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Vidieť stopy medveďa v snehu nie je pre toto obdobie nezvyčajné 

 
Redaktor: V prírode môžeme stretnúť zver od výmyslu sveta. Lesy sa ňou hemžia. Tak 

ako sa ona vyhýba ľuďom, mali by sa jej radšej vyhnúť aj ľudia. Stretnúť 

medveďa v tomto ročnom období môže vyvolať paniku, keďže by mali spať 

vo svojich brlohoch a medvedice privádzať na svet mladé, od ktorých sa 

nepohnú. Ale táto zima bola slabšia, preto na internete kolujú fotografie 

stôp tejto najväčšej európskej šelmy.   

Juraj Žiak: Tak toto obdobie je už typické tým, že môžme1 na viacerých lokalitách vidieť 

v snehu teda medvedie stopy. Viaceré tie jedince sa teraz už aktivizujú 

jednak tým, že sa oteplilo. Na druhej strane zase ale je treba povedať, že 

medveď nie je takzvaný pravý zimný spáč. Oni sa môžu niekoľkokrát za 

zimu zobudiť, ísť sa napiť, prípadne ak sa dostanú k nejakému potravnému2 

zdroju, aj sa nažrať. Čiže táto zima bola podľa mňa aj typická tým, že tie 

medvedie stopy sme mohli sledovať v podstate decembri, januári, februári.  

Redaktor: Práve toto obdobie zaplavili internet fotografie stôp v snehu medveďa3 aj na 

miestach, kde bežne chodia turisti.  

Juraj Žiak: Medveď sa turistickým chodníkom nevyhýba. Medveď tie turistické trasy 

veľmi rád využíva úplne z jednoduchého dôvodu, že je to preňho 

jednoduchšie ísť po vyšľapaných4 trasách. Čiže je, je bežné, že na tých 

vyšľapaných5 turistických trasách tie stopy teraz nachádzame. Samozrejme, 

on nemá problém križovať aj v hlbokom snehu, v mokrom snehu, ale je to 

o čosi jednoduchšie mu ísť po tej turistickej trase. Samozrejme, snaží sa 

vyhýbať a presúvať tú aktivitu do takých hodín, aby sa vyhol človeku, hej. 

Čiže tá aktivita je výrazne nočná, súmračná, a keď tadiaľ prechádzajú ľudia, 

turisti, tak on sa tým trasám vyhýba. Redaktor: Medvede hľadajú pod 

snehom bukové oriešky, ktorými v roku 2020 príroda nešetrila. Vďaka 

štedrej úrode bukvíc v lesoch sa počas minulého roka v podstatnej miere 

znížil výskyt medveďa hnedého v kukuričných lánoch. 

 
1 štandardne: môžeme 
2 štandardne: potravinovému 
3 štandardne: stôp medveďa v snehu 
4 štandardne: vychodených 
5 Pozri pozn. č. 4. 
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Juraj Žiak: Dôsledkom to bolo toho6, že bol takzvaný bukvicový rok, hej. Tá jeseň 2020 

bola vo viacerých pohoriach na Slovensku typická tým, že bukvice začali 

padať do porastu. Bol veľmi výrazný ten bukvicový rok, obzvlášť tu vo 

Veľkej Fatre sme to mali7 sledovať, spätne keď si spomeniem, až v roku 

niekedy  2016, 2017, a teraz sa to znova zopakovalo. No a tie bukvice počas 

celej zimy sa dali nájsť aj pod tým snehom. A to je taký výrazný zdroj 

potravy pre medveďa, že niektorí jedinci8 vôbec nepotrebovali hibernovať. 

Samozrejme, výnimkou sú tie medvedice, ktoré v zime rodia mláďatá, tak 

tie naozaj tie brlohy neopúšťajú. A niekedy koncom decembra, začiatkom 

januára privádzajú na svet mláďatá a sú s nimi stále v brlohu a tie brlohy 

budú opúšťať pravdepodobne až niekedy koncom marca.  

Redaktor: Ponuka prirodzenej rastlinnej potravy je ešte stále pomerne chudobná, 

a tak sa medvede v tomto období už tradične naplno venujú vyhľadávaniu 

uhynutých zvierat. Jelenia, diviačia, srnčia zver, ktorá počas zimy uhynula 

z dôvodu vysilenia, staroby, chorôb a zranení. 

Juraj Žiak: Teraz v tomto období toho naozaj nie je veľa, čo by našli, ale už sú niekde 

lokality, kde ten sneh je úplne roztopený. Takže nejaké tie prvé byliny, ktoré 

začnú vykúkať, to je napríklad deväťsil. To je jedna z prvých rastliniek, 

ktorá je pomerne taká výdatná, šťavnatá a ktorú medvede obľubujú. No 

a samozrejme, dokážu sa priživovať aj na zdochlinách, na kadáveroch. 

A tých je teraz po zime relatívne dosť. V tých dolinkách sa nájdu pozostatky 

uhynutých zvierat. Jednak tá zima už doznieva a tie slabšie jedince raticovej 

zveri v tomto období už sú vyčerpané po zime. Takže teraz je ten úhyn taký 

markantnejší, že ich je viacej tých jedincov a na tomto ten medveď plní ako 

keby takú zdravotnú funkciu, že zbavuje prírodu týchto kadáverov.  

 
 
 
Televízia Turiec, 25. 2. 2021, minutáž: 03:39 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=S67F0xmzUMI)    

 
6 štandardne: Bolo to dôsledkom toho, že ... 
7 vhodnejšie: mohli 
8 štandardne: niektoré jedince 

https://www.youtube.com/watch?v=S67F0xmzUMI

