


O PROJEKTU

Ime projekta: Čezmejno sodelovanje in ekosistemske
storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih
zveri v severnih Dinaridih

Akronim: Carnivora Dinarica

Trajanje projekta: 1. 9. 2018 – 28. 2. 2021

Spletna stran: http://www.carnivoradinarica.eu

BROŠURA

Vsebine in strokovni pregled: Aleksandra Majić
Skrbinšek, Meta Mavec, Marijeta Konec in Tomaž
Skrbinšek

Priredba za lahko branje: Tatjana Knapp (Zavod
Risa)

Testni bralci: Martin Nelec, Mojca Šmon, Dragica
Lebar in Irena Jurič, mentorica Saša Lesjak (Zavod
Risa)

Avtorji fotografij: Črtalič J., Hulik T., Kavčič I. (LIFE
DINALP BEAR), Klein&Hubert WWF, Kljun F., Koblar
Habič Š.E. (LIFE DINALP BEAR), Moric A., Oražem V.
(LIFE DINALP BEAR), Potočnik H., Reljić S., Skrbinšek
T., https://pixabay.com

Založnik: Univerza v Ljubljani

Grafično oblikovanje: Zavod Risa

Brezplačen izvod

Ljubljana, 2019

Napisano v lahkem branju.

Stopnja lahkega branja:

VSEBINA
VELIKE ZVERI .........................................................................................4

RJAVI MEDVED .......................................................................................6

MEDVEDJA HRANA ........................................................................6

RAZMNOŽEVANJE (MLADIČI) ........................................................6

MEDVEDOV DOM ...........................................................................7

MEDVEDJE SLEDI ..........................................................................8

MEDVED POZIMI.............................................................................9

NEVARNOSTI ZA MEDVEDA ........................................................10

VOLK ......................................................................................................11

VOLČJA HRANA ............................................................................11

RAZMNOŽEVANJE (MLADIČI) ......................................................12

VOLKOV DOM ...............................................................................12

VOLČJE SLEDI ..............................................................................13

NEVARNOSTI ZA VOLKA..............................................................14

EVRAZIJSKI RIS....................................................................................15

RISJA HRANA................................................................................15

RAZMNOŽEVANJE (MLADIČI) ......................................................16

RISOV DOM...................................................................................17

RISJE SLEDI..................................................................................17

NEVARNOSTI ZA RISA..................................................................19

PROJEKT CARNIVORA DINARICA......................................................20

SLABI SOSEDI...............................................................................20

DOBRI SOSEDI .............................................................................21

Pospravimo odpadke .............................................................22

Varujemo domače živali .........................................................22

Medvedji turizem....................................................................23

Obnašamo se odgovorno.......................................................24

KAKO POMAGA PROJEKT CARNIVORA DINARICA...................26

Seznam fotografij je na strani 27.



VELIKE ZVERI

V Sloveniji in na Hrvaškem živijo 3 vrste velikih zveri:

• rjavi medved,
• volk in
• evrazijski ris.

V preteklosti je bilo teh zveri malo.
Sedaj pa je medvedov in volkov kar veliko.
Malo je samo risov.

Velike zveri so dobre za naravo.
Velike zveri jedo na primer srne.
Zato srn ni preveč in
ne morejo pojesti vseh rastlin.
Ene velike zveri so mrhovinarji.
To pomeni, da jedo živali,
ki so poginile v naravi.
Tako čistijo naravo.
Rjavi medved rad na primer je tudi
rastline in sadeže.
Tako okrog nosi semena in jih iztrebi.
Semena padejo na tla.
Iz njih zrastejo nove rastline.

Od velikih zveri imamo korist tudi ljudje.
Velike zveri živijo tam,
kjer je več narave.
V naravo radi pridejo turisti.
Turisti od ljudi radi kupijo hrano in izdelke,
ki so naravni.
Temo rečemo zeleni ali eko turizem.
S turizmom ljudje služijo denar.
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Velike zveri moramo varovati.
To piše v zakonu.

Rjavi medved



Medvedka in mladiča.

Rjavi medved je velika
zver.

RJAVI MEDVED

Rjavi medved je velika zver.
Odrasel samec je velik približno kot
odrasel moški.
Ima lahko več kot 200 kilogramov.
Samice so manjše in lažje.

MEDVEDJA HRANA

Rjavi medved se hrani z rastlinami in
mesom.
Rad se na primer hrani s:

• sadjem in oreščki,
• semeni in travami,
• žuželkami ali
• ostanki živali, ki so poginile.

Tem ostankom rečemo mrhovina.
Medved voha stokrat boljše od človeka.
Hrano lahko zavoha zelo daleč.

RAZMNOŽEVANJE (MLADIČI)

Odrasli medvedi so samotarji.
Živijo sami.
Družijo se v času parjenja.
Parijo se pozno spomladi.
Medvedka pozimi skoti navadno
2 mladiča.
Mladiči so ob rojstvu zelo majhni.
So goli in slepi.
Nimajo zob.
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Mama medvedka za mladiče skrbi sama.
Mladiči pijejo mamino mleko.
Ko so dovolj veliki,
jih uči iskati hrano.
Uči jih tudi,
kako se varovati pred nevarnostjo.

MEDVEDOV DOM

Medvedi rabijo veliko prostora.
Živijo tam, kjer je manj ljudi.
Medved hodi okrog tudi ponoči.
Medved se boji ljudi.
Zato ga v naravi težko vidimo.
Rjavi medved napade zelo redko.
Napade lahko, če:

• ga presenetimo,
• ga izzivamo,
• brani svoje mladiče.

Medved v Sloveniji in na Hrvaškem
Največ medvedov je:

• v gozdovih na Notranjskem,
• na Kočevskem,
• v Gorskem kotarju.

Medvedov dom.



Odtis medvedje šape

Medvedji iztrebek

Medved in čohalno drevo

Kako štejemo medvede
Medvede štejemo tako, da:

• Iz njihovih iztrebkov, dlake in
sline zbiramo DNK.

DNK je načrt za živo bitje.
Vsak medved ima drugačnega.
Po DNK lahko medveda prepoznamo.

• Jih štejemo na krmiščih.

Krmišče je kraj, kjer se živali hranijo.

• Jih uspavamo in jim damo ovratnice z napravo
GPS.

Naprava GPS pokaže,
kje se medved giba.

MEDVEDJE SLEDI

Medvedi se pogovarjajo na zanimiv
način.
Drgnejo se ob drevesa in jih
praskajo.
Na drevesih pustijo svoj vonj in
dlako.
Tem drevesom rečemo
čohalna drevesa.
Na čohalnih drevesih medved
drugim medvedom pusti sporočilo.
Drugi medvedi vidijo in vohajo,
kdo je bil tam.

Medvedi za sabo puščajo še druge sledi.
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Dobro je, da te sledi poznamo.
Tako se lahko medvedu izognemo.
Odtis medvedje šape ima 5 prstov.
Navadno vidimo tudi odtise
krempljev.
Odtisi zadnjih šap so malo podobni
človeškim stopinjam.

Medvedji iztrebki so debeli približno
kot prazna rolica papirja.

MEDVED POZIMI

Pozimi je v naravi malo hrane.
Medved navadno ostane v brlogu.
Zelo shujša.
Svoj zimski brlog ima medved:

• v jami,
• pod podrtim drevesom,
• pod skalo ali
• v gostem grmovju.

Eni medvedi pa hodijo okrog tudi pozimi.

Oprema za zbiranje DNK



NEVARNOSTI ZA MEDVEDA

Slovenija in Hrvaška imata veliko gozdov.
Gozdovi so dobri za življenje medvedov. V naravi pa
živi tudi veliko ljudi.
To pomeni,
da je tudi veliko cest in krajev.
Medveda lahko na primer povozi avto.

Ljudje se lahko medveda bojijo in
ga želijo pregnati.
Rjavi medved je v Sloveniji zavarovan.
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VOLK

Volk je velik kot srednje velik pes.
Lahko je tudi večji.
Ima dolge noge in je hiter.
Volkovi živijo v tropih.
Trop je družina.
Vodji tropa sta vodilni volk in
vodilna volkulja.
Ata volk in mama volkulja.
Eni volki pa živijo sami.

VOLČJA HRANA

V Sloveniji volkovi navadno lovijo:

• srne,
• jelene in
• divje prašiče.

Jedo tudi:

• ostanke živali, ki so poginile (mrhovino),
• majhne živali in
• rastline.

Včasih napadejo domače živali.
To se zgodi na pašnikih,
ki so blizu gozda.
Navadno napadejo ovce.
Odrasli volk potrebuje vsak dan veliko mesa.
Volkovi navadno lovijo v tropu.
Včasih gredo plen iskat zelo daleč.
Tako dolgo tečejo za svojim plenom,
da se plen utrudi.

Volčja hrana

Volk je podoben psu.



Navadno lovijo šibke in bolne živali.
To pomaga,
da v gozdu ostanejo le zdrave živali.
Volk ima velike zobe podočnike.
Z njimi zgrabi in ubije svoj plen.

RAZMNOŽEVANJE (MLADIČI)

Volkovi se parijo enkrat na leto.
V tropu se parita samo vodji tropa.
Volkulja mladiče skoti v brlogu.
Navadno skoti od 5 do 8 mladičev.
Mladiči se rodijo slepi.
Imajo kratko in temno dlako.
Mladiči pijejo mamino mleko.
Oče volk pomaga mami volkulji.
Nosi hrano mami in mladičem.
Ko so mladiči stari približno pol leta,
gredo s tropom na lov.
Volkovi odraščajo približno 2 leti.
Približno polovica volkov pa umre
pred prvim rojstnim dnevom.

VOLKOV DOM

Volkov je na svetu veliko.
V Evropi navadno živijo v gozdovih.
Volkovi so zelo navezani na svoj
prostor.
Čuvajo ga.
Svoj prostor tudi označijo z vonjem in
tuljenjem.

12 13

Brlog
Brloge za mladiče volkovi gradijo poleti.
Brloge gradijo na primer v:

• razpokah v skalah ali
• luknjah v tleh, prekritih z rastlinami.

Brlogi so navadno blizu vode.
Volkovi v Sloveniji in na Hrvaškem
V Sloveniji volkovi živijo že od zmeraj.
Veliko jih je na primer na Kočevskem in Notranjskem.

VOLČJE SLEDI

Iztrebki volka so podobni iztrebkom
velikega psa.
V iztrebku volka pa je pogosto dlaka.
Volkovi z iztrebki označijo svoj
prostor.
Pogosto jih pustijo na vidnem mestu,
na sredi ceste ali križišču.
Včasih so na tleh zraven praske.

Odtisi volčjih tac so večji od pasjih.

Tuljenje je za volke pomembno.
Če tulijo, navadno sporočajo nekaj od
tega:

• Označili so svoj prostor.
• Čas je za parjenje.
• Branijo svoj plen.
• Učijo mladiče.

Volk navadno tuli ponoči.

Volčji iztrebek

Odtis volčje tace

Volčji brlog

Volčji trop



NEVARNOSTI ZA VOLKA

Ljudje gradimo ceste in železnice.
Volkove lahko povozijo avtomobili ali vlaki.
Volkovi rabijo dovolj plena.
Zato je nujno,
da je v naravi na primer dovolj srn.
Volki napadejo tudi domače živali,
če so slabo varovane.

Ljudje volkove premalo poznamo.
Bojimo se jih.
A volkovi ne napadajo ljudi.
Volk je navadno zloben in nevaren v zgodbah.
Eni lovci mislijo,
da volkovi kradejo njihov plen.
Volkove pa lahko lovci streljajo samo,
če jih je preveč ali
delajo veliko škodo.
O tem mora odločiti država.
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EVRAZIJSKI RIS

Evrazijski ris je največja mačka v Evropi.
Velik je za 3 domače mačke.
Samci so večji od samic.
Ris ima dolge noge z velikimi šapami.
Ima ostre kremplje,
s katerimi lovi in pleza na drevo.
Ris ima kratek rep in
mačjo glavo.
Na ušesih ima črne čopke dlak.
Tudi konico repa ima črno.
Navadno je ris pikast.
Ris je tiha žival.
Bolj se oglaša samo v času parjenja.
Oglaša se tako:

• mijavka,
• sika,
• renči,
• prede podobno kot domača mačka.

RISJA HRANA

Evrazijski ris se hrani z mesom.
Lovi na primer srne in gamse.
Če nima dovolj hrane,
lovi tudi druge manjše živali.
Na primer zajce ali lisice.
Ris navadno lovi ponoči.
Lovi iz zasede.
To pomeni, da se skrije
in počaka, da plen pride blizu.

Ris je velika mačka.

Risja hrana



Potem skoči na plen.
Prime ga s kremplji.
Ugrizne ga v vrat.
Manjše živali ugrizne v glavo.
Če risu plen zbeži,
ne teka za njim.
Če ulovi veliko žival,
se lahko z njo hrani več noči.
Svoj plen poskuša tudi skriti.
Če ga kdo s plena prežene,
se ris ne vrne nazaj.
Plen ostane mrhovinarjem.
Tako hrana ostane na primer
tudi za medveda.

RAZMNOŽEVANJE (MLADIČI)

Samec se pari z več samicami.
Breja samica si brlog naredi na mirnem
mestu.
Samica skoti 2 ali 3 mladiče.
Mladiči se rodijo slepi.
Samica risa vzgaja mladiče sama.
Tako kot medvedka.
Mladiči pijejo risino mleko.
Ko so večji, gredo z mamo na lov.
Pri mami ostanejo do naslednjega parjenja.
Potem bratje in sestre skupaj živijo še kratek čas.
Prvo leto življenja preživi približno polovica mladičev.
Tako kot pri volkovih.
Veliko risov umre tudi v drugem letu starosti.
Takrat, ko začnejo živeti na svojem.
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RISOV DOM

Ris navadno živi v gozdu.
Odrasel ris živi sam.
V gozdu:

• se lahko skriva,
• lovi plen in
• ne srečuje ljudi.

Ris zelo čuva svoj prostor.
Označi ga in ga brani pred drugimi risi.
Risa v naravi težko opazimo.
Najbolj dejaven je zjutraj in zvečer.
Čez dan navadno spi v skrivališču.

Ris v Sloveniji in na Hrvaškem
Včasih je ris živel po celi Sloveniji in Hrvaški.
Potem je izginil.
Na novo so ga morali naseliti.
V Sloveniji je vsaj 19 risov.

RISJE SLEDI

Ris ima okrogel odtis tace.
Tako kot mačka.
Odtisi so večji kot pri domači mački.
Kremplji se v odtisu navadno ne
vidijo.
Če vidimo odtis krempljev,
verjetno niso risje sledi.

Iztrebki risov so podobni klobasam.
Na strani so špičasti.

Risov dom

Odtisi risjih tac

Risji mladiči



Ris svoje iztrebke pogosto zakoplje.
Tako kot to delajo domače mačke.

Tako kot vse mačke se tudi ris rad drgne ob stvari.
Rad se drgne na primer ob drevo ali ograjo.
Tam pusti svoj vonj in dlako.
Ris svoj prostor označi z:

• urinom in
• posebno tekočino iz žlez pod repom in na šapah.

Tako pošilja sporočila drugim risom.
V času parjenja na primer sporoča,
kakšnega spola je.
Pozimi lahko te tekočine vidimo v snegu in
jih zbiramo za raziskave.

Ker se risi skrivajo, jih težko opazujemo.
Spremljamo jih tako:

• Iz njihovih iztrebkov, dlake in sline zbiramo
DNK.

DNK je načrt za živo bitje.
Vsak ris ima drugačnega.
Po DNK lahko risa prepoznamo.
Lahko prepoznamo tudi
kateri risi so v sorodu.

• Risa ulovimo in mu damo
ovratnico z napravo GPS.

Naprava GPS pokaže,
kje se ris giba.
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• V snegu iščemo risje sledi.
• Spremljamo jih s pomočjo foto pasti.

Vsak ris ima na kožuhu pike postavljene drugače.
Tako rise ločimo med sabo.

NEVARNOSTI ZA RISA

Glavne nevarnosti za risa so:

• parjenje med sorodniki,
• premalo prostora za življenje,
• smrt na cesti ali železnici,
• lov brez dovoljenja.

Takemu lovu rečemo nezakonito ubijanje.
Ris je v Sloveniji zaščiten.

Ovratnica z napravo
GPS



PROJEKT CARNIVORA DINARICA

Velike zveri potrebujejo veliko prostora.
V Evropi pa živi veliko ljudi.
Zato se ljudje in velike zveri tudi srečamo.
Projekt Carnivora Dinarica dela,
da bi bili ljudje in velike zveri dobri sosedi.
Vsi si želimo,
da bi velike zveri ostale v naravi.
Da bi bili z njimi dobri sosedi, je treba:

• Velike zveri varovati.
• Ljudi naučiti, kako ob velikih zvereh
dobro živeti.

Kmetje, lovci in rejci živali morajo
med sabo sodelovati.
Pomembno je tudi,
na kakšen način o velikih zvereh govorimo:

• v časopisu in na internetu,
• na radiu in televiziji.

SLABI SOSEDI

Velike zveri so krasne živali.
Včasih pa so lahko slabi sosedi.
Na primer:
Medved zgodaj spomladi težko najde hrano.
Če jih človek slabo varuje,
se lahko medved loti:

• ovc ali koz,
• poljskih pridelkov,
• čebeljih panjev.
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Ko medved išče med in čebelje ličinke,
na primer zlomi čebelji panj.

Medved in volk pri iskanju hrane
večkrat prideta blizu ljudi.
Napadeta domače živali.
Medved lahko rani tudi hišne živali ali človeka.
Ris redko naredi škodo.

Ljudje o velikih zvereh večkrat
mislimo slabe stvari.
Zato eni ljudje velike zveri lovijo brez dovoljenja.
Ali pa želijo,
da jih postrelijo lovci.

DOBRI SOSEDI

Ljudje moramo:

• Pravilno odložiti smeti,
da medvedi ne bodo mogli do njih.
• Okoli domačih živali postaviti električno ograjo.
Ograja mora biti taka, da zadrži
velike zveri.
• Imeti pastirske pse,
da bodo varovali domače živali.
Na pašniku morajo biti vsaj 3
pastirski psi.
• Se pravilno obnašati v gozdu.
Teh stvari se moramo naučiti. Pes varuje ovce.

Pregled risa



Pospravimo odpadke

Medvedi so pametni.
So tudi zelo radovedni.
Večino časa iščejo hrano.
Če v svojem okolju najdejo odpadke,
jih pojedo.
Taki odpadki so na primer:

• človeške smeti,
• ostanki zaklanih živali.

Medved si dobro zapomni,
kje je te stvari našel.
Na isti prostor lahko hodi še več let.
Če je prostor blizu ljudi,
se medved na ljudi navadi.
Medved lahko začne hoditi v naselje.
Zato ne smemo pustiti,
da medved sploh pride do smeti.
Dobra rešitev so medovarni smetnjaki.
Ime smetnjakov nam pove,
da so smeti varne pred medvedi.
Medved ne bo imel razloga,
da pride v naselje.
Ljudje in medvedi bodo dobri sosedi.

Varujemo domače živali

Najboljše je,
če imajo živali na pašniku električno
ograjo,
zraven pa jih pazijo še pastirski psi.
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Živali lahko pazi tudi človek,
ki je po poklicu pastir.
Pastir je ves čas zraven živali.
Ponoči živali zapre v stajo.
Pastir tudi skrbi,
da pastirski psi dobro delajo.
Pastirjev je žal v Evropi še zelo malo.

Država kmetom pomaga,
da varujejo svoje živali.
Kmetje lahko dobijo subvencijo.
Subvencija je denar.
Z njim lahko kmetje na primer kupijo električne
ograje.
Če velike zveri napadejo kmetove živali,
kmet prav tako dobi denar.
Temu denarju pa rečemo odškodnina.

Medvedji turizem

Ljudje smo radi turisti.
Radi potujemo.
Turisti bi radi videli velike zveri v
naravi.
To je lahko dobro,
če so skupine turistov majhne.
Spremljati jih mora vodnik,
ki se spozna na velike zveri.
Če se hočemo turisti učiti o velikih
zvereh,
moramo izbrati dobro turistično
ponudbo.
Dober program ima znak medvedu prijazno.

Skleda ima znak
medvedu prijazno.

Ograja in pastirska psa

Medovarni smetnjak



To pomeni,
da program medvedom ne škodi.

Obnašamo se odgovorno

Velike zveri se ljudi bojijo.
Srečanju z ljudmi se izogibajo.
Velike zveri tudi dobro vohajo,
vidijo in slišijo.
Zato se pravi čas umaknejo.
V naravi jih redko srečamo.
Srečamo jih,
če jih presenetimo.
Takrat se nimajo časa umakniti.
Zato je boljše,
da nase prej opozorimo.
Ko smo v naravi,
nase opozorimo na primer tako:

• Mirno se pogovarjamo.
• Žvižgamo.
• S palico tolčemo ob drevesna debla.

Paziti pa moramo,
da ne razgrajamo.
Svojega psa imamo na povodcu.
Če vseeno srečamo veliko zver,
ostanemo mirni.
Z mirnim glasom opozorimo nase.
Počasi se umaknemo tja,
od koder smo prišli.
Živali ne vznemirjamo.
Žival se bo skoraj vedno umaknila.
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ČE SREČAMO MEDVEDA
Ne tekamo.
Ne plezamo.
Ne plavamo.
Medved se bo zapodil za nami.
Hitrejši je od nas.
Če se medved postavi na zadnje tace,
si ogleduje okolico.
To ne pomeni, da bo napadel.
Medved skoraj nikoli ne napade.
Napade samo,
če začuti nevarnost.

ČE SREČAMO VOLKA
Volkovi so zelo plašne živali.
Ljudje imamo zelo malo možnosti,
da srečamo volka.
V zadnjih stotih letih volk ni napadel
človeka.

ČE SREČAMO RISA
Risov je zelo malo.
Zelo so previdni.
Zaradi tega risa ne bomo srečali.
Skoraj ni mogoče,
da bi res napadel človeka.

Na zemljevidu Evrope je
označeno, kje živi
medved.

Na zemljevidu Evrope je
označeno, kje živi volk.

Na zemljevidu Evrope je
označeno, kje živi ris.
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Medvedji iztrebek. Foto: Franc Kljun
Volk je podoben psu. Foto: Hubert Potočnik
Volčja hrana. Foto: Franc Kljun
Volčji trop. Foto: Klein&Hubert
Volčji brlog. Foto: Franc Kljun
Volčji iztrebek. Foto: Franc Kljun
Odtis volčje tace. Foto: Franc Kljun
Ris je velika mačka. Foto: Tomas Hulik
Risja hrana. Foto: Franc Kljun
Risji mladiči. Foto: Franc Kljun
Risov dom. Foto: Franc Kljun
Odtisi risjih tac. Foto: Franc Kljun
Ovratnica z napravo GPS. Foto: Jaka Črtalič
Pregled risa. Foto: Franc Kljun
Pes varuje ovce. Foto: Irena Kavčič
Medovarni smetnjak. Foto: Vesna Oražem
Ograja in pastirska psa. Foto: Vesna Oražem
Skleda ima znak medvedu prijazno. Foto: Anja Moric
Ozadje zadnje strani. Foto: Vesna Oražem
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KAKO POMAGA PROJEKT CARNIVORA DINARICA

V projektu se bomo ljudje učili o velikih zvereh.
V projektu se bosta šolala tudi 2 psa.
Psa sta pasme tornjak.
Ta pasma zelo dobro varuje domače živali.
Ko bosta psa šolana,
bosta živela na kmetiji.
Varovala bosta domače živali.
V Krpanovem domu v Pivki bo center za obiskovalce.
V njem bo razstava o velikih zvereh.
Tam boste izvedeli vse o projektu Carnivora Dinarica.






