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V dolino na punce,  
potem pa nazaj v gore!
Alpski medvedi

Na območju Slovenije je bil medved v prejšnjem stoletju skoraj iztreb
ljen. Preživel je le v strnjenih dinarskih gozdovih visokega krasa ob
meji s Hrvaško, kjer so še vedno osrednji deli njegovega območja
razširjenosti. Redno pa so se posamezni medvedi pojavljali tudi v
Alpah. O obnašanju in velikosti domačih okolišev »gorskih« medvedov
je bilo le malo znanega. Analiza telemetrijskega spremljanja in primerjava obnašanja medvedov iz različnih delov države sta prinesli
več zanimivih ugotovitev, še posebno o vedenju medvedov v času
parjenja.

M

Na robu populacije
noge raziskave različnih vrst
sesalcev so pokazale, da se
značilnosti robnih delov popu
lacij živali lahko precej razlikujejo od
osrednjih delov. Tako je bilo, na primer,
pri rjavem medvedu opaziti, da se od
sredine proti robu populacije povečuje
delež samcev. To je bilo zabeleženo tudi
za medvede v Sloveniji, kar nakazuje, da
so naši medvedi bolj ali manj robni del
večje dinarsko-pindske populacije. Ob
meji s Hrvaško je delež medvedk 55 %,
do meje osrednjega območja medveda
se zmanjša že na 30 %, v robnih območ
jih pa povsem prevladujejo samci.
Razlog za tak pojav postane jasen,
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če poznamo razpršitvene (disperzijske)
značilnosti rjavega medveda – t. j. potek
osamosvajanja mladih medvedov, ki si
začnejo iskati lasten življenjski prostor
potem, ko zapustijo mamo. Pri rjavem
medvedu se razpršenost mladih med
vedov praviloma začne, ko se medved
ke (matere) ponovno parijo. Pri nas so
tedaj mladiči (bodoči dispergenti) stari
okrog leta in pol. V povprečju se mladi
samci odselijo precej dlje od območja
svoje matere kot samice. Ponavadi se
hčere naselijo v neposredni bližini svoje
matere, tako da se njuna domača oko
liša pogosto stikata ali celo prekrivata.
Nasprotno se sinovi praviloma ustalijo
dlje (tudi do 100 km stran) od mesta,
kjer so se skotili. Na tak način se vrsta

zavaruje, da ne bi bilo škodljivega par
jenja v sorodstvu: da se ne bi pozneje
med seboj parili bratje in sestre oziroma
sin in mati.
Ker se samci odselijo dlje od samic,
je stranski rezultat takšne razpršitve, da
na rob populacije pride več samcev kot
samic. To ima za take samce prednosti
in slabosti. Prednost naseljevanja robnih
območij populacije je poleg zmanjšanja
verjetnosti parjenja v sorodstvu tudi ta,
da so na robu populacije samci deležni
manj tekmovanja (kompeticije) z drugi
mi medvedi za hrano in druge vire. A ker
je na robu populacije tudi manjša gosto
ta samic, imajo takšni samci manj pri
ložnosti za parjenje in tako predvidoma
manj potomcev. Kakšne strategije upo
rabljajo medvedi na robovih populacij,
da si zagotovijo boljši uspeh pri razmno
ževanju, je bilo doslej slabo raziskano.
Zato so bili medvedi, ki živijo v alpskem
in predalpskem območju Slovenije in
Italije, dobra priložnost, da se od njih
naučimo več o paritvenem vedenju pri
rjavem medvedu.

Medvedi v Alpah
Po zlomu populacije rjavega medve
da v Sloveniji, konec 19. stoletja, se je
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območje stalne prisotnosti medvedov
omejilo predvsem na Notranjsko in Kočevsko. Takšno stanje se je ohranilo tudi
v 20. stoletju, čeprav so se posamezni
medvedi (dispergenti) ves čas bolj ali
manj redno pojavljali tudi v Alpah. Medvedi so se začeli intenzivneje vračati v
Alpe po letu 1992, ko so postali zavaro
vani tudi zunaj zakonsko predpisanega
osrednjega življenjskega območja. Tako
se je želelo zagotoviti ponovno naselitev
alpskega prostora v sosednjih državah,
kjer je bil medved v zadnjih 200 letih
tako rekoč iztrebljen. Z vrnitvijo med
vedov v alpski prostor pa se je pogosteje
začela pojavljati tudi škoda, predvsem na
nezavarovanih čredah drobnice. Sledilo
je povečanje odstrela medvedov, ki je
zaustavilo nadaljnje širjenje vrste.
Rezultati genetske raziskave so poka
zali, da zahodno od avtoceste Ljubljana–
Koper (torej poleg Alp to vključuje tudi
območje Trnovskega gozda, Nanosa in
Krasa) zdaj živi okrog 20 medvedov
(Lovec, 12/2008, str. 600–605). Pomemben je podatek, da neposredna opažanja
pa tudi več kot 300 analiziranih genet
skih vzorcev na slovenski in italijanski
strani kažejo, da so vsi medvedi, ki se v
zadnjih letih pojavljajo v Julijskih Alpah,
samci. Ob tem se postavlja zanimivo
vprašanje, kaj se s temi medvedi dogaja
v času parjenja in ali sploh sodelujejo pri
razmnoževanju!? Odgovor smo poskusi
li poiskati s pomočjo telemetrije.

Slika 1: Zemljevid z označenimi domačimi okoliši samcev medvedov v alpskem in pred
alpskem območju (modro) oziroma v Dinaridih (rdeče). Z rumeno je označena avtocesta
Ljubljana–Koper, s sivo pa državna meja. Domači okoliši dinarskih samcev so v povprečju
merili 358 km2, domači okoliši samcev z roba populacije (alpskega in predalpskega obmo
čja) pa 1.126 km2.

valcev iz Skandinavije naj bi prav znot
rajvrstni stiki na območjih z večjimi gostotami medvedom preprečevali velike
domače okoliše. Dodaten razlog bi bila
lahko tudi manjša ponudba naravne in
antropogene hrane v Alpah.

Telemetriœno spremljanje
alpskih medvedov
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Ko je prišel čas parjenja, ki v Sloveniji
pri medvedih doseže višek maja in prvi
polovici junija, smo pri treh izmed šti
rih medvedov z roba populacije opazili
večje spremembe v njihovih premikih.
Taki samci so zapustili gorske predele,
kjer so se zadrževali do takrat, in se napo
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V okviru slovensko-italijanskega pro
jekta Interreg smo s telemetričnimi GPSGSM-ovratnicami opremili štiri samce
rjavih medvedov v alpskem in predalp
skem območju. Dva sta bila odlovljena v
Sloveniji, dva pa so ob pomoči sloven
ske ekipe odlovili v Italiji. Njihovo giba
nje smo primerjali s štirimi medvedjimi
samci, ki so bili v letih 2005 in 2006 z
enakimi ovratnicami opremljeni v Dinaridih (LPN Jelen - Snežnik in LPN
Medved - Kočevje). Razlike v velikosti
območja, ki ga je uporabljal posamezni
medved, so bile zelo velike. V Alpah so
bili domači okoliši medvedov v povprečju
kar za trikrat večji od okolišev medvedov
na Notranjskem in Kočevskem (slika 1).
Pri samcih z roba populacije so doma
či okoliši (95 % minimalni konveksni
poligon) merili od 850 do 1.620 km2,
pri samcih iz osrednjega območja pa
230 do 470 km2.
Glavni razlog za opažene razlike je
verjetno razlika med gostotami medve
dov med alpskim in dinarskim območ
jem. V Alpah je zaradi manjših gostot
med medvedi manj tekmovanja in manj
stikov med osebki. Po mnenju razisko

V œasu parjenja

tili proti dinarskim planotam Hrušice in
Nanosa. Na tamkajšnjem območju so
namreč živele tudi medvedke. Posebno
zanimiva so bila opažanja iz Hrušice,
kjer je že več let stalno živela medvedka
z značilnim belim ovratnikom. Vsi trije
samci, ki smo jih spremljali, so namreč
izmenično obiskali omenjeno območje.
Dva medveda z radiotelemetričnimi
ovratnicami sta bila v času parjenja tudi
neposredno opažena v družbi te med
vedke.
Tako se zdi zelo verjetno, da so se vsi
trije spremljani medvedi iz Alp parili z
isto medvedko na Hrušici. Da se lahko
ista medvedka pari z več samci in da
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Slika 2: Gibanje enega od samcev z robnega
dela populacije v času parjenja leta 2007.
Ko je obiskal območje Hrušice, kjer se je zadrževala samica (označeno s krogom), smo
opazili, da so se zelo zmanjšale razdalje
med GPS-lokacijami. Predvidevamo, da se
je takrat paril s samico. Po parjenju so se
razdalje med lokacijami spet značilno pove
čale.

imajo pogosto mladiči iz istega legla različne očete, so potrdile že druge raziskave (glej tudi Lovec, 7–8/2008, str. 398).
Na tak način se verjetno medvedke želi
jo izogniti, da bi odrasli samci pobili
njene mladiče. Samec namreč ne ubije

gibanje parjenje. Podoben vzorec giba
nja smo namreč opazili tudi maja 2009
med še vedno potekajočo raziskavo tele
metrije medvedov, ko sta bila z ovratni
cami opremljena samec in samica, ko sta
se parila na Rakitni (več o tem na spletni
strani www.medvedi.si).
V začetku obdobja parjenja je eden od
samcev iz Alp verjetno skušal oditi še
globlje proti osrednjemu delu populacije,
vendar ga je ustavila primorska avtoce
sta na odseku med Vrhniko in Postojno.
Medved je vzdolž ograje avtoceste v obe
smeri prehodil več kilometrov, nato pa
očitno »obupal« in se raje odpravil na
Hrušico, kjer se je paril z že omenjeno
medvedko. To kaže na pomemben nega
tivni vpliv, ki ga ima ta avtocesta na
gibanje nekaterih medvedov.
Po končanem obdobju parjenja so se
vsi trije medvedi spet vrnili proti Alpam.
Zunaj obdobja parjenja je dinarsko območje obiskal le en samec, ki je prečkal
tudi avtocesto in v osrednjem območju
obiskal več krmišč. Kmalu zatem se je
tudi ta vrnil v Alpe.
Doslej pri rjavem medvedu še nikjer
niso opazili takšnih usmerjenih premi

godna samica. Glede na njihova opaža
nja v tem času bi lahko dobili občutek,
da so tam zelo velike gostote medvedov.
Vendar so isti medvedi v drugih delih
leta živeli povsem razpršeno in uporab
ljali izredno velik življenjski prostor.

Osamljeni Italijan
Med medvedi z roba populacije je bil
izjema četrti medvedji samec, ki se je
največ časa zadrževal na italijanski stra
ni Julijskih Alp. Z razliko od preostalih
treh samcev omenjeni medved ni zapu
stil gora niti v času parjenja. Tako očitno
(vsaj tisto leto) ni sodeloval pri parjenju.
Žal so baterije v ovratnicah delovale le
eno leto, tako da ni znano, ali ta medved
ves čas živi ’samsko‘ življenje v gorah
ali je morda tudi on v katerem drugem
letu odšel v Dinaride ’k puncam‘.
Morda bodo na to in druga odprta
vprašanja lahko odgovorile prihodnje
genetske analize sorodnosti medvedov v
Sloveniji. Pomembne nove podatke pri
čakujemo tudi od novega projekta tele
metrije medveda, ki še poteka (Lovec,
9/2009, str. 434–436). Le z dobrim razumevanjem obnašanja medvedov in
njihovih populacijskih značilnosti lahko
zagotovimo kakovostno upravljanje s to
vrsto, kar bo po eni strani omogočalo
sožitje med medvedom in človekom,
obenem pa medveda ohranilo v zadost
nem številu, da bo zagotovljeno njegovo
dolgoročno preživetje.
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Slika 3: Gibanje enega od samcev z robnega dela populacije ob neuspelem prečkanju avto
ceste med Vrhniko in Postojno. Z rdečo so označene lokacije medveda, avtocesta je ozna
čena z rumeno. Medved se je večkrat približal avtocesti in nekaj časa hodil ob njej, vendar
je ni prečkal. Zatem se je odpravil na Hrušico, kjer se je verjetno paril (zgostitev lokacij na
levi strani slike).

mladičev, za katere »misli«, da so njego
vi – torej mladičev samice, s katero se je
paril prejšnje leto.
Ko so se samci z ovratnicami zadr
ževali v bližini medvedke, smo opazili,
da se je spremenilo tudi njihovo giba
nje. Razdalje med lokacijami so se zelo
zmanjšale, kar nakazuje počasnejše gibanje (slika 2). Sklepamo, da je takšno
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kov v času parjenja kot pri nas, zato bi
bilo podobno raziskavo zanimivo opra
viti tudi v drugih državah.
Poznavanje premikov medvedov med
letom je pomembno tudi z vidika ocenje
vanja njihovih lokalnih gostot. V našem
primeru so, npr., kar trije spremljani
medvedi v kratkem obdobju obiskali isto
območje, kjer je bila vsaj ena za paritev

Za podatke iz neposrednih opazovanj na terenu se zahvaljujemo Borutu Semeniču in Vojku Šemrovu.
Hvaležni smo tudi kolegom iz Zavoda za gozdove Slovenije in Biotehniške fakultete ter slovenskim
in italijanskim lovcem za pomoč pri
odlovu medvedov in opremljanju z
ovratnicami. Spremljanje medvedov
je potekalo v okviru projektov Interreg III A/Phare CBC Italy-Slovenia
in Life Nature III, ki ju je sofinan
cirala Evropska unija, del analiz pa
je bil opravljen v okviru raziskav, ki
jih finančno podpira Agencija RS za
okolje.
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