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SCIENTIFICREPORTSOmm JE ZNANSTVENI RAD KOJI 
DONOSI PREGLED 664 NAPADA MEDVJEDA NA LJUDE

Napadi medvjeda na ljude
Nedavni napad medvjeda na umirovljenika kod Vratnika aktualizirao je ovu temu u medijima, pri čemu su 
medijska izvještavanja obrađena senzacionalistički, bez temeljnog poznavanja problema jj|k>
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M
ediji o napadi
ma m ed vjed a  
na ljude najče
šće izvještavaju 
senzacionalistič
ki uz netočne i pretjerane opise. 

Time kod javnosti izazivaju strah 
od divljih životinja i osjećaj da su 
napadi učestaliji nego što uistinu 
jesu, što na kraju dovodi do ne
gativnih stavova javnosti prema 
tim životinjama. Također, pri
tom mediji vrlo često propuste 
priliku informirati javnost kako 
se ponašati u staništu medvjeda 
i pri susretu s njima.

PREGLED 664 NAPADA MEDVJEDA
U lipnju je u časopisu Scien

tific Reports međunarodni tim 
znanstvenika (među kojima je 
iz Hrvatske prof. Đuro Huber) 
objavio znanstveni rad koji do
nosi pregled 664 napada med
vjeda na ljude u petnaestogodiš
njem razdoblju (2000. - 2015.) u 
Sjevernoj Americi, Europi, Rusi
ji, Iranu i Turskoj (Bombieri G. 
i sur. 2019). Analizirani su samo 
slučajevi zbog kojh je napadnuta 
osoba morala zatražiti liječničku 
pomoć. U tom je razdoblju u Sje
vernoj Americi, koja ima popu
laciju od oko 58.000 medvjeda, 
zabilježeno 183 napada; u Europi 
u kojoj živi oko 15.400 medvje
da, zabilježen je 291 napad, dok 
je u Rusiji, koja ima oko 100.000 
medvjeda, zabilježeno ih  napada, 
u Iranu 25, a u Turskoj 54. Pro
sječan godišnji broj napada med
vjeda na ljude na svjetskoj razini 
iznosi 39,6 te je u porastu, što je 
u skladu s porastom brojnosti po
pulacije medvjeda, ali i porastom 
svjetske populacije.

Prema rezultatima ovog istra
živanja, napadi su najčešći tije
kom ljeta (43%) te su se u više od 
70% slučajeva dogodili danju. Na 
svjetskoj razini u 99% slučajeva

napadnuti su bili odrasli, u 88 %  
slučajeva muškarci te je 63% na
padnutih osoba u vrijeme napada 
bilo samo. U vrijeme napada 50% 
osoba se bavilo rekreativnim ak
tivnostima (planinarenje, branje 
šumskih plodova, kampiranje, tr
čanje), njih 28% je radilo (čuvalo 
stoku, sjeklo stabla), a 22%, odno
sno 123 osobe, je u vrijeme napa
da bilo u lovu.

U Europi su napadi na lovce za
bilježeni samo u Fenoskandinavi- 
ji, gdje je dopušten lov na med
vjede psima, dok u zemljama u 
kojima se medvjede lovi s čeka 
nisu zabilježeni napadi na lovce 
tijekom lova na medvjeda.

Od 664 zabilježena napada, u 
85 % slučajeva napadnuta osoba 
je zadobila fizičke ozljede, a 95 
osoba (14 %) je smrtno stradalo. 
Napade je najčešće uzrokovala 
ženka s mladima (47%), dok su u 
20% slučajeva nastali nakon izne
nadnog susreta, u 17 %  slučajeva 
nakon što je medvjeda uznemi
rio pas te u 10% slučajeva nakon 
što je medvjed ranjen ili uhvaćen 
u zamku.

U RUMUNJSKOJ NAJVIŠE NAPADA
Prema ovom istraživanju, u Eu

ropi je najviše napada zabilježe
no u Rumunjskoj (131), Slovačkoj 
(54), Švedskoj (28) i Finskoj (17), 
dok su u Hrvatskoj u 15 godina 
zabilježeno samo tri napada na 
ljude koji su zbog toga zatraži
li liječničku pomoć. U susjednoj 
Bosni i Hercegovini zabilježeno 
je 11 napada, u Sloveniji 12, a u Ma
kedoniji 9.

Prosječan broj napada na ljude 
na godinu u Europi je 18,2, a bez 
Rumunjske prosjek je 10 napa
da godišnje. U 15-godišnjem raz
doblju u Europi je smrtno stra
dalo 19 osoba (6,6% napada), od 
čega 11 u Rumunjskoj.

MN: Učestalost povezana s gu

stoćom populacije 
Na temelju analize ovih rezul

tata autori studije zaključuju da 
je učestalost napada povezana s 
gustoćom populacije medvjeda, 
ali kako činjenica da li se u odre
đenoj zemlji medvjede lovi ili ne 
ne utječe na učestalost napada. 
Također, autori naglašavaju kako 
je, iako su napadi medvjeda na 
ljude rijetki, vrlo važno educirati 
javnost o ponašanju tijekom bo
ravka u staništu medvjeda, oso
bito prilikom susreta sa ženkama 
i mladuncima. Tako mnogi naci
onalni parkovi u Sjevernoj Ame
rici provode obaveznu edukaciju 
posjetitelja te savjetuju da ljudi 
u prirodi ne borave sami, da pse 
drže na uzici i da proizvode zvuk 
(npr. nošenjem malog zvonca) 
koji će najaviti njihov dolazak i 
tako prevenirati iznenadni susret 
s medvjedom. Važan dio prven- 
cije je i pravilno odlaganje otpa
da te uklanjanje svih izvora hra
ne koji mogu privući medvjede.

SUŽIVOT MEDVJEDA I ČOVJEKA
U Hrvatskoj u gospodarenju 

medvjedom važan naglasak tako
đer stavljamo na sanaciju i pre- 
veniranje svih izvora hrane koji 
privlače medvjede u naselja te hi
tan interventni odstrjel jedinki
koje učestalo dolaze u naselja ili 
čine štetu.

Uz dugogodišnji pozitivni suži
vot lokalnog stanovništva ,s med
vjedima, ovakav sustav preven
cije i činjenica da se medvjedi 
love samo s čeka vjerojatno zna\J' 
čajno utječu na to da, unatoč ve
likoj populaciji u Hrvatskoj, inja- 
mo mali broj napada medvjeda 
na ljude.

No zbog rastućeg broja turista i 
rekreativaca, jako je važno uvesti 
sistematiziranu edukaciju plani
nara i ostalih posjetitelja staništa 
medvjeda.

50



i-

«<

Razlozi
napada

I Najučestaliji scenarij napada smeđih 
medvjeda je obrambeni napad ženke 

s mladuncima (47 %), zatim iznenadni 
susret (npr. medvjeda je iz blizine iznenadila 

prisutnost čovjeka; 20 %), prisutnost psa 
(17 %), napad nakon što je medvjed 

ranjen ili uhvaćen u neku zamku 
(10 %) te predatorski napadi (5 %;

9 u Rusiji i 6 u Sjevernoj
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