Medovarni kompostniki – pomemben ukrep
za zmanjšanje konfliktov med ljudmi in medvedi
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Konflikti med ljudmi in medvedi so težava za lokalno prebivalstvo na območju medveda
in zaradi tega tudi resna grožnja za dolgoročno ohranjanje te vrste. Eden najpogostejših
konfliktov je zahajanje medvedov v bližino človekovih bivališč. Raziskave so pokazale, da
medvedi največkrat zahajajo v naselja zaradi enostavno dostopne hrane človeškega
izvora (odpadki gospodinjstev, kompost ipd.). Strokovnjaki so zato skupaj z lokalnimi
skupnostmi v okviru projekta LIFE DINALP BEAR pričeli s promocijo in razdeljevanjem
posebnih medovarnih kompostnikov, v katerih bodo organski odpadki varni pred
medvedom.
Zahajanje medvedov v naselja vzbuja nelagodje in strah lokalnih prebivalcev. Nedavna
domača raziskava, v okviru katere so raziskovalci z GPS ovratnicami spremljali gibanje 33
medvedov, je jasno pokazala, da medvedi pogosto zahajajo v bližino ljudi zaradi lahko
dostopnih ostankov človekove hrane. Strokovnjaki z Zavoda za gozdove Slovenije in
Biotehniške fakultete so zato v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR začeli z uvajanjem t.i.
medovarnih kompostnikov, s katerimi bodo medvedom preprečevali dostop do organskih
odpadkov gospodinjstev in tako pripomogli k manj pogostemu pojavljanju medvedov v
bližini človekovih bivališč.
Možnosti uporabe medovarnih kompostnikov do sedaj nihče ni posvečal posebne pozornosti,
zato izdelka tudi ni bilo mogoče kupiti. Strokovnjaki so zato morali sami razviti ustrezne
rešitve. »Naredili smo kompostnik, ki je dovolj robusten, da ga medvedi ne morejo razbiti in
priti do ostankov hrane. Zelo uspešno je prestal testiranje čvrstosti na krmišču za medvede
sredi Snežniških gozdov. Kompostnik je izdelan iz masivnega hrastovega lesa, torej
naravnega materiala. Prepričan sem, da nam je uspelo narediti učinkovit, zelo lep in
uporabniku prijazen izdelek, ki bi ga vsakdo želel imeti na svojem vrtu« pravi prof. Klemen
Jerina, eden vodilnih strokovnjakov za medvede. Kompostnik je oblikoval znani arhitekt in
oblikovalec, prof. Janez Suhadolc.
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije se konflikti zaradi zahajanja medvedov v naselja
pojavljajo v skoraj celotnem območju stalne prisotnosti medveda v Sloveniji. V sklopu
projekta LIFE DINALP BEAR bodo razdelili 100 medovarnih kompostnikov na izbranih,
najbolj izpostavljenih lokacijah. S tem bodo vzpostavili primere dobre prakse, ki bodo služili
kot izhodišče za reševanje problematike na širšem območju. Vzpostavili bodo tudi
sodelovanje z zainteresiranimi mizarji – izdelovalci medovarnih kompostnikov in tako
poskrbeli, da bo v prihodnosti vsakdo lahko kupil medovarni kompostnik.
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Strokovnjaki izpostavljajo, da je za učinkovito reševanje težav z medvedi zelo pomembno,
koliko posluha imajo lokalne skupnosti za ponujene rešitve. »Pristopili smo k dvanajstim
občinam na območju pogostih konfliktov. Naše predloge za zmanjšanje konfliktov so njihovi
predstavniki večinoma sprejeli z odobravanjem. Skupaj smo se nato odločili, da medovarne
kompostnike postavimo na petih območjih: južni del občine Ig, Rakitna, Sodražica, Kostel in
Stari trg pri Ložu.« je povedal Matija Stergar z Zavoda za gozdove Slovenije, ki vodi dogovore
z lokalnimi skupnostmi. V omenjenih območjih bodo pripravili tudi srečanja s prebivalci, kjer
bodo osvetlili pomen odstranjevanja ostankov človekove hrane in druge ukrepe za
zmanjšanje konfliktov z medvedi.
Dodatne informacije o preprečevanju konfliktov z medvedi in o projektu LIFE DINALP BEAR
najdete na spletni strani www.dinalpbear.eu.
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