Splošne informacije o rjavem medvedu








Rjavi medved (Ursus arctos) je največji predstavnik zveri v Evropi in
pomemben del naše naravne dediščine.
Medved je ogrožena vrsta, zato ga varuje mednarodna in nacionalna
zakonodaja.
Medved ima velike prostorske zahteve. Ker obsežnih gozdnih
kompleksov v Evropi ni več, je interakcija med medvedom in človekom
neizbežna.
Medved se v splošnem prehranjuje z lažje dostopno hrano – privabijo ga
tudi viri hrane v okolici hiš, kar pogosto povzroča težave – človeku in
medvedu.
Medved se človeku praviloma izogiba in človeka napade izjemoma, samo
v primeru, ko je presenečen ali izzvan.

Glavne grožnje za ohranitev medvedov



Z gradnjo cest, železnic in naselij drobimo in manjšamo življenjski
prostor medveda.
Medvedi povzročajo škodo na neprimerno varovani lastnini in pašnih
živalih, kar vodi v nizko stopnjo tolerance in večje zahteve po odstrelu ali
krivolov.

Zakaj potrebujemo medvede?






Medved ima pomembno vlogo v naravi: raznaša semena rastlinskih vrst,
zaradi prehranjevanja z mrhovino deluje kot “gozdni čistilec”, hkrati pa s
plenjenjem pomembno prispeva k uravnavanju rastlinojedih živalskih
vrst.
Medved je krovna vrsta: z varovanjem njihovega življenjskega prostora
varujemo tudi številne druge vrste. Prisotnost medvedov ima pozitiven
učinek na celotni ekosistem.
Medved je lahko tudi turistična zanimivost, zaradi česar ima njegova
prisotnost lahko ekonomske in druge družbene koristi za lokalno
skupnost.

Kako lahko pripomoremo k boljšemu sobivanju z medvedom?








V bližini cest in naselij ne puščamo ostankov hrane, ker s tem
privabljamo medveda. Odpadke pospravimo na medvedu nedostopna
mesta ali v medovarne smetnjake in kompostnike.
Domače živali in drugo medvedu zanimivo lastnino ustrezno varujemo s
pomočjo elektroograj (več informacij: Elektroograje) ali pastirskih psov
(več informacij: Pastirski psi )
Ko smo v gozdu, opozarjamo na svojo prisotnost, pse imamo na povodcu,
medvedjim mladičem se ne približujemo in ne hodimo v bližino
medvedjega brloga (več informacij: Kako se vesti na območju prisotnosti
rjavega medveda)
Nikoli ne hranimo medvedov, ker tako vzpodbujamo izgubo strahu pred
človekom. Medved, ki se ne boji človeka je lahko nevaren in ga je
potrebno odstreliti.

Kaj pomeni oznaka “Medvedu prijazno”?




Oznake “Medvedu prijazno” so namenjene izdelkom in storitvam, ki z
uporabo medvedu prijaznih praks ali z aktivno promocijo ohranjanja
medveda, pripomorejo k sobivanju človeka z medvedom (več informacij:
Zloženka Medvedu prijazno ).
Medvedu prijazne prakse so:
 učinkovito varovanje pašnih živali z uporabo primernih elektroograj
ali pastirskih psov
 uporaba elektroograj za varovanje čebelnjakov, sadovnjakov in druge
lastnine
 shranjevanje organskih odpadkov na medvedu nedostopna mesta
 aktivna promocija ohranjanja medveda v lokalnem okolju.

