O REGIJI
Slovenija sodi med najbolj gozdnate države v Evropi,
saj je več kot polovica države pokrite z gozdovi. Jelovobukovi gozdovi nudijo zatočišče in življenjski prostor
številnim živalskim vrstam, med njimi tudi mnogim
zavarovanim vrstam sesalcev in ptic. To območje je
eden redkih predelov v Evropi, kjer še vedno najdemo
vse tri evropske velike zveri – evrazijskega risa, volka
in rjavega medveda. Sobivanje ljudi in velikih zveri
sega v daljno preteklost. To dediščino želimo negovati
še naprej, zato v nadaljevanju podajamo nekaj pravil
in usmeritev, ki jih mora spoštovati vsak obiskovalec
območja prisotnosti medveda.

Dinaridi so eden redkih
predelov v Evropi, kjer še
vedno najdemo vse tri
evropske velike zveri.

S podporo finančnega mehanizma
Evropske unije LIFE.

www.discoverdinarics.org
www.facebook.com/DiscoverDinarics
www.dinalpbear.eu
discoverdinarics@gmail.com

VARNO IN
ODGOVORNO
V NARAVI
S svojimi dejanji
lahko pripomoremo
k ohranitvi dediščine
sobivanja.
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SPLOŠNA PRAVILA
OBNAŠANJA V NARAVI

Medvedi se
praviloma izogibajo
srečanjem z ljudmi.

Medved se lahko v primeru,
da ga presenetimo in se
počuti ogroženo, brani
z napadom ali lažnim
napadom.
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HODIMO PO POTEH. Zaradi varnosti in zmanjšanega
vpliva na naravo se držimo uhojenih ali označenih
poti. Ne hodimo po pašnikih, njivah, sadovnjakih, blizu
čebelnjakov.
Z MOTORNIMI VOZILI VOZIMO SAMO PO ZANJE
NAMENJENIH CESTAH. Vožnja v naravnem okolju je
prepovedana. Vozilo je dovoljeno ustaviti ali parkirati
zgolj znotraj petmeterskega pasu izven vozišča.
KAMPIRAMO LE NA ZA TO DOLOČENIH KRAJIH.
Prosto kampiranje v naravi ni dovoljeno.
SPOŠTUJEMO LASTNINO. Lovske in druge objekte je
dovoljeno uporabljati le z dovoljenjem lastnika.
ŽIVALI NE VZNEMIRJAMO.
Z govorjenjem jih
opozarjamo na svojo prisotnost, da se lahko
umaknejo. Živalim se ne približujemo in jih ne hranimo.
Vznemirjanje divjadi v mirnih conah, gnezdiščih, brlogih,
prezimovališčih, krmiščih je prepovedano.
PRISPEVAMO K OHRANJANJU NARAVE. Rastline in
živali samo opazujemo. Ne posegamo v brloge, gnezda,
gnezdišča in krmišča.
PRI NABIRANJU SMO ZMERNI. Gozdno cvetje, gobe,
plodovi in mah so nujni za življenje gozda, zato je
nabiranje omejeno s predpisi.
V GOZDU JE PREPOVEDANO KURITI OGENJ. Ogenj
uniči rastlinski in živalski svet.
NE PUŠČAMO SLEDI. Vse odpadke odnesemo s seboj
in odložimo v za to namenjene smetnjake ali urejena
zbirališča. Nikoli jih ne puščajmo v naravi.
Upoštevamo tudi druga navodila za primerno obnašanje
v naravi, ki jih vidimo na informativnih tablah ali jih povedo
pristojne osebe. Nespoštovanje predpisov se kaznuje s
plačilom globe.
S primernim obnašanjem izražamo spoštovanje do
narave, hkrati pa poskrbimo za svojo varnost.
Priporočamo, da se na doživeta, predvsem pa varna
odkrivanja življenjskega prostora rjavega medveda podate
pod vodstvom izkušenih vodnikov. Informacije so na voljo v
lokalnih turistično informacijskih centrih.

KAKO SE VESTI NA OBMOČJU
PRISOTNOSTI MEDVEDA
Medved je previdna žival, ki človeka dojema kot
nevarnost in se mu izogiba. Kljub temu lahko pride
do srečanja z medvedom, zato moramo upoštevati
splošna pravila obnašanja:
V gozdu, v bližini naselij, cest in izletniških točk ne
puščajmo hrane in medvedov nikoli ne hranimo. Zelo
pomembno je, da medvedom preprečimo povezovanje
hrane s prisotnostjo človeka, kar je eden izmed glavnih
vzrokov za pojavljanje konfliktov med človekom in
medvedom.
Da medveda ne bi presenetili, med obiskom v gozdu
opozarjamo nase, še posebej pri prehodu skozi gosto
vegetacijo in na nepreglednih območjih.
Psa imejmo na povodcu. Če pes naleti na medveda in
ga razdraži, ga bo privedel k lastniku.
Nikoli ne vstopamo v medvedji brlog in se ne zadržujemo
v bližini brloga.

V PRIMERU SREČANJA
Z MEDVEDOM
Če na daleč opazimo medveda, se počasi umaknemo
v smeri svojega prihoda in pustimo medvedu dovolj
prostora za nadaljevanje poti. Nikoli ne tečemo!
Če se nam medved približuje in nas še ni opazil,
opozorimo nase z mirnim glasom in se počasi
umaknemo. Ker ima medved slabo razvit vid nas mora
prepoznati kot človeka in zaznati, da ni v nevarnosti.
Ne mečemo kamenja ali drugih predmetov proti
medvedu.
Pred medvedom nikoli ne bežimo ali plezamo na
drevo. Medvedi so dobri plezalci in lahko v teku
dosežejo hitrost do 50 km/h.
Nikoli se ne približujemo medvedjim mladičem, tudi
če so videti radovedni ali zapuščeni, saj medvedka ni
daleč stran.
Medved zelo redko napade. Pri večini »napadov« gre
za lažni napad, pri katerem ne pride do fizičnega stika
s človekom.

