
Medvedík z Krasnian pôjde možno do ZOO 
Opusteného medvedíka, ktorého prednedávnom našli pri družstve 
v Krasňanoch, presunuli už do chovnej stanice. Ak sa ochranárom 
nepodarí nájsť mu adoptívnu matku, novým domovom sa mu stane 
zoologická záhrada. 

KRASŇANY. Medvedíka, kto-
rý sa prednedávnom potu-
loval bez matky pri družstve 
v Krasňanoch, sa ujal miest-
ny poľovník, Jaroslav Cigánik, 
ktorý mu na niekolko dní vy-
tvoril u seba náhradný domov. 
Teraz je už medvedík v chov-
nej stanici a v príjemnom 
prostredí čaká na to, čo bude 
s ním ďalej. Ochranári hovo-
ria, že ak sa im ho v dohľadnej 
dobe nepodarí adaptovať na-
späť do prírody, pôjde podľa 

platnej legislatívy do zoolo-
gickej záhrady. 

Opustila ho? 
Prečo sa malý macko potulo-
val v blízkosti ľudských obyd-
lí sám, je pre ochranárov stále 
veľkou neznámou. Možné je, že 
matka mu uhynula a z malého 
medvedíka sa zrazu stala siro-
ta. Polemizujú ale aj nad mož-
nosťou, že ho opustila. Michal 
Kalaš, riaditeľ Správy Národné-
ho parku Malá Fatra, vysvetľu-

je: „Nemáme žiadnu informá-
ciu o tom, že by poľovníci našli 
niekde telo uhynutého medve-
ďa a nebola hlásená ani žiadna 
dopravná kolízia s medveďom. 
Je teda možné, že ho odvrhla. 
Veľmi ťažko však povedať, čo sa 
skutočne stalo." 

Opustený medvedík však 
skončil v naozaj dobrých ru-
kách. Ujal sa ho miestny po-
ľovník, ktorý sa o neho každo-
denne staral. Minulý týždeň si 
ho už prevzali ochranári, ktorí 

ho previezli do chovnej stani-
ce. „Má tu podstatne väčší vý-
beh a je tu aj izolovaný od ľudí. 
Ide o to, aby bol čo najmenej 
v kontakte s človekom, pretože 
stále rátame s tým, že sa vráti 
do voľnej prírody," dodáva. 

Ak sa ochranárom podarí 
odchytiť vodiacu samicu, kto-
rá by si medvedíka „adoptova-
la", macko zostane žiť v ho-
rách. Ak sa tak nestane, po 
určitej dobe by mal ž chov-
nej stanice putovať do niek-
torej zo zoologických záhrad. 
„Chovné stanice môžu mať 
takéto živočíchy zhruba tri 
mesiace a po tejto dobe, ak 
nie je zviera adoptované do 
prírody alebo je trvalý hendi-
kep, putuje v zmysle platnej 

legislatívy do zoologickej zá-
hrady," hovorí Kalaš. 

Má sa výborne 
Medvedík sa má v tých-
to dňoch priam fantastic-
ky. V chovnej stanici, do kto-
rej ho premiestnili, si žije 
ako taký malý kráľ. „Momen-
tálne spí. V stredu večer nám 
ho tu doviezli a veľmi rých-
lo si zvyká na nové priestory. 
Má tu výborné podmienky na 
hranie, veľa zelene a smreko-
vých konárov. Vyzerá naozaj 
spokojne. Dúfame, že sa nám 
ho podarí úspešne vypustiť 
do voľnej prírody," informo-
val nás minulý týždeň správca 
chovnej stanice. 
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