


УСПЕШАН  ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ МЕДВЕДА

БИОЛОШКИ ФAКТОРИ
-Биологија врсте

-Захтеви станишта

- Демографска кретања

- Фрагментација станишта

- Коришћење станишта од 

стране људи

СОЦИОЛОШКИ ФАКТОРИ
-Локални еколошки развој

-Подршка јавности за 

програме заштите врста

-Културолошки аспекти 

према врсти од стране 

локaлних заједница

ПОЛИТИЧКИ ФАКТОРИ
-Подршка програму 

заштите од странe Владе

-Прекогранична сарадња 

уколико је потребна

-Ниво подршке у 

политичким структурама

ОРГАНИЗАЦИОНИ 

ФАКТОРИ
-Структура 

институције/управљача
-Постојање планова управљања 

популацијом и акционих планова
-Ниво сарадње агенција и 

организација
-Ниво сазнања



Узроци негативног односа локалних заједница

према програмима заштите медведа 

Страх као урођена, примарна емоција која настаје услед опажања или 

очекивања стварне или замишљене опасности или озбиљне претње.

- Егзистеницијални страх: страх за  

живот и имовину

- Страх од ограничења: да ће се 

локалним заједницама ограничити 

приступ коришћења ресурса као 

што су пашњаци и шуме

Анкета BBC Nature: Да ли желимо да 

живимо у близини медведа и других 

крупних животиња (поводом 

реинтродукције медведа у Шкотској)



Пример: Национални парк ADALEMELO BRENTA (Италија)



МОДЕЛИ УКЉУЧИВАЊА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ПРОГРАМЕ 

ЗАШТИТЕ МЕДВЕДА 

ОБРАЗОВАЊЕ

Формално Неформално

Знање о навикама и понашању медведа тј. 

реалним могућностима да се живи у близини 

медведа (како заштити себе, имовину и 

стоку)

УКЉИВАЊЕ У ПРОГРАМЕ ЕКО ТУРИЗМА

- Bear photo safari

-Bear spotting

-Bear watching 

Могућности

Програме које реализују локалне 

туристичке агенције

Укључивање у смештај и исхрану туриста

Ангажовање као водича

Три врсте незнања: не знати шта треба 

знати, знати погрешно што већ знаш и знати 

шта не треба знати



ИБЕРИСКА  ТУРА ПОСМАТРАЊА СВЕТА ДИВЉИНЕ (Португалија и 

Шпанија)

МЕДВЕДИ, ПТИЦЕ И ЛЕПТИРИ (Picos de Europa Mt, National park Someido)



ПОСМАТРАЊЕ МЕДВЕДА У ФИНСКОЈ 

(National parks KUUSAMO) 4 дана тура: 130 до 1500 

евра (1 до 8 особа)

1 дан тура (50 до 100 евра)

Центар за посетиоце 

KUHMO Petola



ИСКУСТВА БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА (Словенија, Бугарска, Румунија)

Румунија (процена да има 4 500 медведа). Тура Траговима медведа. 

Национални парк Јужни карпати Piatra Craciuli. Проглашена за једну од топ 

10 дестинација у свету за програм посматрања медведа

Словенија (600 примерака медведа) – пример добре сарадње и рада 

локалних туристичких агенција. Сајт Spoting bear in Slovenia

Бугарска – повећање бројности популација услед смањења насељености. 

Интезивне кампање информисања јавности о програмима посматрања 

медведа и упознавање локалног становништва о могућим претњама

www.brownbearbg.info

http://www.brownbearbg.info/


Искуства у Србији - Национални парк „Тара“

Пројекат

„Посматрање мрких медведа на Тари - туристичка понуда фото сафари“

Посматрање које подразумева директан излазак на терен и на безбедну 

осматрачницу уз водича

70% гостију успело да види медведа

Припремне активности:

Обука за прављење 

туристичког производа – туре 

(програма потраге, смештаја, 

хране, пропратних природних 

и културних атракција 

Обука локалног становништва 

у стандардима за пријем и 

смештај учесника

Обука водича за 

интерпретацију природе, 

фотографисање у природи и 

комуникациу са  посетиоцма 



Хвала на пажњи


