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Vážení učitelia a milí žiaci,
ponúkame vám súbor metodicko-didaktického materiálu „Po stopách medveďov“. Má slúžiť
nielen ako zdroj informácií, ale aj na získanie záujmu žiakov o prírodu a svoje okolie.
Rôznorodé aktivity sa môžu využiť na doplnenie či spestrenie hodín, pričom učia tvorivo
myslieť, otvorene diskutovať a vedú k poznávaniu ako aj akceptovaniu týchto zvierat.
Materiál vznikol s podporu WWF, ako súčasť projektu „BEARS“, ktorého cieľom je
vzdelávať a zvýšiť informovanosť verejnosti o medveďoch na Slovensku, ako aj riešiť
konkrétne problémy človek - medveď. Vytvorili sme ho na základe prieskumu vedomostí
a postojov obyvateľov Slovenska k šelmám. Mnohokrát sú názory ovplyvnené mienkou
väčšiny a fakty skreslené. Touto formou sa snažíme zmenšiť priepasť medzi poznatkami
odborníkov a tým, čo vie verejnosť. Predpokladom riešenia aktuálnych konfliktov turistov,
pastierov či chatárov s medveďmi je poznať tieto zvieratá, ich spôsob života aj potreby. Viac
informácií o medveďoch ako aj o projekte „BEARS“ nájdete na webovej stránke:

www.medvede.sk
Hoci medvede na Slovensku v súčasnosti nie sú v takom kritickom stave ako v iných
európskych krajinách, kde ich poväčšine vyhubili, sú ohrozené inými faktormi – rozvojom
cestovného ruchu a čoraz väčším zasahovaním do ich prirodzeného biotopu. Zabrániť včas
tomu, aby sa stali nežiaduce, znamená zachrániť ich pred odstrelom, čo si vyžaduje
uvedomelý a zodpovedný prístup každého z nás, ktorí sa pohybujeme alebo žijeme v ich
blízkosti. Zachovanie tohto majestátneho obyvateľa našich hôr ako neoddeliteľnej súčasti
našej prírody a kultúry závisí aj od nás.

Mgr. Svetlana Beťková
SWS - Slovak Wildlife Society

Poďakovanie:
Táto publikácia sa dostala k Vám aj vďaka sponzorom z WWF a WSPA. Ďakujeme všetkým učiteľom
a žiakom ZŠ, ktorí sa zapojili do projektu a pomohli nám odskúšať didaktický materiál, najmä Svetluši
Beťkovej zo ZŠ Hradná a Jarmile Dvorskej z CVČ v Lipt. Hrádku, pracovníkom pre environmentálnu
výchovu Martine Proháczkovej z TANAPu, Marte Hubkovej z NAPANTu za spoluprácu a Tomášovi
Kizekovi zo SAŽP za odborné rady. Za pomoc pri realizácii dotlače ďakujeme Rudolfovi Padovi z OZ
Tatry.

Metodické návrhy pre učiteľov
Tento zdroj materiálov na doplnenie vedomostí žiakov môže byť použitý počas hodín
prírodopisu, biológie, etiky či estetiky i mimo nich. Vhodná je spolupráca učiteľov týchto
predmetov, ak sa rozhodnú robiť celkový projekt v určitej triede. Je však možné použiť
jednotlivé kapitoly (aktivity) osobitne, na doplnenie či oživenie hodín, podľa záujmu
a schopností žiakov v ročníkoch 5.-9. Časový limit úloh a aktivít je voliteľný.

I.

Práca v skupinách – zoológovia si rozdelia jednotlivé druhy medveďov (vystrihnite ich),
predstavia sa reportérom. Títo počúvajú a vypĺňajú tabuľku. Článok môže potom dostať
každá skupina a prečíta si ho ešte raz. Určia a vymaľujú medvede a riešia doplňovačku. Prvá
skupina nakreslí riešenie – súhvezdie na tabuľu. Pokračovať môžu diskusiou o príčinách
ohrozených druhoch medveďov vo svete.

II.

Skupiny alebo dvojice (starší aj samostatne) podľa textu vyplnia cvičenia. K určeniu
výskytu medveďov bude možno potrebná mapa Slovenska. To, čo sa dozvedia, využijú na
prípravu otázok do rozhovoru s medveďom. Vyberie sa jeden žiak alebo viacerí (medvedia
rodina), ktorí budú odpovedajú na otázky ostatných – novinárov. Hľadanie a určovanie
potravy môžete časovo obmedziť (ktorá skupina nájde najviac za 3 min...) a spoločne sa
skontrolujú nájdené slová. Súťažiť môžu v skupinách – o vytvorenie najoriginálnejšieho
(najvtipnejšieho) jedálneho lístka. Odmenou pre víťazov je obrázok „Medveď v raji“.

III.

Článok je dosť dlhý, preto sa môže rozdeliť na časti do skupín. Každá informuje ostatných,
v ktorom období žije a čo je pre medvede charakteristické. Na otázky môžu žiaci odpovedať
samostatne a tiež zobraziť budúcnosť medveďa kresbou (na osobitný väčší papier) alebo
príbehom. Výsledky by mali byť na záver zverejnené a vyhodnotené kolektívne.

IV.

Môže byť formou testu: žiaci smú vidieť (počuť) len prvú časť – tvrdenia. Napíšu každý
sám, čo je pravda a čo nie. Potom učiteľ prečíta len vyhodnotenie. Až potom žiaci dostanú
druhú časť a priraďujú odpovede (aj v skupinách). Každá si vyberie situáciu a nakreslí na
papier (tabuľu) ako značku – alternatíva je zahrať ju ako nemú scénku – ostatní hádajú, čo
vyjadruje.

V.

Na úvod jeden žiak (alebo každý sám) prečíta článok. Prvú úlohu spravia samostatne,
vyhodnotí sa spoločne. Potom sa žiaci rozdelia do skupín (pomocou losovania) a pripravia si
svoje argumenty. Zvolia si hovorcu, určí sa časový limit príspevkov každej skupiny (5 min)
a pravidlá (kto chce hovoriť, zdvihne ruku...). Je dobré ak niekto (učiteľ) koordinuje
diskusiu. Nakoniec by sa malo dojsť k dohode, spísať (na plagát) spoločné opatrenia
a kompromisy. Ďalšia úloha – opis obrázku je samostatná práca, vedie žiaka k empatii.

VI.

Tvorenie názvov zvierat a priraďovanie k obrázkom je jednoduchšie (samostatná práca).
Určovanie stôp a rozlíšenie znakov v prírode je vhodnejšie pre prácu s celou triedou alebo
v skupinách. Možné je viacero vysvetlení, treba nechať voľný priebeh predstavivosti žiakov.
Jednotlivé stopy môžu žiaci vystrihnúť a rozložiť po triede. Jedna skupina vymyslí situácie
a vzťahy medzi určitými zvieratkami. Ostatní stopujú a hádajú, čo zvieratá robia. Veľké
medvedie stopy si môže obkresliť každý (aj podľa šablóny na papier) a porovnať obrysy
svojej ruky (nohy) s medveďou – je to pre žiakov zábava a uvedomia si podobnosti.

VII.

Rozstrihaný príbeh sa rozdelí do skupín. Každá má za úlohu určiť a ilustrovať daný mesiac
alebo ročné obdobie a na spoločný papier (môže sa aj nalepiť) si trieda vytvorí „medvedí
kalendár“. Prikreslite aj potravu, ktorú v tom období medveď žerie. Postupovať môžete aj
inak. Každý žiak (skupina) si vyberie jeden úryvok a najskôr ho ilustruje. Potom žiaci vlepia
najlepšie kresby a dopíšu mesiace na spoločný veľký papier.

VIII.

Hru sa môžu žiaci zahrať aj mimo hodiny, treba len, aby si pripravili potrebné pomôcky
a (nastrihané) kvízové otázky, pravidlá a vyhodnotenie do jednotlivých skupín.

IX.

Kvíz nemusí byť len súčasťou hry. Môžete ho využiť aj osobitne a zahrať si v triede napr.
milionára.

Po stopách medveďov
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I. Aké medvede žijú vo svete?
Na zemi dnes žije 8 druhov medveďov, ak ako niektorí zoológovia medzi ne zahrnieme aj
pandu veľkú.

Medveď biely (Ursus maritimus)
Jeho domovom je Arktída, pobrežie
severného ľadového oceánu (nevyskytuje
sa na južnom póle). Na rozdiel od iných
medveďov sa stravuje hlavne živočíšnou
potravou, ktorá je v tých podmienkach
dostupná: tulene, mrože, morské vtáctvo
a ryby, zdochliny; počas krátkeho leta ju
dopĺňajú aj bobule, morské riasy, tráva.

Medveď hnedý (Ursus arctos)
Najrozšírenejší druh, ktorý môžeme
stretnúť aj na Slovensku. Jeho poddruhy
môžeme rozdeliť na východoázijské,
predoázijské, európsko-sibírske, tibetské,
aljašské, severoamerické.
Najväčším z nich je medveď kodiak (dĺžka
2,0-3,4 metre; hmotnosť 470-530 kg),
vyskytuje sa na pobreží a ostrovoch
Aľjašky, podľa jedného z nich sa aj volá.
Ďalším poddruhom je známy medveď
grizly zo severnej Ameriky. Tento tiež
narastie do úctihodných rozmerov až 2 m.
Jeho dlhá hnedá srsť je na koncoch svetlá,
z čoho pochádza jeho meno (angl.
“grizzled” znamená šedivý). Podobne ako
kodiak, na jeseň aj on s obľubou loví
lososy, v húfoch tiahnuce proti prúdu riek.

Medveď biely (známy aj ako ľadový alebo
polárny) je celkovo najväčší druh. Samec
váži 350-650 kg, samica do 250 kg; výška
je 1,5 m a dĺžka je 2,4-2,7 m.
Je dokonale prispôsobený chladnému
prostrediu. Podkožný tuk a dlhá dutá srsť
ho izoluje a pomáha zachytiť čo najviac
tepla zo slnka. Na labách, zospodu
pokrytých
srsťou,
má
vypukliny
a preliačiny, ktoré mu umožňujú udržať sa
lepšie na ľade. Jeho telo je pretiahnutejšie
– prispôsobené na plávanie, má malé
ušnice a prsty do polovice spojené
plávacou blanou.

Medveď čierny (Ursus americanus)
„Baribal“ žije na území Mexika a severnej
Ameriky, kde tvorí početnú populáciu
v oblastiach, kde vyhubili grizlyho.
Je veľký skoro ako náš medveď hnedý, ale
má kratšiu čiernu srsť (alebo aj
škoricovohnedú), na hrudi svetlú. Na
chrbte nemá výrazný „hrb“ – vyvýšený
kohútik, čo ho najjednoznačnejšie odlišuje
od grizlyho, žijúceho v tých istých
oblastiach. Výborne lezie po stromoch.

* Hoci je chránený, lovia ho pytliaci.
Populáciu vážne ohrozuje aj znečisťovanie
ovzdušia a globálne oteplenie.
Medveď okuliarnatý (Tremarctos ornatus)
Je jediným druhom žijúcim v južnej
Amerike, kde obýva pohorie Ánd.
Je čiernohnedej farby, okolo očí má svetlú
srsť, čo pripomína okuliare. Na hrudi má
golier z dlhšej, taktiež svetlej srsti.
S obľubou lezie na kaktusy za plodmi a má
rád ovocie.

Medveď ušatý (Ursus thibetanus)
Obýva Áziu, Himaláje až do výšky 4000
metrov.
Je menší ako baribal, tiež čierny, len na
hrudi má žltobiely golier v tvare písmena
V. Svoje meno dostal vďaka nápadne
veľkým ušniciam.

Po stopách medveďov
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Panda veľká (Ailuropoda melanoleuca)
Jej domovom je juhovýchodná Čína.
Hlavná potrava je až na 99%
vegetariánska: bambusové výhonky a listy,
ktorých dospelý jedinec potrebuje denne až
14 kg. Preto sa kŕmi 12 hodín denne.
* Hoci je tento druh s krásnou čiernobielou kožušinou úplne chránený, je
ohrozovaný pytliactvom a vyrubovaním
bambusových pralesov. Populácia vo svete
sa odhaduje len okolo 700 jedincov
žijúcich na slobode. V zajatí sa ťažko
pária. O ich ochranu sa stará aj WWF –
Svetový fond na ochranu prírody, ktorý má
symbol pandy vo svojom znaku.

Medveď malajský (Helarctos malayanus)
Vyskytuje sa v juhovýchodnej Ázii,
Malajskom polostrove, južnej Číne,
ostrovoch Sumatry a Kalimantanu. Je
najmenší zo všetkých druhov, má len okolo
65 kg.
Žije v oblasti tropických pralesov, preto
má najkratšiu srsť. Vďaka dlhým pazúrom
výborne lezie po stromoch. Úzkym dlhým
jazykom chytá hmyz, termity, včely, ale
živí sa aj ovocím a malými cicavcami.
* Pytliaci ho ešte stále lovia kvôli
medvedej žlči, vysoko cenenej na ďalekom
východe, kde sa z nej vyrába prírodný liek.
Taktiež aj kvôli medvedím labkám, ktoré
sú v luxusných reštauráciách drahou a
obľúbenou pochúťkou. V súčasnosti je pre
neho hrozbou aj vyrubovanie dažďových
pralesov.

Medveď pyskatý (Melursus ursinus)
Žije na území Prednej Indie, Srí Lanky.
Má predĺženú tvárovú časť lebky,
prečnievajúci spodný pysk, dlhé pazúre
a jazyk mu umožňujú hľadať v dreve
termity a hmyz.
* V minulosti ich používali na zábavu ako
„tancujúce medvede“. O záchranu ich
druhu sa snažia v rezerváciách a národných
parkoch.

Po stopách medveďov
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I.1. Doplň chýbajúce informácie do tabuľky:

Názov druhu

Výskyt

Potrava

Špecifické znaky/príčiny ohrozenia

medvedia žlč – v liečitel‘stve
Arktída
dlhá srst’ na koncoch niekedy svetlá
termity, hmyz
vyrubovanie bambusových pralesov
nemá na chrbte „hrb“
Himaláje
plody kaktusov

I.2. Vymaľuj obrázky. Pomenuj, ktoré medvede sú zobrazené.

Po stopách medveďov
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I.3. Vieš, čo znamená názov URSA MAIOR?
Odpoveď nájdeš v doplňovačke.

7.
13.

11.
1.

6.
2.

8.

10.

12.

4.
3.

14.
5.

9.

1. Ktorý pól obýva ľadový medveď?
2. Hmyz podobný mravcom, žijúci
v dreve.
3. Ktorý medveď je najlepší plavec?
4. Čo pripomína kresba okolo očí
medveďa z južnej Ameriky?
5. Kontinent, na ktorom sa vyskytujú
medveď ušatý a malajský.
6. Strom, ktorým sa kŕmi panda.
7. Najvyššie pohorie na svete.
8. Najväčší medveď na Aľjaške,
dosahuje dĺžku viac ako 3 m.
9. Hmyz, ktorý produkuje obľúbený
sladký pokrm medveďov.
10. Jednou z hrozieb pre ľadové
medvede je globálne......
11. Čierno-biely medvedík, žijúci
v Číne.
12. Legendárny mocný obyvateľ
Skalistých hôr severnej Ameriky.
13. Nelegálny lov, ohrozujúci mnoho
druhov zvierat.

14. Ako sa inak volá medveď čierny
v severnej Amerike?

I.4. Dokresli súhvezdie (pospájaním čísel). Vieš už, ako ho voláme?
Skús ho nájsť na nočnej oblohe. Začiatok tvorí známy Veľký voz.

Po stopách medveďov
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II. Kto je Ursus arctos?
Popis medveďa hnedého
II.1.a) Doplň do textu nasledovné slová:
hibernácia, predátor, mlieko, prirodzených, rastlinná, marca, Ursidae, hmotnosť,
samotársky, novembra, všežravec, stráca, zranených, telesná teplota, 10-ročné
Medvede patria do veľkej rodiny ............................ – to znamená medveď po latinsky. Z toho
pochádza aj označenie Ursus arctos, medveď hnedý. Jeho prví predkovia žili na zemi pred
20-30 miliónmi rokov, dávno pred človekom. Kosti v jaskyniach svedčia o tom, že žil aj na
celom našom území.
Medveď je šelma – ............................ , teda žerie iné zvieratá. Nie je však veľmi dobrým
lovcom. Postupne sa adaptoval ako .......................... , (chrup má iný ako mäsožravce). Jeho
potrava závisí od prostredia, v ktorom žije, pričom je na 90% ........................ . Medvede
chodia za potravou hlavne za súmraku a skoro ráno. Dôležité je obdobie jesene, keď
skonzumujú veľké množstvo, aby si vytvorili dostatočné tukové zásoby na zimu.
Vo voľnej prírode sa medveď dožije 25-30 rokov. Žije prevažne ........................ , jedine
medvedica býva spolu s mladými. Samec medveďa hnedého na Slovensku dosahuje
............................. 140-320 kg, samica 100-200 kg. Výška môže byť 90-130 cm v „kohútiku“
(lopatkách), keď stojí na všetkých štyroch labách.
Obdivuhodne vyvinuté sú zmysly medveďa. Najlepším z nich je čuch. Plocha sliznice je až
100-násobne väčšia ako u človeka a ňufák je pohyblivý. Taktiež uši môžu natočiť smerom
odkiaľ prichádza zvuk. Zrak majú slabší ako ostatné zmysly, ale približne taký ako človek.
Počas zimy sa ukladá na „zimný spánok“, to sa nazýva .......................... . Jeho .........................
........................ sa zníži, spomalí sa tep a životné funkcie. Neprijíma žiadnu potravu. Tento
„odpočinok“ je pre medvede nevyhnutný v období nedostatku potravy. Taktiež vtedy môžu
prísť na svet mláďatá. V brlohu ostáva zväčša od .......................... do ...................... – závisí to
od dostupnej potravy, teploty počasia aj jedinca. Samica s mláďatami ostáva v brlohu dlhšie.
Medvedica máva každý druhý-tretí rok obyčajne 2 medvieďatá, ktoré pri narodení vážia len
okolo 400 g (sú veľké asi ako morské prasiatka). Až po štyroch týždňoch začínajú vidieť.
........................... medvedice je veľmi výživné – má až 20% tuku (ľudské mlieko má len okolo
4%). Počas kŕmenia mláďat v brlohu medvedica .............................. až 40% svojej váhy.
Mladé ostávajú s matkou 2-3 roky. Prvý rok narastú asi do polovičnej veľkosti svojich
rodičov, ale až ako ................................ dosiahnu konečnú veľkosť.
Aj keď je medveď najväčšou šelmou v Európe, má v prírode niekoľko .................................
nepriateľov - najmä hlad, nehody, choroby či parazity. Niekedy je príčinou jeho smrti iný
jedinec, napríklad ak dominantný samec (tento má prednostné
postavenie pri potrave, ostatní ho rešpektujú) zabije mláďa.
Najväčším nepriateľom je však človek. Hoci má väčšina ľudí z
medveďa strach, za posledných 100 rokov nie je známy prípad
usmrtenia človeka medveďom na Slovensku. Každý rok je niekoľko
ľudí ......................... .

II.1.b) Zahraj sa na novinára, urob rozhovor s medveďom.
Rozdeľte sa na dve skupiny: novinárov a medvede. Novinári sa
snažia zistiť čo najviac podrobností o živote jednotlivých členov
rodiny medveďov. Medvede im odpovedajú (podľa textu aj vlastnej
fantázie).
Po stopách medveďov
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II.1.c) Ktoré fakty o medveďoch označujú nasledujúce čísla?
25-30 ................................................... 20 000 000 .............................................................
140-320 ............................................... 40 ...........................................................................

II.1.d) Vysvetli pojmy:
1. hibernácia ...........................................................................................................................
2. predátor ..............................................................................................................................
3. dominantný samec ..............................................................................................................

II.1.e) Odpovedaj na otázky a doplň údaje:
1. Zoraď od najlepšieho 3 hlavné zmysly medveďa: .............................................................
2. Čo opisujú tieto informácie?
- malé pohyblivé, dokáže ich otáčať
smerom, odkiaľ prichádza zvuk:
.....................................................................
- veľká plocha sliznice je asi 100-násobne
väčšia ako u človeka:
.....................................................................
- uspôsobený hlavne na rastlinnú potravu,
iný ako u mäsožravcov:
.....................................................................
- slabší, ale aspoň tak dobrý ako u človeka:
.....................................................................
3. Kde je a čo určuje kohútik? ................................................................................................
4. Doplň správne do obrázku: 90-130 cm, 23-28 cm, 170-190 cm, 5-6 cm, 42, 14-18 cm.

Kde sa vyskytuje medveď na Slovensku?
II.2. Podľa mapy Slovenska doplň správne čísla vedľa názvov pohorí:
..... Veľká Fatra
..... Poľana
..... Slovenské Rudohorie
..... Vysoké Tatry
..... Nízke Tatry
..... Východné Karpaty
..... Malá Fatra
..... Západné Tatry
..... Strážovské vrchy
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Medvedí jedálniček
II.3.a) Nájdi potravu medveďa
v 4-smerovke a zaraď, do ktorej
skupiny patrí.

* 4-smerovka skrýva 28 výrazov
(Hľadaj vodorovne a zvisle; niektoré písmená
môžu byť spoločné aj pre viac slov.)
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1. rastliny: ...............................................................................................................................
2. lesné plody – dužinaté: ......................................................................................................
3.

– tvrdé: ...........................................................................................................

4. hmyz a iné bezstavovce: ....................................................................................................
5. ovocné stromy: ...................................................................................................................
6. poľnohospodárske plodiny, dobytok: .................................................................................
7. slabé a uhynuté raticové zvieratá: ......................................................................................
8. malé cicavce: ......................................................................................................................
9. ostatné živočíchy: ...............................................................................................................

II.3.b) Dokonči zdravý jedálny lístok pre medveďa:

Reštaurácia „U starého Mrml‘oša“
Jedálny lístok

(otvorené od jari do neskorej jesene)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
vegetariánske
predjedlá
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Mrml’ošove
špeciality
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
pochút’ky
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
nápoje
(nealko)
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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II.3.c) Vymaľuj obrázok „Medveď v raji“.
Prečiarkni 4 veci, ktoré tam nepatria, pretože nie sú prirodzenou potravou medveďa.
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III. Z histórie medveďov
Predkovia medveďa žili na zemi skôr ako ľudia. Už pred 20 miliónmi rokov sa objavili prvé
„pramedvede“ s dlhým chvostom, veľké ako psy. Neskôr – v dobe ľadovej – pred 250 tisícimi
rokmi prišli postupne z Ázie jaskynné medvede ako aj priami predkovia medveďa hnedého
do Európy. Medvede žijúce v jaskyniach vyhynuli pred 10 tisícimi rokmi, ale stopy po nich
ostali dodnes – kosti, zuby či pazúre. Našli sa aj v jaskyniach na Slovensku, napr.
v Demänovskej doline. Praveký človek ich lovil nielen kvôli mäsu, ale dokázal využiť aj
kožušinu a kosti – na zbrane či nástroje. Na stenách jaskýň kreslil zvieratá a môžeme vidieť,
že mal k nim úctu. Tieto záznamy boli niečo ako obradný rituál za úspech lovu.

Mnohé primitívne kmene na Sibíri alebo v severnej Amerike prejavovali medveďovi veľký
rešpekt. Zabitie oštepom, šípmi či nožom si vyžadovalo značnú šikovnosť a odvahu. Tým,
ako vedel stáť na zadných labách, stopami podobnými ľudským ako aj niektorými
vlastnosťami, im pripomínal človeka. Uctievali ho ako ochrancu. Podľa niektorých kmeňov
bol prapredkom ľudského rodu. Často mu prisudzovali šamanské – liečiteľské schopnosti.
Pazúry alebo zuby nosili v ochrannom amulete aj na znak statočnosti v boji. Nazývali ho
svojim bratom a keď ho museli zabiť, tancovali predtým obradný tanec, aby poprosili ducha
medveďa o odpustenie. Kanadskí Indiáni ho zobrazovali ako jedno z posvätných zvierat na
svojich totemoch.

Aj v obradoch a zvykoch Slovanov sa často objavoval symbol medveďa. Na fašiangy si
tradične zhotovovali masky a obliekali sa do medvedej kože. Vyskytli sa legendy a povesti
o deťoch vychovaných medvedicou ako aj množstvo rozprávok. Určite poznáte pesničku
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a ľudový tanec „Medveďu, daj labu“. Pochádza z čias kočovných cigáňov a komediantov,
ktorí predvádzali „tancujúce medvede“. Ľudoví umelci zobrazovali medveďa na úžitkových
predmetoch, ako napr. na črpákoch, keďže na salaši sa s ním mohli častokrát stretnúť.
Medveď sa objavil na erboch Oravskej
a Spišskej župy aj dnes ho vidieť na erboch
niektorých dedín.
V minulosti mali medvede pre svoj život
dostatok priestoru, avšak ľudia postupne
vyrubovali lesy, menili ich na úrodnú pôdu
a pasienky, osídľovali územie. Tým sa
dostávali medveď a človek častejšie do
konfliktov. Medvede napadli dobytok,
navštívili včelín či obilné pole. Už ich
nelovila iba šľachta – pre zábavu, ale
prenasledovali ich aj chudobní ľudia – ako škodcu. Na zabíjanie používali rôzne spôsoby:
chytali ich do jám, ohrád, nastavených želiez a na návnadu. V 18. storočí sa za zabitie
medveďa vyplácala odmena 7 zlatých. Ľudia používali mäso (pochúťkou boli medvedie laby),
kožušinu, v ľudovom liečiteľstve bola veľmi cenná medvedia žlč. Počet medveďov prudko
klesal a pred II. svetovou vojnou ich na našom území žilo už len niekoľko desiatok.
V roku 1932 si ľudia uvedomili, že medvede sú vážne ohrozené. Zákonom bola vyhlásená
celoročná ochrana. Postupne sa rozšírili aspoň do časti svojho pôvodného domova – lesov
severného a stredného Slovenska, ktoré obývajú dodnes.
Presný počet je ťažko určiť, keďže medveď žije skrytým
spôsobom života na veľkom a nie ľahko prístupnom území.
V súčasnosti odborníci odhadujú, že na Slovensku žije 600-800
jedincov. Medveď je celoročne chránený, ale ministerstvo
udeľuje ročne niekoľko desiatok výnimiek na odstrel. Lovený
medveď musí mať hmotnosť menej ako 100 kg, výnimočne
150 kg, aby sa zachovali väčšie dominantné samce, o ktorých sa
predpokladá, že majú dôležitú úlohu v regulácii populácie.
O výnimku sa žiada aj v prípade väčších škôd spôsobených
medveďom alebo ohrozenia ľudského života.
Medvede neohrozuje v dnešnej dobe len pytliactvo, ale aj to, že
človek čoraz viac zasahuje do ich
územia.
Výstavbou
ciest
a rekreačných
stredísk
sa
rozčleňuje a zmenšuje životný priestor medveďa. Nadmerný
zber lesných plodov spôsobuje, že nemá dostatok prirodzenej
potravy, ktorú potrebuje hlavne na jeseň, keď si robí tukové
zásoby na zimu. Veľké množstvo turistov, hubárov a zberačov
lesných plodov ho taktiež neustále vyrušuje.
Medveď žijúci v našej krajine je veľkou vzácnosťou v Európe,
keďže z mnohých štátov už vymizol. Aby sa toto majestátne
zviera našich lesov zachovalo vo svojom prirodzenom
prostredí aj pre budúce generácie, je potrebná spolupráca
ochranárov, pracovníkov národných parkov, poľovníkov, ale aj
verejnosti – všetkých návštevníkov a milovníkov našich hôr.
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III.1. Odpovedaj na otázky:
1. Kedy žili prví predkovia medveďa hnedého v Európe?
.................................................................................................................................................
2. Porovnaj dôvody, prečo lovili medveďa ľudia v praveku, v 18.storočí a dnes.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. Aký vzťah mali k nemu Indiáni a aký majú k medveďom ľudia z tvojho okolia?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. Ako sa odlišoval spôsob lovu v minulosti od súčasného, ktorý z nich je väčším
nebezpečím pre medveďa?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5. Kedy bol medveď na Slovensku najviac ohrozený a prečo?
.................................................................................................................................................
6. Čo je v súčasnosti veľkou hrozbou pre medvede v našich horách?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
7. Ako by si mohol medveďom pomôcť ty?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
8. Poznáš rozprávku alebo príbeh o medveďovi? Ako je v nej opísaný jeho charakter? Je
to pravda?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

III.2. Ako bude podľa teba vyzerať budúcnosť medveďov v našej krajine?
Nakresli obrázok alebo napíš krátky príbeh.
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IV. Mýtus alebo skutočnosť?
O medveďoch počúvame z rôznych zdrojov: rozprávok, televízie, od horárov, bačov, turistov
či chatárov. Veľa informácií sa však šíri bez toho, že by si ľudia overili ich pravdivosť.

IV.1. Rozhodni, ktoré z desiatich tvrdení sú pravdivé a ktoré len povery:
1. „Medvede sú po zime vyhladované, a preto nervózne a pre človeka ešte nebezpečnejšie.“
2. „Keď sa medveď postaví na zadné, chce zaútočiť.“
3. „Keď sa medveď približuje k nám, je dobré utekať dole kopcom, lebo jemu sa tak beží
ťažšie.“
4. „Medvedica s mláďatami môže zaútočiť na človeka.“
5. „Ak vidím medveďa blízko hotela či chaty, je hladný a môžem mu pomôcť, ak mu čosi
dám.“
6. „V lese je dobre rozprávať sa, alebo si spievať, aby o nás medveď vedel už skôr.“
7. „Ak mám so sebou psa, vždy ma ochráni pred medveďom.“
8. „Mláďatá medveďa sú milé a neškodné, môžem ich fotografovať alebo nerušene
pozorovať.“
9. „Keď sa na jednom mieste zhromaždí viac medveďov, je to dôkaz, že medvede sú na tom
území premnožené.“
10. „Ak medveď zaútočí a nemáš možnosť uniknúť, treba si rýchlo ľahnúť na zem a hrať
mŕtveho.“

IV.2. Priraď odpovede k predošlým tvrdeniam:
A. Nie je to pravda. Nikdy pred medveďom neutekaj! Vie totiž utekať hore či dole kopcom
rovnako dobre; na kratšie vzdialenosti dokonca tak rýchlo ako kôň. Treba ostať pokojný,
pomaly ustupovať a hovoriť k nemu nízkym tónom hlasu, vyhnúť sa mu oblúkom.
B. Nie je to pravda. Pes môže síce medveďa zacítiť, ale ak ho vyprovokuje, alebo bude
u teba hľadať ochranu, dovedie ho rovno k tebe. Preto nie je dobré brať na výlety do hôr
so sebou psy a už vôbec nie bez vodítka.
C. Nie je to pravda. Medveď je hladný skoro každý deň, ale prikrmovaním mu
nepomôžeme. Ak si zvykne na potravu od ľudí, naučí sa chodiť pravidelne a môže byť
agresívny. Potom mu hrozí odstrel.
D. Nie je to pravda. Medveď sa len snaží lepšie zistiť čuchom a zrakom, s kým sa to stretol.
E. Je to pravda – ak sa dostaneš príliš blízko. Medvedica sa bude snažiť brániť svoje mladé,
ale jej útok je často len predstieraný, chce tým odplašiť nepriateľa.
F. Je to pravda. Nerob však príliš veľký hluk, aby si nevyplašil aj iné zvieratá.
G. Pozor! Nie je to pravda. Kde sú mladé, tam bude aj ich matka, a preto sa snaž radšej
opatrne vrátiť smerom odkiaľ si prišiel.
H. Je to pravda. Treba si ľahnúť na brucho, skrčiť nohy pod seba a chrániť si rukami zozadu
krk a hlavu. Ak máš ruksak, je dobré nechať si ho na chrbte. Dôležité je nehýbať sa. Keď
medveď zistí, že ho neohrozuješ, odíde.
I. Nie je to pravda. Medvede na Slovensku nepovažujú človeka za svoju korisť.
Nebezpečné sú vtedy, keď ich prekvapíme a cítia sa ohrozené, chránia svoje mláďatá,
alebo ak si zvykli na človeka či ľudskú stravu - odpadky.
J. Nie je to pravda. Tieto jedince mohli prísť k sezónnemu zdroju potravy aj z väčšej
vzdialenosti. Medveď má vynikajúci čuch, ešte lepší ako pes a aj z diaľky zacíti potravu.

IV.3. Na osobitný papier, vytvor vtipné a originálne značky – jednoduché
kresby, ktoré budú vyjadrovať, čo je správne a čo sa nesmie robiť pri stretnutí
s medveďom.
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V. Ako sa vyhnúť problémom s medveďmi
Medvede sa stávajú problémovými, ak si zvyknú na
človeka alebo potravu, ktorá pochádza od neho.
Takéto jedince sa nazývajú synantropné. Stáva sa to
zväčša v chatových oblastiach a pri horských
hoteloch. Ľudia bezstarostne vyhodia odpadky,
predovšetkým zvyšky chleba, rýb, ovocia, obaly
z mäsa či sladkostí. Tie prilákajú svojou vôňou
medvede. Takéto smetiská a kontajnery pokladajú
za ľahko dostupnú stravu. Keď sa im nič nestane,
osmelia sa a chodia pravidelne na tie miesta, pričom
strácajú prirodzený strach pred človekom.
Pohľad na kŕmiace sa medvieďatá môže byť pekný,
avšak ich budúcnosť je menej optimistická. Ak sa
už za mladi naučia hľadať potravu na smetiskách či
v blízkosti ľudských obydlí, skôr alebo neskôr môže dojsť ku konfliktu. Takýto medveď sa
stane pre človeka nebezpečným a hrozí mu odstrel. Niekedy sa pokúsili tieto medvede
zachrániť tak, že ich odviezli na vzdialené miesto, avšak mnohokrát sa dokázali vrátiť.
V inom prípade ich umiestnia do zoologickej záhrady.
Ak trávime čas v lese, či už ako turisti alebo chatári, nesmieme zabúdať, že pachy z jedla sú
pre medveďa silnou motiváciou. Preto je dôležité uložiť stravu aj odpadky tak, aby sa k nim
medveď nedostal. Pri stanovaní a varení
vonku na ohnisku treba udržovať poriadok,
nevariť ani nenechávať potravu v stane.
Niektoré medvede navštívia včelíny, ovocné
sady či polia. Chovatelia dobytka, včelári
a poľnohospodári ich preto nemajú v láske.
Salaše sú pre medvede veľkým lákadlom.
Hlavne ak sú umiestnené na okraji lesa a nie
sú dostatočne chránené. Dobytku chýbajú
prirodzené obranné reakcie pred predátorom
a stáva sa tak ľahkou korisťou. Ovce zavreté
v košiari sú obzvlášť zraniteľné – nemôžu
utiecť. Preto sa stáva, že medveď poraní
alebo zabije aj viac zvierat, ako môže zožrať. V minulosti bačovia používali na ochranu stáda
veľkých bielych psov – pred nimi mali rešpekt aj ľudia.
Poznáme ich aj dnes – je to slovenský čuvač. Táto rasa má
vrodené vlastnosti, ktoré z čuvača robia spoľahlivého
a odvážneho strážcu. Dôležitá je výchova. Už 8-týždňové
šteniatka si musia zvykať na svoje prostredie a vyrastajú so
stádom. Vytvoria si silné puto a považujú ovce za svoju rodinu.
Je pre ne samozrejmé, že v dospelosti budú svojich „blízkych“
chrániť. U nás sa na túto starú dobrú tradíciu pomaly zabúda.
Hoci bačovia majú psov, sú väčšinou uviazané na reťazi a to im
znemožňuje dobre plniť svoju úlohu strážcu. Na ochranu stáda
aj včelích úľov sa tiež používa elektrické oplotenie, ktoré však
musí byť kvalitné a správne inštalované. Úle sa môžu umiestniť
aj do kovovej klietky alebo vyvýšiť na rúrkové konštrukcie.
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V.1. Pospájaj ľudí, aktivity a správne preventívne opatrenia (je viac možností):
pastieri

turisti

varenie na ohnisku

ostražito, rozumne dať o sebe vedieť

skladovanie potravy

chovať pastierske strážne psy na voľno

zabezpečenie odpadkov

bezpečne, na vyznačených miestach

chov a pasenie oviec
chatári

tak, aby sa k nim zver nedostala

umiestnenie včelínov pri lese
stanovanie

včelári

odstrániť pachy a udržovať čistotu
nezahrabávať, zabaliť a vziať zo sebou

správanie v lese

elektrické oplotenia na odplašenie

V.2. DISKUSIA „Čo robiť, aby sme im pomohli prežiť“
Preventívne opatrenia môžu vo veľkej miere zabrániť problémom s medveďmi a tým
zachránime medveďa pred zbytočným odstrelom. Úlohou ochranárov je presvedčiť ostatných
v diskusii, že váš názor je správny. Pripravte si argumenty, prečo je nevyhnutné medvede
chrániť. Ochranári rokujú so skupinami:
A) chovatelia oviec a včiel

B) poľovníci

C) turisti a chatári

D) politici

Vytvorte názor pre vašu skupinu a premyslite si, aký postoj zaujmete voči ochranárom:
-

medveďom neuškodí výstavba nových stredísk a ciest pre rozvoj cestovného ruchu
sú zaujímavosťou pre zahraničných turistov, lebo v ich krajine už nežijú
sú súčasťou prírody, symbolom divokej nenarušenej krásy
prídu za potravou aj do blízkosti ľudských obydlí
preventívne opatrenia sú drahé, časovo náročné
robia škody v revíre, hlavne na lovnej zveri
môžu byť nebezpečné pri stretnutí zblízka
medvede vedia narobiť veľké škody
ich počet treba regulovať lovom
dokážu sa vlámať za potravou
sú nebezpečné pre človeka
neboja sa ničoho
sú premnožené

V.3. Popíš obrázok:
Prečo je medveď v klietke?
Ako sa cíti a o čom premýšľa?
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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VI. Stopy zvierat v lese
Počas pobytu v lese si dobre všímaj okolie. Môžeš sa veľa dozvedieť. V zime je na snehu
množstvo rôznych stôp. Aj počas iných ročných období je les plný „odkazov“ od zvierat, len
ich treba poznať.

VI.1.a) Dokážeš určiť správne pomenovania zvierat? Písmenká sa pomiešali:
1. NAKU KASNÁL
2. ŠLÍAK DZAHRVÁ
3. CIBONA LIEYB
4. LEJŇE RÓPYEUSK
5. DEĎMEV DENÝH

6. ACZJA NÝĽPO
7. KVL VARDÝ
8. RAVAN ÚLATVÁ
9. SYR VISOTROD
10. NCERS SNELÝ

VI.1.b) Napíš správne pomenovanie zvierat pod obrázky na strane 18.
VI.1.c) Tieto zvieratá zanechali stopy zobrazené na stranách 19 a 20, vieš ich
správne priradiť? Stopy sú v skutočnej veľkosti.
VI.1.d) Odpovedaj na otázky:
1. Ako sa odlišujú na pohľad podobné stopy: zajac – líška , vlk – rys? ................................
.................................................................................................................................................
2. Čie stopy nemôžeš zvyčajne vidieť v zime na snehu a prečo? ..........................................
.................................................................................................................................................
3. Ktoré z týchto zvierat patria medzi šelmy, čo majú ich stopy spoločné? ..........................
.................................................................................................................................................

VI.2.a) Z grafu zisti, aký veľký bol medveď, ktorému patria stopy na strane 20:
............. kg.

VI.2.b) Prilož svoju ruku na odtlačok prednej laby, nohu na zadnú stopu
a obkresli ich. Porovnaj svoje obrysy so stopami medveďa. Čím sa podobajú?
VI.3. Zahraj sa na stopára a skús podľa týchto znakov určiť, čo robil medveď.
1. Škrabance od pazúrov a srsť zachytená na strome, olúpané kusy kôry
.............................................................................................................
2. Stopy v blate pri potoku
.............................................................................................................
3. Rozrytá zem, povyhadzované kamene
.............................................................................................................
4. Zváľaná tráva
.............................................................................................................
5. Polámané konáre na jarabine
.............................................................................................................
6. Trus, veľký ako od dobytka ale tmavej až čiernej farby
.............................................................................................................
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VII. Príbeh „Rok medveďa“
(Úryvky vybrané z knihy: Šelmy hľadajú domov, Vladimír Pazourek,1968.)

Vyrobme si medvedí kalendár. Vystrihni a zoraď úryvky z knihy
podľa jednotlivých mesiacov v roku. Nakresli, čo sa deje v živote medveďa.
(Nie všetky udalosti sa musia stať len v danom mesiaci a v tomto poradí.)

a) mesiac .......................................

c) mesiac .......................................

Čosi nevysvetliteľné presvedčilo oboch, že
nie sú nepriateľmi a že sa jeden nemusí
obávať sebectva druhého. Medveď zase
liezol k úľu, druhý, o ktorom sa nedalo
pochybovať, že je mladou medvedicou,
dojedal plást, ktorý padol na zem. Od tých
čias sa stali na veľa dní nerozlučiteľnými
priateľmi. Chodili spolu vo dne v noci,
spávali vedľa seba, bok po boku, ňucháč
jedného na hlave druhého. Delili sa svorne
o nájdenú potravu, jeden druhému dával
viac, ako si nechával pre seba...

Pomaličky mu rástla srsť, veľkosť sa
v prvých týždňoch skoro nemenila, aspoň
sa nemenila tak rýchle, že by to bolo
vidno. Mláďa ostalo štyri týždne slepé
a oči sa mu otvorili až koncom februára.
Túlilo sa k matke, živilo sa jej mliekom
a spokojne zaspávalo blízko matky, skoro
v jej náručí...
d) mesiac .......................................
Čosi ho nabádalo, aby sa dotkol ostnatej
guľky s malou hlavičkou a drobnými
nôžkami. Súčasne sa v ňom ozvalo čosi
varovné, čo ho nútilo, aby bol opatrný.
Konečne buchol do zvieratka, ktoré
okamžite schúlilo hlavu k brušku... Bolesť,
ktorú mu spôsobili pichliače, nebola na
závidenie a podobala sa pichnutiu krovia
černíc...

b) mesiac .......................................
Raz začal poletovať v povetrí biely
snehový páper. Padal na zem a ostával
ležať. Medvedík sa zvedavo díval na nové
vrtochy počasia, roztopašne sa zaháňal po
vločkách, ale nepodarilo sa mu ani jednu
chytiť, i keď padali veľmi pomaly...
Usalašil sa v opustenom jazvečom brlohu,
ktorý
dlho
a usilovne
zväčšoval
a upravoval.
V pelechu
ostala
po
predchádzajúcom
nájomníkovi
hŕbka
suchej trávy a trochu srsti, medvedík si
narovnal ležovisko a ľahol si. Pohol
niekoľkokrát hrdlom, natiahol nohy, potom
ich vtiahol pod seba a zaspal...

Po stopách medveďov

e) mesiac .......................................
Svetlo vábilo medvedíka ďalej. Raz sa
prebudil a otvorené oči zachytili odraz
slnečných lúčov. Postavil sa a zamieril
k nepravidelnej obdĺžnikovej trhline medzi
stenami skaly, odkiaľ prichádzalo toľko
jasu... Pred ním bol les, tá čudná vec, ktorú
dosiaľ nepoznalo a nikdy nevidelo...
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f) mesiac .......................................

j) mesiac .......................................

Medvedík, už veľký ako pudlík, okrášlený
svetlou žltkavo hnedou srsťou, huňatý ako
dámsky rukávnik, motal sa pri matke,
inokedy sa za ňou tackal, občas ju
predišiel. Na plochých skalách pred
vstupom do úšustu ležiaval na slnci
a striedal kratučký spánok s nemotornou
prechádzkou...

Bezpečným darcom mäsa mu ostal potok.
Mladý samotár v kožuchu, ktorý pred
zimou zosivel, zhustol a podrástol, chodil
loviť do brodu každý deň. Už vedel aj, ako
si rýchle zohnať ryby, vchádzal do vody
rozumne, s očami zaostrenými na miesto,
kde sa ryby hemžili, vedel sa zaháňať
oboma labkami a občas sa mu podarilo
vyhodiť rybu na breh...

g) mesiac .......................................
k) mesiac .......................................

V tú noc medvedica otvorila oči, ale
nevidela pre tmu ani sneh pred brlohom,
vlastne ich otvorila pre čosi celkom iné,
nie zo zvedavosti. V jej útrobách sa čosi
robilo, ktosi sa tam začal urputne hýbať
a tlačiť sa von...

Medvedíkovi sa nechcelo liezť na strom.
Nemal odvahu, bál sa. Keď sa mu podarilo
vďaka matkinmu stálemu povzbudzovaniu
a strkaniu vyškriabať sa asi meter od zeme,
prevrátil sa ako klbko a padol na zem. To
bolo nepríjemné stretnutie s miestom, na
ktorom vždy bezpečne stál štvornožky
alebo aspoň na dvoch nohách. Teraz mal
nohy vo vzduchu a plačlivo skučal.
Medvedicu nedojal jeho nárek, trochu ho
utíšila a zase ho tlačila na kmeň...

h) mesiac .......................................
Keď ležal a pozoroval žltkasté plody, čuch,
zrak i chuť ho upozornili na to, že by to
mohlo byť niečo pod zub... Jabĺčko za
jabĺčkom mizlo mu v papuľke, pokým
neodtrhal
všetky,
čo
viseli
na
vyčnievajúcom konári. Cítil, že sa najedol,
ale prebudila sa v ňom stará medvedia
túžba zjesť všetko, čo je v dosahu... Jedno
obzvlášť voňavé jabĺčko ho naviedlo na
krkolomný kúsok: stal si na zadné nohy
a prednými sa natiahol hore do koruny, aby
jablko odtrhol. Len čo sa natiahol, hneď
stratil rovnováhu... Zdvihol hlavu, pozrel
sa trochu smutno, trochu vyčítavo, odkiaľ
to vlastne spadol a zase sa mu zakrútila
hlava. Nevidel však len konár, odkiaľ
padol, ale aj jabĺčka, svietiace ako
výsmešné tváričky...

l) mesiac .......................................
Keď mama natiahla labu a podala mu
priehrštie veľkých červených bobúľ,
napchal si ich rovno do papuľky. Spoznal
chuť malín a celkom sa do nich zbláznil.
Zabudol, ako dlho museli ísť, čo ho po
útrapách, ktoré ho asi čakajú na spiatočnej
ceste! Začal šikovne zbierať maliny,
zamazal si od nich pysk, labky, okolo očí
mu zasychala sladká šťava, hltal nenásytne
celé kôpky, pchal si ich náruživo do
papuľky a o ostatné sa nestaral...

i) mesiac .......................................
Raz sa zobudil a zvedavo poobzeral
dookola. Bol smädný, vstal a vyšiel
z brlohu. Von bolo všetko pod snehom,
ležal na kríkoch ako ponatriasané periny,
koruny stromov boli obložené za všetkých
strán snehovými rukávnikmi a na kmeňoch
sa ligotali hrudky snehu, prichytené nad
hrčami medzi kôrou...

Po stopách medveďov
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VIII. Hra „Kto príde skôr do brloha?“
Zahraj sa hru a over si svoje vedomosti v kvíze.
Pravidlá hry:
•

Hru môžu hrať 2-4 žiaci, vyberú si, kto bude medveď a kto medvedica.

•

Ku hre potrebujete hraciu kocku, figúrky (kamienky, gombíky...), cukríky a čísla
kvízových otázok na papierikoch 1-20 (farebné pastelky na vymaľovanie políčok).

•

Hru začne hráč, ktorý hodí najväčšie číslo. Cieľ je medvedí brloh na zimný odpočinok.
Víťaz je ten, kto sa tam dostane prvý. Pozor, ale na odomknutie jaskyne potrebuješ
minimálne 10 bodov alebo cukríkov: len s takou rezervou môže medveď prežiť zimu. Ak
dorazíš k jaskyni s menším počtom bodov, musíš opakovať náhradný okruh – z jaskyne
vpravo, dokým nezískaš potrebné body.

Vysvetlenie symbolov:
?

Vyberáš si kvízovú otázku (podľa čísla, ktoré si vytiahneš). Správna
odpoveď = 1 bod (cukrík) alebo krok vpred, nesprávna odpoveď =
odovzdáš bod (cukrík) alebo musíš ísť krok späť.

les

Tu si v bezpečí.

srdcia

Ak sa na tomto poli stretnú medveď a medvedica, získajú obaja po 2
body.

meče

Ak sa stretnú dva medvede alebo medvedice, musia bojovať. Kto hodí
väčšie číslo, získa 2 body, kto menšie, ten 2 body stratí.

2 kocky
prekrížený kruh

!

Na tomto poli si môžeš zvoliť, ktorá cesta ti viac vyhovuje.
Hrozí ti nebezpečie (ľudia v lese), musíš sa ukryť – stojíš jedno kolo.
Zastrelili ťa poľovníci, musíš začať hru od začiatku.

prirodzená potrava

Získavaš rôzny počet bodov (cukríkov) – podľa čísla na políčku, alebo
môžeš ísť toľko krokov vpred. Vyššie číslo označuje energeticky
hodnotnejšiu potravu.

potrava od človeka

Strácaš body (cukríky) – podľa čísla na políčku, alebo musíš ísť toľko
krokov dozadu.

Vyhodnotenie hry:
•

10 a viac bodov (cukríkov) a ako prvý si v cieli:
Supermedveď – si nielen silný a rýchly ako kôň ale aj prefíkaný ako líška. Si hrdina lesa!

•

10 bodov a viac, ale nie si v cieli:
Musíš sa viac ponáhľať a nielen veľa žrať, inak v zime zamrzneš! Si medveď či slimák?

•

5 až 9 bodov:
Lenivý medveď – hrozí ti „medvedí hlad“, lebo nemáš dosť tukových zásob. Ani brloh na
zimu si si ešte nenašiel, lebo si sa len tak prechádzal po okolí.

•

Menej ako 5 bodov:
Vari chceš skončiť ako medvedia kostra? Musíš sa dať preškoliť na plyšového medvedíka,
kým nebude neskoro!

Po stopách medveďov
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IX. Kvíz – Aký si odborník na medvede?
1. Aký druh rýb lovia grizly a kodiak vo veľkom množstve?
a) kapor
b) losos
c) žralok
2. Aký druh medveďov žije u nás?
a) medveď čierny
b) medveď hnedý
c) medveď okuliarnatý
3. Ktorá časť medveďa sa používala v ľudovom liečiteľstve?
a) labky
b) uši
c) žlč
4. Čo to znamená, keď sa medveď postaví na zadné?
a) chce zaútočiť
b) chce nás vystrašiť
c) rozhliada sa a vetrí
5. Čo máš robiť, aby si sa vyhol stretnutiu s medveďom v hustom lese?
a) rozprávať sa
b) kričať
c) zapnúť magnetofón
6. Ako sa máš správať, keď stretneš medveďa zblízka?
a) hádzať kamene
b) utekať dole kopcom
c) pokojne, pomaly ustupovať
7. V ktorej oblasti Slovenska sa medveď nevyskytuje?
a) Záhorie
b) Liptov
c) Orava
8. Ktorý z medveďov je najväčší?
a) grizly
b) kodiak
c) baribal
9. Ktorý zmysel je najlepší u medveďov?
a) zrak
b) chuť
c) čuch
10. Koľko rokov sa môže dožiť medveď vo voľnej prírode?
a) 20-30
b) 30-40
c) 40-50
11. Aká je hlavná zložka potravy medveďa hnedého?
a) malé cicavce
b) plody a rastliny
c) kamzíky
12. Koľko medveďov sa odhaduje na Slovensku?
a) 1200-1400
b) 600-800
c) 200-400
13. Prečo medvede počas zimy spia?
a) sú unavené
b) je im vonku zima
c) nemajú dostatok potravy
14. Akú hmotnosť dosahuje dospelý samec medveďa u nás?
a) 140-320 kg
b) 320-500 kg
c) 100-200 kg
15. Kedy a prečo sa medveď stáva synantropným?
a) keď má rád ľudí
b) keď zaútočí na človeka
c) keď si zvykne na človeka
16. Čo je to hibernácia?
a) chudnutie počas zimy b) zimný odpočinok
c) zimná únava
17. Čo treba robiť, ak medveď zaútočí?
a) ľahnúť si, nehýbať sa
b) kričať a mávať rukami
c) rýchlo utiecť
18. V ktorom období sa rodia mladé medvieďatá?
a) marec – apríl
b) január – február
c) september – október
19. Ako často máva medvedica mladé?
a) raz do roka
b) každé 4 roky
c) každé 2-3 roky
20. Čo vo veľkej miere ohrozuje medveďov u nás?
a) ničenie ich prostredia
b) nedostatok zveri
c) premnoženie

Po stopách medveďov
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Riešenia úloh
I.1. medvede: malajský, polárny, grizly, pyskatý, panda, baribal, ušatý, okuliarnatý.
I.2. vľavo hore: grizly, vpravo hore: okuliarnatý, vľavo dole: baribal, vpravo dole: polárny.
I.3.
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I.4. súhvezdie Veľká medvedica
II.1.a) Ursidae, predátor, všežravec, rastlinná, samotársky, hmotnosť, hibernácia, telesná
teplota, novembra, marca, mlieko, stráca, 10-ročné, prirodzených, zranených.
II.1.c) 25-30 rokov sa dožije medveď na slobode, pred 20 000 000 rokmi sa objavili prvé
zvieratá podobné medveďom, 140-320 kg váži dospelý samec medveďa, 40% svojej váhy
môže medvedica stratiť počas kŕmenia mláďat v brlohu.
II.1.d) 1. hibernácia – zimný spánok, 2. predátor – šelma, loví iné zvieratá, 3. dominantný
samec – má v spoločenskej hierarchii vyššie postavenie, ostatné medvede ho rešpektujú.
II.1.e) 1. čuch, sluch, zrak, 2. uši, čuchový orgán, chrup, zrak, 3. kohútik „hrb“ sa nachádza
na mieste lopatiek, meria sa tam výška, 4. výška, veľkosť zadnej stopy, dĺžka, dĺžka pazúrov,
počet zubov, veľkosť prednej stopy.
II.2. 1. V. Tatry, 2. Západné Tatry 3. Nízke Tatry,
4. Veľká Fatra, 5. Malá Fatra, 6. Strážovské vrchy,
7. Poľana, 8. Slovenské Rudohorie, 9. V. Karpaty

II.3.a)
1. tráva, byliny
2. čučoriedky, maliny, jarabina, šípky, huby
3. bukvice
4. mravce, osy, včely, med, larvy, slimák, dážďovky
5. jablká, slivky
6. kukurica, ovos, pšenica, ovce
7. srna
8. myši, krt, zajace
9. žaby, ryba, had

II.3.c) konzerva, fľaša, chlieb, obal z džúsu.
Po stopách medveďov
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IV.1. a IV.2. 1I, 2D, 3A, 4E, 5C, 6F, 7B, 8G, 9J, 10H
V.1.

VI.1.a) 1. kuna skalná, 2. líška hrdzavá, 3. bocian biely, 4. jeleň európsky, 5. medveď hnedý,
6. zajac poľný, 7. vlk dravý, 8 vrana túlavá, 9. rys ostrovid, 10. srnec lesný.
VI.1.c) a. vlk dravý, b. líška hrdzavá, c. zajac poľný, d. kuna skalná, e. jeleň európsky,
f. rys ostrovid, g. vrana túlavá, h. bocian biely, i. srnec lesný, j. medveď hnedý.
VI.1.d) 1. veľkosť líščej stopy je približne rovnaká ako u zajaca; zajačia stopa však nemá
viditeľne otlačené prsty na labkách; rysia stopa nemá otlačené pazúry. 2. medveď – v zime spí
(ale môže sa na chvíľu zobudiť); bocian – odlieta na juh. 3. šelmy – kuna, líška, vlk, rys,
medveď – majú otlačených 4-5 prstov na labkách, rovnaký počet pazúrov (okrem rysa)
a otlačok zadnej – pätovej časti.

VI.2.a) okolo 65-70 kg.
VI.2.b) päť prstov na labách, zadná laba je väčšia (dlhšia) ako predná – u dospelého
medveďa je veľká ako stopa muža.

VI.3. možné vysvetlenia:
1. medveď hľadal pod kôrou hmyz, obžieral mäkké lyko, alebo liezol na strom, trel si
chrbát o strom – označenie územia – odkaz pre iné medvede.
2. prišiel sa napiť alebo ochladiť do potoka, uloviť rybu či žabu.
3. hľadal v zemi jedlé korene, hľuzy alebo chrobáky.
4. je to jeho ležovisko – oddychoval na tom mieste.
5. kŕmil sa, pritiahol si celý konár s plodmi k sebe.
6. v medveďom truse ľahko spoznáme nestrávené zvyšky potravy – plody, semená,
lístie; farba určuje, že tentokrát žral pravdepodobne čučoriedky.

VII. a) jún
g) január

IX.

b) november
h) september

c) február
i) december

d) august
j) október

e) marec
k) máj

f) apríl
l) júl

1. b) 2. b) 3. c) 4. c) 5. a) 6. c) 7. a) 8. b) 9. c) 10. a)
11. b) 12. b) 13. c) 14. a) 15. c) 16. b) 17. a) 18. b) 19. c) 20. a)
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SWS - Slovak Wildlife Society – Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou – je
nezisková anglicko-slovenská organizácia na ochranu zvierat vo voľnej prírode, založená v roku 1998.
Naším cieľom je pomôcť zaistiť prežitie ohrozených druhov a zachovanie ich pôvodného prostredia na
Slovensku. Snažíme sa riešiť problémy spolunažívania zvierat a človeka komplexne. Používame rôzne
metódy: vedecký výskum, umelecké vyjadrenie, environmentálnu výchovu, publikovanie
informačného materiálu. Práca dobrovoľníkov a spolupráca s miestnym obyvateľstvom, výmena
informácií, skúseností a podnetov medzi rôznymi národnosťami je neoddeliteľnou súčasťou činnosti.

Kontakt:

SWS - Slovak Wildlife Society
P.O. Box 72, 033 01 Liptovský Hrádok
tel.: +421-(0)44-5293752
e-mail: info@slovakwildlife.org
http://www.slovakwildlife.org
http://www.medvede.sk
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