacijskimi enotami izjemno pomembno. Kljub dejstvu, da
tečejo glavne selitvene poti rjavega medveda Z od meje Triglavskega narodnega parka po
Tolminskem in Kobariškem, je za prehajanje medvedov v Karavanke in naprej v Avstrijo
pomemben že ustanovljen Triglavski narodni park, ki predstavlja medvedu začasno
prehodno bivališče. Ker ima populacija rjavega medveda v Sloveniji pomembno vlogo za
širjenje te vrste v alpski prostor in naprej v Evropo, je nujno, da se Slovenija integrira v
mednarodne organizacije za prizadevanje ohranitve vrste. In ker si s sosednjo Hrvaško
delimo skupno populacijo, ki sega prek slovenske državne meje v Gorski Kotar, je
potrebno, da državi sodelujeta na osnovi skupnega dogovora o enotni strategiji varstva in
upravljanja s populacijo rjavega medveda.
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Slika 21: Prostorski prikaz območij, predlaganih za zavarovanje, ki izhajajo iz predloga za
nov prostorski plan R Slovenije (www.kremen.arso.gov.si..., 2008).

Območja predlagana za zavarovanje – širša zavarovana območja (krajinski park)
Območja predlagana za zavarovanje – ožja zavarovana območja (naravni
spomenik)
Predlagana območja za ustanovitev regijskih parkov
Slika 22: Lega in meje območij, določene z Uredbo o posebnih varstvenih območjih na
podlagi direktive o pticah (SPA) in direktive o habitatih (pSCI), ki so vključena v projekt
NATURA 2000.

merilo: 1: 1.500.000

izdelala: M. Ažman
podlaga: karta MOP - ARSO

Posebna varstvena območja na podlagi Direktive o habitatih
Posebna varstvena območja na podlagi Direktive o pticah
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Na karti so prikazani podatki o mejah in legah območij NATURA 2000, ki so določeni
z Uredbo o posebnih varstvenih območjih na podlagi direktive o pticah (SPA; na karti
označena z oranžno barvo) in direktive o habitatih (pSCI; na karti označena z rumeno
barvo). Območja Natura 2000 so na karti prikazana kot območja SPA, ki so bila določena
v skladu z direktivo o pticah, in kot območja pSCI, ki so bila določena v skladu z direktivo
o habitatih. Območja SPA je Vlada RS določila dokončno, območja pSCI pa bodo še
preverjena v postopku pred Evropsko komisijo (www.kremen.arso.gov.si..., 2008).
Mreža območij Natura 2000 je ključni steber varstva narave v Evropski uniji. Do
decembra 2006 je bilo v Evropski uniji razglašenih 4.617 območij po direktivi o pticah, s
skupno površino več kot 254.000 km2. Površine na kopnem so presegale velikost Nemčije.
Opredeljenih je bilo tudi 20.862 območij po Habitatni direktivi, skupne površine 560.445
km2. Različne države so opredelile različno število območij, odvisno od ohranjenosti
narave.
V sosednji Avstriji so razglasili 210 območij Natura 2000. Po Direktiv jih je
zavarovanih 160 in 95 po Direktivi o pticah. Vsa pa predstavljajo 16% celotne površine
Avstrije. V Italiji so do konca 2006 določili 2543 območij, obsegala so 19% površine
države. Po velikosti so ta območja skoraj trikrat večja od površine Slovenije. Februarja
2007 so dodali še nova območja, med drugim tudi na Tržaškem Krasu. Na Madžarskem so
po direktivi o pticah določili 55 območij, ki obsegajo 14% površine države, po habitatni
direktivi pa 467 območij (15% površine države) (www.natura2000.gov.vi..., 2008b).
Določenih je 286 območij, od tega jih je 260 določenih na podlagi direktive o habitatih
in 26 na podlagi direktive o pticah. Območja zajemajo 36% površine Slovenije. Območja
se pretežno prekrivajo, saj je 60% površin, predlaganih na podlagi direktive o habitatih,
znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o pticah
(www.natura2000.gov.vi..., 2008a).
V zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku, regijskih in krajinskih parkih
ter rezervatih in naravnih spomenikih) je 25% skupne površine Natura 2000 območij.
Direktiva o habitatih je direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst. Njen pomen je velik, predvsem zato,
ker so ohranitev, varstvo okolja in izboljšanje kakovosti okolja vključno z
ohranjanjem naravnih habitatov ter živalskih in rastlinskih vrst temeljni cilj
splošnega interesa,
ker se na evropskem ozemlju držav članic stanje naravnih habitatov še naprej slabša
in je vse večje število prosto živečih vrst resno ogroženih; ker je treba, glede na to,
da so ogroženi habitati in vrste del naravne dediščine Skupnosti in da nevarnosti, ki
jim grozijo, velikokrat segajo čez meje,
ker je treba, da se zagotovi obnovitev ali vzdrževanje ugodnega stanja naravnih
habitatov in vrst, pomembnih za Skupnost, določiti posebna ohranitvena območja,
da se po določenem časovnem razporedu vzpostavi usklajeno evropsko ekološko
omrežje,
ker naj bi načrtovanje rabe prostora in razvojna politika spodbujala ustrezno
ravnanje z značilnostmi krajine, ki so zelo pomembne za prosto živeče živalske in
rastlinske vrste,
ker naj bi se vzpostavil sistem za nadzorovanje stanja ohranjenosti naravnih
habitatov in vrst, ki jih ureja ta direktiva,
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ker naj bi se predvideli dopolnilni ukrepi za urejanje ponovne naselitve nekaterih
domorodnih živalskih in rastlinskih vrst in možne naselitve tujerodnih vrst.
Graf 17: Trenutno stanje zavarovanih območij glede na površino Slovenije (Hlad,
Skoberne, 2001).

Trenutno stanje zavarovanih območij glede na površino R
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Graf 18: Predlog zavarovanih območij po kategorijah (Hlad, Skoberne, 2001).
Primerjava skupnih površin širših zavarovanih območij po kategorijah
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Za ohranjanje nacionalne biodiverzitete naj bi R Slovenija razglasila 18 območij za
varovana območja in jih razvrstila v različne kategorije (od krajinskega do narodnega
parka). Skupna površina naj bi tako znašala 20% celotnega državnega ozemlja. Regijska
parka Kočevje-Kolpa in Snežnik se nahajata znotraj območja medveda, predvideni RP
Trnovski gozd pa se bo prekrival z območjem medvedove razširitve. Znotraj 2.332 km2
velikega območja je največ pragozdnih rezervatov. Z zavarovanjem območij se odpirajo
nova vprašanja, ki sprožajo nove konflikte tako v javnosti kot med strokovnjaki in politiki.
Cilj zavarovanega dela je ohranjati povezan in kompleksen gozdni ekosistem, vključno z
medvedom in njegovim habitatom, temu cilju pa naj bi sledile prilagojene gospodarske
dejavnosti. A temu v realnosti ni tako. Če se zavedo, da ekstenzivna ovčereja in medved
nikjer v Evropi ne moreta obstajati drug z drugim, je težko razumeti namere slovenske
države, ko je konec 90-ih let začelo za to pristojno ministrstvo načrtovati širjenje medveda
proti Alpam, kjer se je tradicija pašne živinoreje še ohranila, a na drugi strani pospešuje
ovčerejo na tradicionalnem območju medveda, kar možnosti konfliktov še stopnjuje.
Strokovnjaki ugotavljajo, da v alpsko visokogorje medved in tudi volk ne spadata, da pa je
poletna paša zaželena tudi z okoljevarstvenega vidika. Za kočevsko-ribniško in snežniško
območje pa menijo, da velike zveri tja sodijo, a njihova navzočnost ni združljiva z
ovčerejo. Država naj bi potemtakem spodbujala ovčerejo v Alpah, temeljni dejavnosti v
dinarskem svetu pa naj bosta lov in gozdarstvo. Zopet se zastavlja pomislek, če sklepamo,
da je slovenski del dinarske populacije edini potencialni vir za naselitev in vrnitev
medveda v Alpe in končna rešitev k povezanosti metapopulacij, ki so do sedaj ostajale
ločene. Vsekakor je potreben ukrep natančne določitve namena prostora in uskladitve
njegove rabe (Kryštufek, 2000).
Slika 23: Prostorski prikaz predloga zavarovanih območij po kategorijah (Hlad, Skoberne,
2001).

V zasnovi zavarovanih območij je posebna pozornost namenjena varstvu ekosistemov,
ki so življenjski prostor ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ali so vezani na vodni ali
87

obvodni prostor z oblikovanjem novih krajinskih parkov (Drava, Dragonja, Ljubljansko
barje, Goričko). Največji poudarek pa je na kategoriji regijskega parka kot najprimernejši
obliki varovanja večjih, sklenjenih, pretežno naravno ohranjenih območij velike biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti, kjer potekajo tudi gospodarske dejavnosti (Snežnik,
Kočevsko-Kolpa, Pohorje, Kras, Trnovski gozd, Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke,
Mura).
8.3.4. OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O POMENU VARSTVA RJAVEGA MEDVEDA
Srečanja med človekom in medvedom so vsa pogostejša, na eni strani zato, ker se
medved zaradi posegov človeka v njegovo življenjsko okolje seli in išče hrano drugje, na
drugi strani pa zato, ker človek vse bolj krči njegov življenjski prostor, vnaša hrup in
nemir, zaradi česar se kvaliteta medvedovega habitata slabša. Srečanja med njima so
pogostejša tam, kjer v preteklosti človek ni bil navajen na njegovo prisotnost, in kjer je
večja gostota poselitve, tam pa so možnosti za nastanek konfliktov še večja. Pomembno za
oblikovanje odnosa sobivanja med človekom in medvedom je obveščanje ljudi o biologiji
in ekologiji, vzgoja mladine ter objektivno osveščanje javnosti preko medijev. Človek
mora medvedu priznati nesporno domovinsko pravico, kar je predpogoj za dolgoročno
ohranitev te vrste (www.mop.gov.si..., 2008a).
Cilj naših prizadevanj in prizadevanj strokovnjakov je ohraniti medveda in njegov
naravni življenjski prostor. Potrebno je medveda dosledno zaščititi z zakonom in naj ima
status lovne divjadi le v primeru, ko gre za dokazano vitalno populacijo in je lov
uporabljen le za dosego ciljev, ki so opredeljeni z načrtom upravljanja. Ker medved v
naravi ne pozna začrtanih državnih meja in jih večkrat prestopi, je potrebno ohranjati in
ponovno izpostaviti povezave (koridorje) med razdrobljenimi populacijami. Slovenija si s
sosedo Hrvaško deli skupno populacijo rjavega medveda, zato je nujno zakonsko
sodelovanje obeh držav, saj ima medved v omenjenih državah različen status. V Sloveniji
ima status zavarovane vrste, na Hrvaškem pa status lovne divjadi. Ker so človeški vplivi
najbolj izpostavljen indikator spremenjenih razmer v medvedovem habitatu, je potrebno
nadzirati in hkrati omejiti škodljive človekove posege v osrednjem življenjskem območju
ter na območjih koridorjev. Slovenija do danes še nima povsem izdelanega sistema
povračil škod, ki jo povzroča medved. Za škodo je odgovorna država, sistem povračil pa
največkrat ne sledi preventivnim ukrepom, zapisanim v Akcijskem načrtu. Vsa zakonska
določila težijo k zmanjševanju na minimum ustvarjenja težav z medvedi, kar med drugimi
tudi pomeni iz populacije izločiti problematične medvede ter opustiti takšno krmljenje
medvedov, ki lahko povzroča navezanost medveda na človeka oz. na dostopnost do hrane.
9. ZAKLJUČEK
Odnos človeka do živali je bil preko stoletij zgodovine protislovno zaznamovan – v
arhaični družbi so živali častili kot svete in bogu podobne, kasneje njemu tudi žrtvovane. V
starem Rimu so bile živali skupaj z ženami, otroki in sužnji izenačene in so imele status
predmeta. V srednjem veku so bile celo prevedene pred sodišče ter obtožene, če so
ogrožale človeka. Lahko se zamislimo nad omenjenimi dejstvi, a bode v oči situacija tudi
danes, ko položaj nekaterih živalskih in rastlinskih vrst ni drugačen. Namerno ubijanje,
ilegalen lov, dobičkonosno trgovina z izdelki, narejenimi iz njih …
Medved je za številne ljudi simbol v različnih pomenih, hkrati pa je tudi simbol razlik
med ljudmi in kulturami. Če je medved za Srednjo Evropo in za ljudi, ki jim z njim ni treba
deliti življenjskega prostora, vrednota in simbol mogočnosti in moči, čudovite divjine in
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izraz ohranjenosti okolja, naravni in kulturni spomenik, nenazadnje tudi estetski užitek,
pomeni v okolju, v katerem je resnično navzoč, to pomeni tudi v Sloveniji, za marsikoga
nevarnost, strah, škodo na lastnini in konkurenco v tekmi za iste dobrine v skupnem
okolju. Ti različni pogledi so žal globoko zakoreninjeni v naši zavesti.
Zveri predstavljajo vrh v prehranjevalni verigi in so kot take občutljive na neposredne
in posredne motnje in so indikator stanja celotnega ekosistema. V ekosistemih z razvitimi
biotskimi interakcijami zveri povečujejo biodiverziteto. So potencialno ranljivi zaradi
redkosti in zaradi dovzetnosti za redkost na nižjih prehranjevalnih ravneh. Z ohranitvijo
zveri bomo ohranili tudi ostale pomembne segmente nacionalne biodiverzitete (strukturno
kompleksen in funkcionalen gozdni ekosistem). Medved kot ključna vrsta s svojo
dejavnostjo zvišuje kakovost celotnega ekosistema.
Zato je za dolgoročno ohranitev rjavega medveda ključnega pomena upravljanje z
njegovim življenjskim okoljem, saj prispeva k zmanjševanju konfliktnih situacij in s tem k
boljšemu sobivanju med človekom in medvedom.
Preglednica 18: Matrična predstavitev ocene obstoječega negativnega vpliva dejavnosti
(promet) na vzorčno regijo (habitat rjavega medveda v Sloveniji – osrednje območje
prisotnosti).
POLJE ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
A) STOPNJA
POZNAVANJA,
RAZISKANOSTI
NEGATIVNEGA VPLIVA
B) PROSTORSKA
RAZŠIRJENOST
POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA
C) INTENZIVNOST
POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA
D) REGIONALNI POMEN
NEGATIVNEGA VPLIVA

RAZREDI ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
1. ni raziskan
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
1. majhna
2. lokalna
3. lokalna v celotni regiji
4. v večjem delu regije
5. v celotni regiji
1. zelo nizka
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno) visoka
1. zanemarljiv
2. majhen
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik

OZNAKA (TIPOLOGIJA)
NEGATIVNEGA
VPLIVA

A2

B4

C4

D4

Gostota javnih cest nižjega reda bistveno ne vpliva na medveda, čeprav se utegne
število trčenj z motornimi vozili na teh cestah povečevati zaradi vse večje gostote prometa.
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Bolj usodno vpliva na življenje medveda vse večja gostota gozdnih cest ter vleke, ki
služijo za gospodarjenje z gozdovi. Tako se gostota giba od 18 m/ha (Kočevje) do 23
m/km (Postojna). Poleg tega je za spravilo lesa zgrajenih od 89 m/ha (Kočevje) do 104
m/ha (Postojna) gozdnih vlek (podatki povzeti po Berce, Štrumbelj). Dolžina gozdnih cest
je v letu 2005 znašala 12.683 km, po poročilu Zavoda za gozdove pa je bila v omenjenem
letu dolžina gozdnega roba 115.000 km. Ta dva podatka nam kažeta, da se proces
zaraščanja stopnjuje, hkrati se povečuje delež gozdnih cest, ki drobijo gozdne ekosisteme
in povečujejo fragmentacijo.
Kljub veliki gostoti prometnic v naših gozdovih gostota zaradi uvajanja nove
tehnologije pridobivanja in spravljanja lesa še vedno narašča. Ceste same za medveda ne
predstavljajo največjega problema, težave pomenijo hrup in nemir, ki jih povzročajo
delovni stroji ter motorna vozila, s katerimi se pripeljejo obiskovalci. Rešitev bi bila
uveljavitev mirne cone, ki bi omejevala nemir v osrednjem življenjskem prostoru rjavega
medveda, a te žal v Sloveniji še nikjer niso uveljavljene.
Pričakuje se, da bo mortaliteta medvedov zaradi naraščajočega prometa pomensko
prerasla ostale vzroke smrtnosti medvedov izven njegovega osrednjega življenjskega
prostora. To pomeni nujnost k ekološkemu in naravi prijaznemu načrtovanju razvoja
prometnega omrežja v Sloveniji ter h konkretnemu planiranju posameznih prometnih
odsekov.
Preglednica 19: Matrična predstavitev ocene obstoječega negativnega vpliva dejavnosti
(turizem, rekreacija) na vzorčno regijo (habitat rjavega medveda v Sloveniji – osrednje
območje prisotnosti).
POLJE ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
A) STOPNJA
POZNAVANJA,
RAZISKANOSTI
NEGATIVNEGA VPLIVA
B) PROSTORSKA
RAZŠIRJENOST
POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA
C)INTENZIVNOST
POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA
D)REGIONALNI POMEN
NEGATIVNEGA VPLIVA

RAZREDI ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
1. ni raziskan
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
1. majhna
2. lokalna
3. lokalna v celotni regiji
4. v večjem delu regije
5. v celotni regiji
1. zelo nizka
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno) visoka
1. zanemarljiv
2. majhen
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik

OZNAKA (TIPOLOGIJA)
NEGATIVNEGA
VPLIVA

A2

B3

C2

D2
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Zaradi odpiranja novih izletniških točk se gostota obiskovalcev v osrednjem
življenjskem prostoru medveda še povečuje v vseh letnih časih. S tem se povečuje nemir,
obiskovalci vnašajo hrup, ki moti živali, pogostejša srečanja človeka z medvedom pa
povečujejo možnost napada nanj. V prihodnosti se pričakuje povečan pritisk obiskovalcev
zaradi razvoja izletniškega turizma.
Preglednica 20: Matrična predstavitev ocene obstoječega negativnega vpliva dejavnosti
(gradnja, infrastruktura) na vzorčno regijo (habitat rjavega medveda v Sloveniji – osrednje
območje prisotnosti).
POLJE ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
A) STOPNJA
POZNAVANJA,
RAZISKANOSTI
NEGATIVNEGA VPLIVA
B) PROSTORSKA
RAZŠIRJENOST
POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA
C) INTENZIVNOST
POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA
D) REGIONALNI POMEN
NEGATIVNEGA VPLIVA

RAZREDI ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
1. ni raziskan
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
1. majhna
2. lokalna
3. lokalna v celotni regiji
4. v večjem delu regije
5. v celotni regiji
1. zelo nizka
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno) visoka
1. zanemarljiv
2. majhen
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik

OZNAKA (TIPOLOGIJA)
NEGATIVNEGA
VPLIVA

A2

B4

C3

D4
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Preglednica 21: Matrična predstavitev ocene obstoječega negativnega vpliva dejavnosti
(poselitev) na vzorčno regijo (habitat rjavega medveda v Sloveniji – osrednje območje
prisotnosti).
POLJE ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
A) STOPNJA
POZNAVANJA,
RAZISKANOSTI
NEGATIVNEGA VPLIVA
B) PROSTORSKA
RAZŠIRJENOST
POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA
C) INTENZIVNOST
POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA
D) REGIONALNI POMEN
NEGATIVNEGA VPLIVA

RAZREDI ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
1. ni raziskan
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
1. majhna
2. lokalna
3. lokalna v celotni regiji
4. v večjem delu regije
5. v celotni regiji
1. zelo nizka
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno) visoka
1. zanemarljiv
2. majhen
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik

OZNAKA (TIPOLOGIJA)
NEGATIVNEGA
VPLIVA

A2

B5

C3

D3

Večjo ali manjšo primernost okolja za medveda lahko ocenimo tudi po gostoti
človekove poseljenosti. To velja za življenjske prostore vseh velikih zveri, ravno zato so se
le-te do danes ohranile v najmanj gosto poseljenih predelih; gorskih masivih, ki ravno
zaradi manj ugodnih naravno geografskih razmer omejujejo poselitev človeka in otežujejo
intenzivno kmetijsko pridelavo. Poselitev v osrednjem življenjskem prostoru medveda je
najmanjša v Sloveniji (podpovprečna) in znaša 20 do 30 preb/km2. Kraški, neraven kamnit
svet s podzemnim pretakanjem vode pa je neprivlačen za poselitev človeka, hkrati zaradi
manj primernega reliefa je v osrednjem življenjskem prostoru medveda manjša gostota
hitrih cest, ki nevarno sekajo historične povezave med osebki in populacijo.
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Preglednica 22: Matrična predstavitev ocene obstoječega negativnega vpliva dejavnosti
(gozdarstvo, industrija, kmetijstvo) na vzorčno regijo (habitat rjavega medveda v Sloveniji
– osrednje območje prisotnosti).
POLJE ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
A) STOPNJA
POZNAVANJA,
RAZISKANOSTI
NEGATIVNEGA VPLIVA
B) PROSTORSKA
RAZŠIRJENOST
POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA
C) INTENZIVNOST
POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA
D) REGIONALNI POMEN
NEGATIVNEGA VPLIVA

RAZREDI ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
1. ni raziskan
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
1. majhna
2. lokalna
3. lokalna v celotni regiji
4. v večjem delu regije
5. v celotni regiji
1. zelo nizka
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno) visoka
1. zanemarljiv
2. majhen
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik

OZNAKA (TIPOLOGIJA)
NEGATIVNEGA
VPLIVA

A2

B4

C4

D4

Na leto se v Sloveniji kot posledica zaraščanja kmetijskih površin izgubi okoli 4000 ha
kmetijskih površin. Kot posledica teh izgub je opazno širjenje naravnega življenjskega
prostora medveda, kar povzroča vse večjo frekvenco pojavljanja medveda v neposredni
bližini naselij. Pojavljanje medveda v naseljih je pričelo ogrožati ne le človekovo imetje,
ampak človeka samega. Strah pred mogočno zverjo čutijo tudi otroci na poti v in iz šol.
Ravno zaradi ogrožene varnosti šolarjev je moralo kar 14 slovenskih občin financirati
dodatne šolske prevoze, kar je še izdatneje obremenilo občinske proračune. Hkrati so to
občine na demografsko ogroženih območjih, kjer se možnosti za enakomeren gospodarski,
družbeni in socialni razvoj še zmanjšane. Zato je nujen sprejem zakona, ki bo omogočal
sobivanje človeka in medveda v istem prostoru. Razloga za takšno zakonsko ukrepanje sta
dva:
ohranjanje kmetijske dejavnosti na osrednjem območju pojavljanja rjavega
medveda in
zagotavljanje finančnih sredstev lokalnim skupnostim za reševanje problematike
zaradi vse večje prisotnosti medveda.
Predlagana je renta, do katere bodo upravičeni vsi kmetovalci v osrednjem območju
prisotnosti medveda, ki obdelujejo najmanj 1 ha zemlje. Izplačana finančna sredstva bodo
delovala stimulativno, ker bodo spodbujala ohranjanje kmetijstva na ogroženih območjih.
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S kmetijsko dejavnostjo se ohranja kulturna krajina in preprečuje širitev življenjskega
prostora medveda. Ker so v teh krajih še posebej prisotni negativni demografski trendi
(odseljevanje mlade generacije), je potrebno ohraniti življenje na podeželju, kar je osnovni
predpogoj za preprečitev nadaljnjega procesa zaraščanja kmetijskih površin.
Do sedaj velja, da so vsa finančna sredstva, namenjena za izplačilo škod zaradi
medveda, na ramenih lokalnih skupnosti, kar je v nasprotju z zakonom o varstvu, gojitvi in
lovu divjadi, kjer je le-ta opredeljena kot državna lastnina. Torej je nesprejemljivo, da
morajo občine skrbeti za reševanje problematike, ki nastaja zaradi prisotnosti medveda
(prilagojeno zbiranje in odvažanje odpadkov, zavarovana odlagališča …), ki je last države.
Zaradi tega je potrebno dosledno izvajanje ukrepov ter se pri tem držati pravila, da kdor
ima koristi, naj krije tudi morebitne stroške.
Cilji državne politike morajo slediti interesom lokalnega prebivalstva ob upoštevanju
načel dolgoročne ohranitve te vrste ter varstva naravne in kulturne krajine na območju
osrednjega življenjskega prostora rjavega medveda:
preprečiti zaraščanje kmetijskih površin ter ohraniti kmetijsko dejavnosti v
osrednjem življenjskem območju medveda (a primerna zaščita čred z ograjami,
električnimi pastirji …),
preložiti finančno breme z lokalnih skupnosti na državno raven oz. lokalnim
skupnostim povečati občinske proračune za reševanje problemov nastalih zaradi
pojavljanja medveda,
kmetovalcem določiti rento, s čimer se preprečuje proces opuščanja intenzivnega
obdelovanja zemlje in zadržuje mlado aktivno prebivalstvo na podeželju,
vzpostaviti ekološko ravnovesje glede števila medvedov, a hkrati zmanjšati
nevarnost za ljudi in njihovo premoženje.
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Preglednica 23: Matrična predstavitev ocene obstoječega negativnega vpliva dejavnosti
(ovčereja) na vzorčno regijo (habitat rjavega medveda v Sloveniji – osrednje območje
prisotnosti).
POLJE ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
A) STOPNJA
POZNAVANJA,
RAZISKANOSTI
NEGATIVNEGA VPLIVA
B) PROSTORSKA
RAZŠIRJENOST
POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA
C) INTENZIVNOST
POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA
D) REGIONALNI POMEN
NEGATIVNEGA VPLIVA

RAZREDI ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
1. ni raziskan
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
1. majhna
2. lokalna
3. lokalna v celotni regiji
4. v večjem delu regije
5. v celotni regiji
1. zelo nizka
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno) visoka
1. zanemarljiv
2. majhen
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik

OZNAKA (TIPOLOGIJA)
NEGATIVNEGA
VPLIVA

A3

B5

C5

D4

Posebej izpostavljam kmetijsko dejavnost – ovčerejo, ki ima velik regionalni pomen,
kot negativen vpliv v osrednjem življenjskem prostoru medveda. Ovce so med domačimi
živali najpogostejši plen medveda, zato bo potrebno v prihodnje razmisliti o razvoju
ovčereje v Sloveniji, predvsem v obliki proste in nenadzorovane paše v predalpskem in
alpskem prostoru. Vzroki za pogoste napade medveda na ovce je potrebno iskati v
razširjenosti ovčereje, velikosti čred ter ovc in v pomanjkanju ustreznih zaščitnih ograj, ki
bi te napade preprečevale.
Vpliv medveda (in s tem napadov ter škod, ki jih povzroči) je v dinarskem svetu
bistveno manjši kot v alpskem, če le-tega v obeh pokrajinah primerjamo z gostoto
medvedov. Podatki o razmerju škode, ki jo povzročijo medvedi v alpskem in dinarskem
območju, pokažejo na zavajanje javnosti, predvsem s strani nasprotnikov ohranitve rjavega
medveda. Leta 1997 je 8-10% medvedov na območju Alp povzročilo 56% vse škode, ki jo
rjavi medved povzroči v Sloveniji. Medtem ko je okoli 300 osebkov na dinarskem
območju povzročilo 37% vse škode, 7% pa drugod po Sloveniji. Leto kasneje je ostalo
nespremenjeno število medvedov v Alpah (8-10% vseh osebkov v Sloveniji), ki je
povzročilo večji odstotek (82) škod kot leto prej. 300 medvedov dinarske populacije v
Sloveniji je povzročilo 16% škode, 2% pa medvedi izven dinarskega sveta (Simonič,
2000). Nasprotniki ohranitve medveda izrabljajo statistiko škode, ki jo povzroči
nepomembno (= bistveno manjše) število medvedov v alpskem prostoru za gonjo proti
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njemu na tradicionalnem dinarskem oz. visoko kraškem območju, na katerem pa veliko
število medvedov povzroča razmeroma manjšo škod, predvsem od takrat, ko so začeli
nenadzorovano pasti ovce sredi gozdov in tako dali medvedu priložnost za napade. Pri nas
medved povzroča omembe vredno gospodarsko škodo le v alpskem prostoru, a tu živi
najmanj medvedov (politika ohranitve medveda na območju, kjer so možnosti srečanja s
človekom manjše), škoda na Visokem Krasu pa je glede na prisotnost 90% vse populacije
neznatna. To potrjuje, da višina in obseg škode nista odvisna od števila in gostote
naseljenosti medvedov, ampak od »ponudbe drobnice«. Večje je število glav drobnice na
pašnikih, večja je škoda, ne glede na število medvedov, ki tam živijo. Na podlagi škod je
moč ugotoviti, da ima odpor prebivalcev alpskega dela Slovenije proti navzočnosti
medveda globlje ekonomske in socialne korenine kot na dinarskem območju, kjer gre za
politično podpihovanje neutemeljenih domnev.
Pričakujemo lahko, da bo škoda zaradi vse intenzivnejše reje drobnice, zlasti v
strnjenih gozdovih, še narasla. Zato je potrebna strategija ovčereje, ki bo usklajena s
strategijo razvoja populacije velikih zveri.
Prikazana matrična predstavitev (preglednica 24) se uporablja za primerjanje in določanje
pomena ter ranga negativnih vplivov (Plut, 2004).
DEJAVNOST, KI
POVZROČA
NEGATIVNE VPLIVE

VRSTA NEGATIVNEGA
VPLIVA

OZNAKA (TIPOLOGIJA)
NEGATIVNEGA
VPLIVA

Gradnja
prometnic,
ki
ločujejo historične povezave
A 2, B 3; C 4; D 3
PROMET
med
populacijami,
fragmentacija.
A 2; B 3; C 2; D 2
TURIZEM, REKREACIJA Vnašanje nemira in hrupa,
izguba strahu.
Vnašanje hrupa, nemira,
A 2; B 4; C 3; D 4
GRADNJA,
fragmentacija.
INFRASTRUKTURA
Dostop do hrane, nemir,
izguba
strahu
pred
A 2; B 5; C 3; D 3
POSELITEV
človekom,
pozidava
gozdnih, travniških površin.
Zaraščanje
kmetijskih
A 2; B 4; C 4; D 4
površin in gozdnih robov,
GOZDARSTVO,
opuščanje za kmetijstvo
INDUSTRIJA,
primernih površin, gradnja,
KMETIJSTVO
hrup.
Nezavarovane črede, porast
A 3; B 5; C5; D4
OVČEREJA
konfliktnih situacij, škoda
…
Dejavnost, ki se kaže kot negativni vpliv, in ima največji pomen na celotnem
osrednjem območju poselitve medveda, je ovčereja. Zaradi neprilagojene kmetijske in
okoljske politike, ki je v preteklih letih vzpodbujala rejo drobnice, je intenzivnost posledic
ekstremno velika in se kaže v naravnem in družbenem okolju. Zaradi negativnih vplivov na
življenjsko okolje rjavega medveda, predstavljajo promet ter kmetijstvo, gozdarstvo in
industrija veliko nevarnost za ohranitev stabilne in vitalne populacije rjavega medveda v
Sloveniji. Morda še najmanj občuten in boleč dejavnik ogrožanja medveda je turizem, a
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lahko v prihodnosti pričakujemo, da se bodo pritiski na tem področju le še stopnjevali.
Zato velja posebna skrb ravno sonaravnemu turizmu, ki bo upošteval prisotnost velikih
zveri v Sloveniji, njim prilagajal turistično ponudbo in hkrati ohranjal biotsko, vrstno in
ekosistemsko pestrost.
Glede na prikazano matrično predstavitev lahko sklepamo, da je področje presoje
negativnih vplivov na habitat medveda v osrednjem območju poselitve premalo
sistematično raziskano. Manjkajo analize, katere rezultati bi osvetlili pomen upravljanja z
življenjskim okoljem rjavega medveda kot ključnega za njegovo dolgoročno ohranitev, saj
lahko bistveno prispeva k zmanjševanju konfliktnih situacij in s tem k boljšemu sobivanju
med medvedom in človekom.
Potrebno je aktivno varstvo medveda in njegovega habitata, kar pomeni izvajanje
številnih aktivnosti, ki težijo k:
zmanjševanju fragmentacije ter ohranjanju in povečevanju deleža strnjenih gozdnih
površin,
ohranjanju biokoridorjev (varovanje in vzpostavljanje novih naravnih zatočišč v
območjih brlogov),
prepovedi oz. prilagoditvi izvajanja del (vsaj 100 m od okolice brlogov prepovedati
gradnjo gozdnih prometnic; v radiu vsaj 50 m od bivališč se praviloma ne ukrepa),
ohranjanju in vzpostavljanju naravne in razgibane strukture gozda (povečevati
delež plodonosnih drevesnih vrst, vzdrževanje gozdnega roba, vzdrževanje gozdnih
jas in grmišč za izboljšanje prehranskih razmer, povečevanje odmrle biomase,
ohranjati debelo drevje (v njem živi več vrst organizmov) ter trohneče drevje
listavcev, vzdrževanje starih sadovnjakov v opuščenih vaseh …),
varovanju medvedje populacije (dovoljeni le izjemni posegi v primeru ogroženosti
človeka).
Zaradi naraščajočih sečenj, gradnje gozdnih cest in vlek, propadanja gozdov, gradnje
prometnega omrežja, obujanja ovčereje in ekstenzivnih oblik goveda ter ostalih vplivov
prisotnosti človeka (turizem, rekreacija, nabiralništvo) se primernost habitata rjavega
medveda pri nas poslabšuje. Pričakujemo lahko, da se bodo omenjeni negativni trendi še
nadaljevali. Zaradi napredujoče fragmentacije in degradacije varovalne funkcije habitata v
osrednjem življenjskem prostoru medveda, postaja le-ta potencialno ogrožena in ranljiva
živalska vrsta v Sloveniji. Zato mora biti prva in glavna naloga države usmerjenja v
izboljšanje političnega habitata rjavega medveda in pridobivanje naklonjenosti lokalnega
prebivalstva varstvu medveda. Cilji državne politike bi tako morali postati:
oblikovanje mreže nacionalnih, regijskih in krajinskih parkov,
oblikovanje koridorjev med populacijami in posameznimi osebki,
ohranitev ter varstvo medveda in njegovega habitata na državni, medregijski in
mednarodni ravni,
propagandne akcije, informiranje in izobraževanje lokalnega prebivalstva,
oblikovanje usklajene državne strategije povračila škod.
Cilji morajo slediti izhodiščem za omilitev napredujočih negativnih trendov
(načrtovanje rabe prostora):
omejitev javnega prometa po gozdnih prometnicah,
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varovanje travnikov sredi gozdov ter prepoved nenadzorovane paše drobnice in
govedi,
v za medveda življenjsko pomembnih predelih časovno omejiti dela in promet ter
uvesti mirne cone,
omejiti urbanizacijo in širitev naselij v bližino obsežnih gozdnih kompleksov,
izvajati odstrel po strokovnih načelih in le v primerih, ko je ogroženo življenje in
premoženje ljudi.
O problematiki (stopnji ogroženosti, poznavanju taksona …) so se ukvarjali številni
strokovnjaki. Za primerjavo z zgoraj prikazano matrično predstavitvijo, omenjam izsledke
Kryštefka, ki pa dajejo podobne rezultate.
Slika 24 prikazuje razširjenost taksona po UTM kvadratih 1 (Kryštefek, 2001).

1

UTM koordinatni sistem je univerzalni koordinatni sistem. Je prav tako transverzalni Mercatorjev koordinatni sistem (z rahlo
drugačnimi geometrijskimi parametri kot G-K) položen preko globalnega elipsoida WGS84. Ta koordinatni sistem postaja standard v
EU.
http://www.mkx.si/geoconv/
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Slika 24: Lokalitete taksona 2 (Kryštefek, 2001).

Karti zajemata tudi podatke o občasnem pojavljanju klateških medvedov. Območje stalne
poseljenosti in glavnine reproduktivne populacije je posebej označeno (senčeno).
Ursus arctos Linnaeus
0. problematika neznana - informacij ni na razpolago v obsegu, ki bi omogočal podati
ustrezno oceno,
1. problematika nezadostno poznana - oceno je mogoče podati zgolj na podlagi pičlega
števila obstoječih informacij,
2. problematika zadovoljivo poznana - oceno je mogoče podati na podlagi bogatih osebnih
izkušenj in izkušenj drugih konsultiranih specialistov, medtem ko je pisnih informacij
malo,
3. problematika dobro znana - oceno je mogoče podati na podlagi velikega števila
pisnih informacij,
4. problematika zelo dobro znana - oceno je mogoče podati tako na podlagi odličnega
osebnega poznavanja tematike kot na podlagi velikega števila pisnih informacij.
A) OCENA
SLOVENIJI

STOPNJE

RAZISKANOSTI

RAZŠIRJENOSTI

TAKSONA

V

0. neznana - razširjenost taksona v glavnem ni znana,
1. nezadostna - ocena je podana zelo približno,
2. zadovoljiva - ocena je podana na podlagi bogatih osebnih izkušenj in izkušenj drugih
konzultiranih specialistov,
3. dobra - obstaja točkovna karta razširjenosti, ki kljub nepopolnosti ustrezno
predstavlja razširjenost taksona,
4. zelo dobra - znana je večina (nad 80 %) nahajališč (= kvadratov UTM mreže s stranico
10 km) taksona.

2

skupina organizmov, ki se uvršča v določeno sistematsko kategorijo
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B) OCENA RAZŠIRJENOSTI TAKSONA V SLOVENIJI (odstotki pomenijo
površino Slovenije, ki jo takson poseljuje)
0. neznana,
1. < 1 %,
2. 1 % - 5 %,
3. 6 % - 20 %,
4. 21 % - 50 %,
5. > 51 %.
C) OCENA
SLOVENIJI

STOPNJE

TAKSONOMSKE

RAZISKANOSTI

TAKSONA

V

0. gre za kompleks vrst dvojčic,
1. potrebna je revizija taksona,
2. potrebne so kariološke analize,
3. potrebne so alocimske/molekularno-biološke analize,
4. taksonomsko znanje je dobro.
D) OCENA STOPNJE EKOLOŠKE RAZISKANOSTI TAKSONA V SLOVENIJI
0. neznana,
1. nezadostna,
2. zadovoljiva,
3. dobra,
4. zelo dobra.
E) OCENA TRENDA (glede na stanje 1975)
? trend neznan,
-4 takson je izumrl ali domnevno izumrl,
-3 areal/populacija taksona se je zmanjšal(a) za > 50%,
-2 areal/populacija taksona se je zmanjšal(a) za < 50%,
-1 areal/populacija taksona se je zmanjšal(a), vendar obseg ni znan,
0 stanje je stabilno, areal/populacija taksona se ni spremenil(a),
+1 areal/populacija taksona se je povečal(a), vendar obseg ni znan,
+2 areal/populacija taksona se je povečal(a) za < 50%,
+3 areal/populacija taksona se je povečal(a) za >50%.
F) VZROKI OGROŽENOSTI
1. spreminjanje kmetijske rabe (intenziviranje, opuščanje, drugo: širjenje
ovčerje/kozjereje),
2. izolacija in fragmentacija habitata,
3. kemijsko onesnaževanje,
4. toplotno onesnaževanje,
5. pogozdovanje negozdnih površin,
6. rekreacijski pritisk in nemir,
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7. lov oziroma ribolov (prelov) ali ubijanje z drugimi motivi: politično motivirani
zahtevki za povečan odstrel,
8. spremembe v gospodarjenju z gozdovi: spremembe v odnosu do javnih gozdov,
9. klimatske spremembe,
10. vodnogospodarski ukrepi,
11. gradnja hidroenergetskih objektov,
12. gradnja objektov in infrastrukture,
13. bolezni, zajedavci,
14. uporaba bioagensov za zatiranje škodljivcev,
15. naseljevanje alohtonih vrst,
16. širjenje invazivnih vrst,
17. drugo (Kryštefek, 2001).
Avtor ocenjuje, da je takson dobro raziskan, prav tako stopnjo ekološkega raziskovanja
opredeli kot dobro. Ker je na razpolago veliko število pisnih informacij, je problematika
rjavega medveda dobra znana. Avtor navaja, da se je populacija povečala, vendar obseg ni
znan (ni prilagojenega monitoringa, manjkajo raziskave o metodologiji, ki bi dala jasno
oceno o številu medvedov v Sloveniji).
Avtor opredeli vzroke ogroženosti rjavega medveda v Sloveniji, med njimi posebej
izpostavi spremembe v gospodarjenju z našimi gozdovi (predvsem kot pomembne označi
tiste, ki so nastale v odnosu do javnih gozdov). Ravno te spremembe v gozdovih so tiste,
zaradi katerih se medved seli z osrednjega območja poselitve.
Dejavniki, ki zmanjšujejo biološko in ekološko stabilnost gozda in katerih posledice
povzročajo selitev medveda:
gozdni prostor obremenjujejo nedovoljeni posegi, ki spreminjajo krajinsko podobo
in motijo živalski svet,
skupna površina gozdov v zadnjih desetletjih še narašča, prav tako se povečujejo
pritiski v gozdni prostor, ki vodi do zmanjševanja ter drobljenja gozdnih površin in
tako z resnimi ekološkimi posledicami ogrožajo biotsko raznovrstnost krajin.
Krčenje gozdov slabi ekološko, socialno in proizvodno vlogo teh ostankov,
čezmerno izsekavanje starega in trhlega drevja, ki nudi hrano medvedu,
razvoj turizma in rekreacije žal ni usklajen z ohranjanjem gozdov in narave in ne
upošteva dovolj gozdnega okolja,
prometnice, ki potekajo skozi gozdove, sicer omogočajo večjo dostopnost, a hkrati
tudi večjo možnost negativnih vplivov na rastlinske in živalske vrste, zlasti zaradi
vnašanja nemira in hrupa ter nabiranja gozdnih sadežev. Pri gradnji prometnic se
uporablja neprilagojena težka mehanizacija, ki povzroča nedopustne posege v
gozdni prostor, ki so v nasprotju z varstvenimi interesi, ter povzročajo erozijo in
motnje obstoječih vrst,
paša živine in drobnice je v gozdovi po Zakonu o gozdovih prepovedana, a kljub
vsemu se neurejena paša živine in drobnice pojavlja v državnih gozdovih Alp,
Pohorja in gozdovih J in JV Slovenije, ki so dom rjavemu medvedu,
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neustrezen način izvajanja del v gozdu ter uporaba neprimerne mehanizacije
povzročajo erozijo, zbitost tal …
Ovira pri oceni teh dejavnikov je nezadovoljiva kakovost in razpoložljivost podatkov o
ekoloških parametrih za habitatne tipe in za zahteve posameznih vrst, ki jih naseljujejo,
vključno z medvedom. Dejavniki, ki ogrožajo življenjski prostor medveda in živalsko vrsto
samo, so premalo raziskani, a razsežnosti posledic so večje, kot si zamišljamo. Medvedov
habitat se slabša v kakovostnem oziru, zaradi česar je medved prisiljen v to, da širi svoj
prostor na območje večje poseljenosti. Medved se seli zaradi dejavnikov, ki so neodvisni
od populacijske gostote; nihanja razpoložljivosti hrane, ki je odvisna od spreminjajočih se
klimatskih razmer, saj v zadnjem desetletju lahko opazimo menjavanje hudih, ostrejših in
milejših zim z višjimi povprečnimi minimalnimi temperaturami. V času ostrejših
klimatskih pogojev v zimskem času medved dlje prezimuje, poveča se mortaliteta
posameznih (predvsem mlajših) osebkov, ker zaradi brezglavega iskanja hrane zapuščajo
materin areal in se razseljujejo na območja gostejšega prometnega režima, hkrati se zaradi
istega vzroka poveča število napadov na živali in človeka oz. na njegovo imetje. Če je
zima hujša (nižje temperature, zmrzali, večja količina zapadlega snega, ki se zaradi nižjih
temperatur dlje obdrži), ne obrodijo (ali pa bistveno kasneje) hrasti, posledično se nataliteta
medvedk zniža, to pa pomeni, da populacija rjavega medveda za uspešno reprodukcijo
potrebuje vsaj minimalno količino energijsko bogate hrane (npr. hrastovega želoda).
Pri pisanju diplomske naloge sem trčila ob marsikatero dilemo, ki se odpira tudi v
dnevnem tisku, mediji pa medvedu niso preveč naklonjeni. Številne negativne propagande,
že skorajda gonje, medvedu pač niso v prid. In človek pri tem ne bi smel ostati ravnodušen.
Že res, da veliko slišimo o tem, kako medved povzroča škodo na človekovem premoženju
in celo ogroža njegovo zdravje. A verjetno si ne znam prav dobro predstavljati, kako je
živeti skupaj z medvedom. Čeprav me je radovednost gnala do gozdov, kjer se medved
giblje, ga nisem imela priložnosti videti. A me je ganila zgodba prijateljeve družine iz
okolice Blok, katerih življenja so tesno povezana s prisotnostjo medveda. In ob tem si
zastavljam vprašanje, ali je potrebno to (medijsko) vojno proti medvedom nadaljevati? Je
res število medvedov v Slovenijo preveliko in je zato nujen povečan odstrel za ohranjanje
ravnovesja z okoljem? Vsako pomlad, ko minister za okolje izda pravilnik o odvzemu
rjavega medveda v Sloveniji, se krešejo mnenja med strokovnjaki in naravovarstveno
civilno družbo o (ne)opravičenosti posegov človeka v medvedji svet. In kot kaže se je
strokovnjakom letos uspelo uskladiti glede predvidenega števila za odstrel medvedov. V
preteklih dveh letih je bilo na Slovenskem izločenih več kot 100 osebkov na leto, za letos
pa je ZGS predlagal nižjo kvoto, 75 medvedov. Podatki štetja medvedov in nastalih škod,
ki so se v primerjavi z letom poprej prepolovile, tako po številu primerov kot po znesku
odškodnin, kažejo, da se je trend obrnil in da je populacija v rahlem upadanju. Je to znak,
da je človek s posegi v življenjski prostor že spremenil za življenje medveda ugodne
razmere in da je s populacijo nekaj narobe? Potrebno je skrbno in pretehtano poseganje v
populacijo, čeprav vsaka odločitev prinese z dobrim tudi nekaj slabega. Tako je tudi s
krmišči, v katera gozdarji, lovci … polagajo krmo (in mrhovino v mrhovišča). Krmišča se
pokažejo kot dobra v primeru, če z njimi odvračamo medveda od naselij in s tem od
človeka, a hkrati pomenijo navajanje medveda na hrano, posledično pa lahko to pripelje
tudi do številčne okrepitve populacije. Zato je razumljivo, da se porajajo pomisleki o
ravnanju s populacijo rjavega medveda v Sloveniji, saj je potrebno tehtno premisliti,
preden človek s paleto številnih dejavnosti poseže in ogrozi ključno vrsto pri ohranjanju
nacionalne biodiverzitete.
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10.

SUMMARY

For many people, a bear is a symbol of different meanings, at the sae time it is also a
symbol of differences between people and cultures. For Middle Europe and the people,
who do not have to share its habitat, the bear represents the value and symbol of power and
mightiness, marvellous wilderness and an expression of preserved environment, a natural
and cultural monument and, not at last, even an aesthetic pleasure. On the other hand, for
many a man it can mean danger, fear, material damage and competition in the race for the
same goods in the same environment. These various perspectives are deeply buried in our
conscience.
Beasts represent the peak of the food chain and as such they are sensitive about direct
and indirect interferences and are an indicator of the wholesome ecosystem. In the
developed ecosystems, with developed biotic interactions, beasts enlarge biodiversity. Due
to their rareness and susceptibility for rarity on lower eating levels they are potentially
vulnerable. By preserving beasts we can also preserve other important segments of national
biodiversity (structurally – complex and functional forest ecosystem). The bear, as the key
specie raises the quality of the whole ecosystem by its activity.
Therefore, controlling the habitat of the brown bear is of great importance for its longterm preservation, because it contributes a lot to lessening the conflict situations and by
that to better co-operation between man and bear.
Not only security of the brown bear population in Slovenia is important but also the
preservation of its habitat – its main living space. Due to enlarged urban, traffic,
recreational and tourist pressure, the humans change characteristics of the bear’s habitat
which forces the bear, together with changing naturally – geographical circumstances, to
find food elsewhere and move to more populated areas.
Active protection of the bear and its habitat is required, which means performing
several activities that lean towards:
reducing fragmentation and preserving and increasing the share of tight forest
surfaces,
preserving bio corridors (protecting and establishing of new natural shelters in lair
regions),
restricting, or. adjusting execution actions (to prohibit the construction of forest
traffic routes at least 100 metres away from lairs; no actions are generally taken in
the radius at least 50 metres away from residences),
preserving and establishing of natural and agitated structures of the forest,
protection of bear population (only exceptional interventions in case of
endangerment of a person are allowed).
Due to increasing felling, construction of forest routes and train, collapse of traffic net,
evoking of sheep breeding and extensive forms of cattle and other human influences
(tourism, recreation, picking of forest and other fruits), the suitability of the brown bear
habitat here is worsening. We can expect these negative trends to continue. Because of
fragmentation progress and degradation of protective function of the habitat in bear’s
central living area, it is becoming potentially endangered animal specie in Slovenia.
Therefore, the first and most important task of our country should be directed towards
improving the political habitat of the brown bear and gaining local residents’ sympathy for
preserving the bear. The aim of state politics should therefore become:

103

forming a system of national, regional and landscape parks,
forming corridors amongh populations and individual subjects,
preservance and protection of the bear and its habitat on national, interregional and
international level,
propaganda actions, informing and educating local population,
forming of a harmonized strategy of damage backpayment.
The goals must follow the starting point for mitigation of advancing negative trends
(planning of the special use):
limitation of public traffic in forest traffic routes,
protection of meadows in the middle of forests and prohibition of unmonitored
pasture of small cattle,
time limitation of work and traffic in areas that are significant for the life of the
bear,
limitation of urbanisation and spreading settlements near major forest complexes,
execution of killing according to expert principles, when human lives and
properties are in danger.
Adapted environmental policy, which will not only guarantee a stable population of
the brown bear, safety of its habitat, but will also execute the concept of an effective
cohabitation between man and bear, is needed. By pointing out regional parks we would
ensure the perseverance of natural balance and increase of biotic variety.
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