
Če opazimo sledi medvedov  
ali medvede, sporočite.
Južna Tirolska: T. +39 328 8745844
Trentino: T. +39 335 7705966
Italija zunaj Južne Tirolske in Trentina:
T. +39 06 50072645, +39  051 6512232
Nemčija/Bavarska: T. +49 9281 1800 4640 
fachstelle-gb@lfu.bayern.de
www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanagement_grosse_ 
beutegreifer/hinweise_melden
Švica: odvisno od kantona: www.kwl-cfp.ch > Adressverzeichnis
Francija: T. +33 5 62 00 81 08, stgaudens@oncfs.gouv.fr
Lihtenštajn: olivier.naegele@llv.li
Avstrija: www.beutegreifer.at/categories/ansprechpersonen

Planinarjenje  
in pohodništvo  
na območjih,  
kjer živijo medvedi

Kako naj  
ravnam?

Ne sledite  
sledem medvedov
Če v blatu ali snegu najdete 
sledi medvedov, jim ne 
sledite, temveč uberite 
drugo pot, da se izognete 
morebitnim konfliktom.
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Zasnova in vsebine: AVS, Alpenverein Südtirol, I-39100 Bozen
Strokovno svetovanje: Avtonomna provinca Bolzano-Južna Tirolska, urad za lov in ribištvo
Avtonomna provinca Trento, služba za gozdove in prostoživeče živali
Izvirni jezik: nemščina, Prevod: Language Connect 
Koordinacija: Club Arc Alpin (CAA), Ilustracije: Roberto Mangosi
Oblikovanje: Mugele’s Brand Identity                                                               2020

Medvedji mladiči niso nikoli sami
Če zagledate medvedje mladiče se takoj umaknite nazaj 
po isti poti. Medvedka je v bližini in bo branila svoje 
mladiče. Ne ustavljajte se, da bi jo/ji fotografirali ali se 
jim približevali! 

Navidezni napad 
V Evropi so napadi medvedov na ljudi navidezni ali iz 
obrambe. Navidezni napad se zgodi, ko medved teče proti 
osebi in se nekaj metrov pred njo nepričakovano ustavi. 
Predvsem medvedke skrbijo za varnost svojih mladičev in 
skušajo na ta način odgnati napadalce“. Stojte pri miru 
kolikor se da in počakajte, da medvedka odide.

www.alpenverein.it
www.alpenverein.at
www.alpenverein.de

www.alpenverein.li
www.cai.it
www.pzs.si

www.ffcam.fr
www.sac-cas.ch
www.club-arc-alpin.eu

http://www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanagement_grosse_beutegreifer/hinweise_melden
http://www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanagement_grosse_beutegreifer/hinweise_melden
https://www.kwl-cfp.ch/de/adressverzeichnis
http://www.beutegreifer.at/categories/ansprechpersonen


Dragi planinci in pohodniki

Planinska društva se zavzemajo za spoštljivo sobivanje  
ljudi in prostoživečih živali. Ko le-te opazijo in zavohajo 
ljudi, se običajno umaknejo, tudi rjavi medvedi in volkovi. 
Obe vrsti že nekaj let ponovno poseljujeta predele Alp,  
v Sloveniji pa živijo že od nekdaj. Volkovi za ljudi ne  
predstavljajo nevarnosti. V redkih primerih pa lahko  
pride do srečanj z medvedi. 

Ta priporočila so splošne  
smernice, ki naj bi  
pomagale k boljši  
ozaveščenosti in večji  
varnosti ob morebitnem  
srečanju z medvedom.
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Odpadki privabijo 
medvede
Počivališča in prostore za 
piknike očistite za sabo. 
Medvedi in druge prostoži-
veče živali se hitro navadijo 
na našo hrano, če jo puščamo 
za seboj. Organske odpadke 
povezujejo z vonjem ljudi, 
zato se jih vse manj bojijo. 
Medvedi, ki jih privabljajo 
smeti, se lahko začnejo 
približevati vasem in tudi 
planinskim kočam.

Medvedi se  
izogibajo ljudi
Medvedi imajo izostren  
voh in sluh. Preden vidite 
medveda, vas je on že 
zaznal in se je v večini 
primerov že umaknil.

Medved na vidiku
Medvedi običajno s pomočjo svojega izostrenega voha zelo 
hitro zaznajo ljudi. V redkih primerih medved ljudi ne zavoha 
ali ne sliši. V takšnih primerih je prestrašen ali radoveden. 
Počasi in pozorno se pomikajte nazaj in pustite medvedu 
prosto pot za pobeg. V smeri medveda ne mečite nobenih 
predmetov, kot so veje, kamni, nahrbtniki in podobno.

Pse na povodce!
Na območju medvedov imejte pse na povodcih, saj psi 
lahko zavohajo medveda, mu sledijo, ga vznemirijo ter 
prestrašijo. Tudi psi se medveda lahko ustrašijo in vrnejo  
k lastniku. Če jim medved sledi, lahko pride do neljubega 
srečanja.

Zemljevid razširjenosti medvedov
Osrednje območje: celoletni življenjski 
prostor in prostor za razmnoževanje

Domače območje: občasna prisotnost 
medvedov

BozenBozen
BolzanoBolzano

LjubljanaLjubljana

InnsbruckInnsbruck

VeronaVeronaMilanoMilano

TorinoTorino

ZürichZürich
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DunajDunaj

ZagrebZagreb

GrazGraz

PirenejiPireneji
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Vir:
Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Francija


