Opazovanje rjavega medveda v naravi
Loška dolina

Loška dolina leži na skrajnem jugu Slovenije.
Obdajajo jo prostrani notranjski gozdovi, ki so
največje strnjeno in nenaseljeno gozdno območje v
Srednji Evropi. Idealen življenjski prostor številnih
živalskih vrst, od Ljubljane oddaljen zgolj uro
vožnje! Tukaj vas izkušeni vodniki popeljejo na
opazovanje rjavega medveda (Ursus arctos) v
njegovem naravnem okolju – gozdu.

Program:
❖ V (pozno) popoldanskem času se dobimo v TIC Lož – Informacijskem centru za opazovanje rjavega
medveda. Predstavili vam bomo bistvene značilnosti rjavega medveda ter njegove prisotnosti v
Sloveniji in življenju ljudi v Loški dolini.
❖ Pred odhodom na opazovanje vas bomo opozorili na načela varnega gibanja v gozdu in uspešnega
opazovanja.
❖ Z vodnikom se boste nato odpeljali v gozd, od Loža oddaljen okrog 15 min vožnje.
❖ Po kratki hoji skozi gozd se boste povzpeli na opazovalnico in v tišini prisluhnili glasovom gozda ter
opazovali živali, ki zahajajo v bližino. Med njimi je tudi rjavi medved ...

Program je primeren za manjše skupine.
Ura začetka je odvisna od dolžine dneva, zato jo vsakemu udeležencu sporočimo ob prijavi. Celoten
program traja 3–4 ure, od tega 3 ure na opazovalnici.
Sezona opazovanja rjavega medveda je od maja do konca oktobra.
Opazovanje poteka iz visokih opazovalnic (nekaj metrov nad tlemi),
ki omogočajo varno opazovanje in fotografiranje. Naš vodnik bo z
vami ves čas opazovanja.
Cene programa Opazovanje rjavega medveda v naravi
za leto 2019:
Št. oseb
Cena*
1 odrasla oseba
100,00 €
2 odrasli osebi skupaj
140,00 €
3 odrasle osebe skupaj
180,00 €
*Cena vključuje vse v programu navedene aktivnosti in zavarovanje.
V kolikor pri prvem opazovanju udeleženci ne vidijo medveda,denarja
ne vračamo, nudimo pa 50% popust pri naslednjem opazovanju. Obvezne predhodne prijave.
Prijave in informacije:
TIC Lož – Informacijski center za opazovanje rjavega medveda
Lož, Cesta 19. oktobra 49
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)81 602 853, E-pošta: tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info
Vsi naši programi temeljijo na načelih sobivanja človeka z rjavim medvedom.
Z vašo udeležbo prispevate k ohranjanju rjavega medveda in njegovega
okolja.

