
Zelo uelika zuer

Rjavi medved je poleg severnega
medveda najveija danes Ziveia
zver na planetu. Je tudi edina
evropska vrsta medveda, ki Pa Zivi

po vsej severni polobli. V Evropi je
bil v preteklosti raziirjen povsod,

danes pa je omejen na 5tiri velike

lodene populacije v Skandinaviji,
severovzhodni Evropi, Karpatih in

dinarsko-alpskem svetu. Manj5e
populacije Zivijo tudi v Pirenejih in v
Italiji. V Sloveniji 2ivi od 750 do 975

medvedov.

Odrasle samice so dolge v povpreiju
150 cm in visoke 70 cm, samci Pa so

pribliZno 10 cm veiji. Samice tehtajo
od 85 do 160 kg, samci pa med 130

in 260 kg, nekateri tudi do 350 k9. V

naravi v povpreiju Zivijo do 25 let, v
ujetnistvu pa tudi do 40 let.

Medved je urejeualec
odnosou v naraui

Ker jedilnik medveda vetinoma ni zelo
energetsko bogat, mora pojesti zelo

veliko hrane, tudi do 45 kg na dan. Kot

plenilec na vrhu prehranjevalne verige
medved obtasno upleni tudi kakSno

srno alijelena in s tem PrisPeva k

uravnavanju njihove Stevilnosti. Na ta

natin skupaj z risi in volkovi vzdrZujejo

ravnovesje srn in jelenov v naravi.

Medvedi igrajo pomembno vlogo
tudi kot raznaialci semen rastlinskih
vrst, kot mrhovinarji pa so pome.pbni
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gozdni tistilci.
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Medvedov ; edilnlk vedinoma sestavli ajo

jagodidevie, semena' oreFdki, koreninice'

trava, ZuZelke iII mrhovina'
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medsedova odprta
trini*a

Da si zagotovi dovolj hrane,
mora medved prehoditi
velike razdalje. ilovek pa
je medveda s krienjem
njegovega Zivljenjskega
prostora pripeljal v bliZino
svojih bivali5i, kjer postanejo
naii odpadki in ponekod tudi
rejne 2ivali pravi medvedji
supermarketi.
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deb*lienje, zina pa za
shuj$e*lna kuro

Jeseni rjavi medved skoraj ves
tas j6, saj si v tem iasu pripravlja
zaloge tolite za dolge zimske
mesece. Jeseni se lahko zredi
za vei kot tretjino svoje mase.
Zimo predremlje v brlogu, ki si

ga lepo zaobljen poiiie v skalnih
votlinah, pod skalnimi previsi ali
pod padlimi drevesi. Pozimi se

mu zni2a telesna temperatura in
upoiasni srini utrip. Ker se pozimi
ne hrani, na ta natin vartuje z
energljo. S porabo tolSie medved
pozimi izgubi od 30 do 50 o/o mase.

Medvedka je skrbna mama b
in mladidi ostanejo z njo
priblizno dve ]eti in po].
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lz mal{a zraste uefiko

Medvedke spolno dozorijo pri treh
do petih letih in se parijo od maja
do junija. Obiiajno januarja samica v
brlogu skoti enega, redko dva ali celo
tri mladite. Ti so vei kot pol manjii
od iloveikega novorojenika, tehtajo
pa kar 6,5-krat manj. Drobni in goli
mladiiki se le prisesajo na materine
seske in zaino hitro rasti ob pitju zelo
mastnega in kaloriinega mleka.
Za samce medvedov je znaiilno,
da poskuSajo pobiti mladite drugih
samcev.5 tem Zelijo spodbuditi
medvedke, da se parijo le z njimi.
Temu retemo infanticid.

do aeeprejemarlia
meduedos

Vetina se nas je prvid sreiala z
medvedi z na5o prvo pli5asto igraio
in ob poslu5anju pravljic, v katerih ti
veliki kosmatinci vedno igrajo prijazne
vloge. V resniinem 2ivljenju pa se pri
veliko ljudeh strpnost do medvedov
zmanjSuje predvsem zaradi konfl iktov,
ki so povezani z iskanjem hrane, saj
lahko medvedi pri tem povzroiijo
precejinjo Skodo na nezavarovanih
poljiiinah in domatih Zivalih. A
medvedi, ki so izgubili strah pred
ljudmi in so zaieli redno prihajati v
naselja, so zelo redki.

Za_ dloveike ostanke hrane seje trebamedvedom precej manj truditi.

.lesen je 6as za

rNair medved je pri5el
iz gozda po dveh.
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