
 

 

Osnovne informacije o smeđem medvjedu 

 Smeđi medvjed (Ursus arctos) je najveći predstavnik zvijeri u 

Europi i važan dio naše prirodne baštine. 

 Medvjed je ugrožena vrsta pod zaštitom međunarodnih i 

nacionalnih zakona. 

 Medvjedu je potrebno mnogo prostora za život. S obzirom da u 

Europi nema puno velikih područja prekrivenih šumama, 

interakcija čovjeka i medvjeda je neizbježna. 

 Medvjed se uglavnom hrani s lako dostupnom hranom – ponekad 

ga privuku izvori hrane koji se nalaze u blizini kuća što može 

stvoriti probleme – kako čovjeku, tako i medvjedu. 

 Medvjed u pravilu bježi od čovjeka, a napasti će samo kad je 

isprovociran ili iznenađen njegovom prisutnošću.  

Glavne prepreke u očuvanju medvjeda  

 Gradnjom cesta, željeznica i naselja fragmentiramo i smanjujemo 

životni prostor/stanište medvjeda. 

 Medvjedi nanose štetu nezaštićenoj ili neprimjereno zaštićenoj 

imovini i domaćim životinjama na ispaši što vodi do nižeg stupnja 

tolerancije lokalnog stanovništva. 

Zašto nam trebaju medvjedi?  

 Medvjed ima važnu ulogu u prirodi: raznosi sjeme biljnih vrsta, 

zbog prehrane strvinama djeluje i kao „čistač šuma“, a istovremeno 

loveći biljojede značajno pomaže održavanju njihovog broja u 

ravnoteži. 

 Medvjed je „krovna“ vrsta: očuvanjem njihovog životnog prostora 

također štitimo i brojne druge vrste. Prisutnost medvjeda ima 

pozitivan učinak na cjelokupni ekosustav. 

 Medvjed može biti i turistička atrakcija stoga njegova prisutnost 

nudi potencijalne ekonomske i druge društvene dobiti za lokalnu 

zajednicu. 



 

 

 
Kako možemo doprinijeti boljem suživotu s medvjedom?  

 U blizini cesta i naselja ne bacati ostatke hrane jer time privlačimo 

medvjede. Otpatke treba pospremiti na medvjedu nedostupna 

mjesta u kontejnere ili kante za smeće koje su „otporne na 

medvjede“. 

 Domaće životinje i drugu imovinu koja je medvjedima zanimljiva 

propisno štititi pomoću elektro-ograde (više informacija: Elektro-

ograde) ili pastirskih pasa (više informacija: Pastirski psi) 

 U šumi, upozoravati na svoju prisutnost, pse držati na povodniku, 

medvjeđim mladuncima se ne približavati i ne prilaziti medvjeđem 

brlogu (više informacija: Kako se ponašati u staništu smeđega 

medvjeda) 

 Nikad ne hraniti medvjede jer se tako kod njih potiče gubitak straha 

od čovjeka. Medvjed koji se ne boji čovjeka može predstavljati 

opasnost što može rezultirati njegovim uklanjanjem. 

Što znači oznaka „Medvjedu prijateljski“?   

 Oznaka „Medvjedu prijateljski“ namijenjena je proizvodima i 

uslugama koje uporabom medvjedu prijateljskih praksi ili 

aktivnom promocijom zaštite medvjeda pridonose kvalitetnijem 

suživotu čovjeka s medvjedom (više informacija: letak „Medvjedu 

prijateljski“). 

 

 Medvjedu prijateljske prakse su: 

- skladištenje organskih otpadaka na medvjedu nedostupna 

mjesta 

- aktivna promocija zaštite medvjeda u lokalnoj sredini 

- učinkovita zaštita domaćih životinja, pčelinjaka, nasada i druge 

imovine uporabom elektro-ograda ili pastirskih pasa 

 

 

 

 

 

 


