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“Štetje rib je kot štetje dreves…

…le da jih ne vidiš in da se premikajo.“

John Shepherd
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Ocena številčnosti medvedov
Območje stalne prisotnosti medveda Slovenija + Hrvaška
Površina: ~19 000 km2

~ 6000 km2 SLO
~ 13 000 km2 HR

Intenzivno, kratkotrajno vzorčenje
(september – december 2015)



4687 vzorcev zbranih v obeh državah (2472 Slovenija, 2205 Hrvaška). 

Ocenjujemo, da je v vzorčenju sodelovalo več kot 2500 ljudi.

Dobra prostorska pokritost.



Ključni partnerji pri vzorčenju v Sloveniji



2007

Ekstrakcija DNA 24 vzorcev/dan

Genotipizacija 30-40 vzorcev/dan

Opredelitev Subjektivno,

genotipov možnost napak

Slaba prenostljivost

med laboratoriji

2017

96 vzorcev/dan

300-400 vzorcev/dan

Objektivno, na ravni 

DNA zaporedja

Popolna prenosljivost

med laboratoriji

Dolgoročen genetski monitoring…
…potrebuje hitrejše in cenejše analize. 
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Koliko je medvedov?

Odvisno, kdaj vprašate.

Najbolj stabilna (najbolje podprta z realnimi podatki) je najnižja letna številčnost, 
tik pred reprodukcijo (ki jo lahko samo ocenimo), z „odšteto“ vso smrtnostjo (ki jo 
natančno spremljamo).
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Ocenjena velikost populacije: 564 (533 – 598) medvedov.

Leta 2007 je bila ocena 424 medvedov (383-458).

+ 33% 

Številčnost je ocenjena enako kot 2007: najnižja številčnost, konec leta 2015,
z odšteto vso smrtnostjo in pred reprodukcijo!



Povzetek

Z izvedbo raziskave smo prvič začeli spremljati dinamiko
medvedje populacije pri nas.

Medvedov je več, kot jih je bilo leta 2007...

…kar kaže na pomen genetskega monitoringa za upravljanje.

Znaten metodološki napredek bo omogočal hitrejše in cenejše 
spremljanje številčnosti medvedov v prihodnje.

Raziskava še poteka! Rezultati za celotno območje vključno s Hrvaško, 
populacijske gostote po posameznih območjih.



Največja zahvala gre vsem številnim prostovoljcem, 
zlasti lovcem in gozdarjem, 
ki so z izjemno zavzetostjo zelo temeljito 
povzorčili naše medvede.

Brez tega sodelovanja rezultatov ne bi bilo. 



Dejstvo je, da je medvedov več, kot jih je bilo,
kar kaže na visoko biološko nosilno kapaciteto 
našega okolja za medveda.

Izziv je ugotoviti, s koliko medvedi smo kot družba   
pripravljeni živeti.

Foto: Marko Masterl




