
PRISOTNOST MEDVEDKE Z MLADIČEMA NA OBMOČJU LOVIŠČA LD KOMENDA

V petek, 11. 8. 2017, je bila na območju Lovske družine  Komenda, natančneje na področju
med  Suhadolami  in  Žejami  opažena  medvedka  z  dvema  mladičema.  Videna  je  bila  ob
drsališču in na poti proti Mlinčkom. Po zadnjih podatkih so jo videli pri Šinkovem Turnu, še
prej pa se je nahajala na območju Dobenega in Rašice. 

Glede na to, da obstaja verjetnost, da se lahko spet pojavi na območju našega lovišča oz.
občine, je potrebna previdnost vseh obiskovalcev gozda. Po vsej verjetnosti medvedka išče
izhod iz omenjenega območja proti Kamniško Savinjskemu ali Gorenjskemu območju in ko
bomo izvedeli, da se je to zgodilo, bomo občane tudi obvestili.

Še  enkrat  pa  opozarjamo  na  previdnost  in  ustrezno  ravnanje  v  gozdu;  še  posebej  vas
opozarjamo, da ste previdni glede psov, ki jih medved obravnava kot zver in lahko medveda
prav  zaradi  tega  pripeljejo  do  vas.  Najbolj  nevarno  je  imeti spuščenega  psa,  saj  bi  se  v
primeru srečanja psa z medvedom, pes lahko vrnil k vam skupaj z medvedom. Posredujemo
vam navodila s strani zavoda za gozdove v primeru možnega srečanja z medvedom oz. v zvezi
z  vašim obnašanjem  v  gozdu,  ki  jih  prosim  striktno  upoštevajte  zaradi  vaše  dobrobiti in
varnosti.

Navodila:

 med sprehodom v gozdu imejte psa vedno na povodcu, v spomladanskem obdobju, tj.
od  maja  do  junija,  pa  na  zavodu  odsvetujejo  sprehajanje  s  psom  v  gozdovih  na
območjih, ki so osrednje življenjsko območje rjavega medveda; 

 med hojo po gozdu, še posebej,  če je območje slabo pregledno, bodite glasni, saj
boste  tako  medveda  že  na  daleč  opozorili  na  svojo  prisotnost.  Glasno  hodite,
prepevajte,  žvižgajte,  se  pogovarjajte,  brcnite  kamen,  udarite  s  palico  po  deblu
drevesa itd., ni pa treba kričati, da ne zmotite gozdnega miru; 

 če medveda opazite od daleč, se mirno umaknite v smeri prihoda; če medved prihaja
v vašo smer in vas še ni zaznal, ga z mirnim glasom opozorite nase in praviloma se bo
umaknil; 

 če medveda srečate v neposredni bližini (tudi medvedke z mladiči), ostanite čim bolj
mirni in ne delajte hitrih gibov ali glasov, ki bi medveda prestrašili;  obstanite in se
nato počasi zadenjsko umaknite; 

 če se medved zapodi proti vam, obstanite ali  se ulezite na tla; skoraj vedno se bo
medved ustavil, še preden pride do vas (gre za lažni napad, pri čemer ne pride do
fizičnega stika); 

 za  zaščito  v  primeru  napada  medveda  je  učinkovito  obrambno  razpršilo  proti
medvedom (t. i. bear spray), ki je na voljo tudi v nekaterih trgovinah v Sloveniji; 



 nikoli  ne  tecite,  saj  s  tem  povečate  možnost  napada;  izjema  je,  kadar  se  lahko
umaknete na varno v nekaj korakih; 

 ne zadržujte se v bližini trupel poginjenih divjih ali domačih živali ali neprevidno in
nezakonito odvrženih klavniških odpadkov; 

 poskrbite,  da  v  okolici  svojega  domovanja  ni  dostopnih  organskih  virov  hrane  za
medvede  (smeti,  klavniški  odpadki,  tropine,  nezavarovani  čebelnjaki,  smetnjaki  in
komposti), saj  ti navajajo medveda na človeka in so eden ključnih vzrokov težav z
medvedom; 

 ne približujte se medvedjim mladičem, tudi če so videti zapuščeni, če jih opazite, se
čim prej umaknite; 

 med oktobrom in majem ne hodite v bližino medvedjih brlogov in nikoli vanje; 

 nikoli namerno ne ponujajte medvedom hrane. 

Takojšnje  agresivno človekovo reagiranje ob srečanju z medvedom, kot  je  obmetavanje  s
kamenjem in  drugimi  predmeti,  lahko včasih  medveda  sicer  odžene,  vendar  se  navadno
medved v takih situacijah počuti še bolj ogroženega, kar možnost napada močno poveča.
Medved, ki se dvigne oz. postavi na zadnje noge, ne izkazuje agresivnosti, ampak želi dobiti le
boljši  pregled  nad  okolico;  pomaga,  če  spregovorimo  z  mirnim  glasom;  tako  bo  hitreje
spoznal, da ima opraviti s človekom, in se nam bo umaknil. 

Prisotnost  medveda smo javili  na Zavod za gozdove in njihovim ustreznim usposobljenim
službam, prav tako smo povezani z okoliškimi LD, kjer se pojavlja omenjena medvedka. Če
sami  karkoli  opazite  ali  izveste,  se  lahko  obrnete  na  zastopnika  družine  LD  Komenda,
starešino Gorana Peršina (telefonska številka je na internetu ob podatkih o LD Komenda). Če
bomo izvedeli, da se je medvedka premaknila iz širšega že omenjenega območja, v katerega
sodimo tudi mi, vas bomo obvestili.

Starešina LD Komenda,

Goran Peršin


