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KARANTÉNA MEDVIEĎAT SKONČILA 

 

Po ukončení karantény začína proces získavania potrebných dokumentov a hľadania 

nového domova pre mladé medvede.   

 

Dnešným dňom skončila povinná trojmesačná karanténa medvieďat, ktoré do bojnickej zoo doviezli 
pracovníci Štátnej ochrany prírody SR. Uplynutím karantény prepadli mladé medvede do majetku štátu 
a Národná zoo Bojnice, ako správca takéhoto majetku štátu, môže teraz oficiálne podniknúť prvé kroky, aby im 
našla nový domov. Aj napriek tomu už počas karantény zoo  predbežne preverovala možnosti umiestnenia 
medveďov v rôznych zoologických inštitúciách.   
 
Mladý samec a samica boli ešte v júni spojení aj s ďalším mladým samcom, ktorý k nám prišiel z NP Veľká Fatra 
o dva týždne skôr ako mladí súrodenci. Všetkým trom medveďom bude Národná zoo Bojnice hľadať nový 
domov. Mená medvede nemajú. 
 
Keďže ide o zvieratá z voľnej prírody, ktoré sú chránené dohovorom CITES, tak nasledujúce týždne bude 
prebiehať proces na získanie všetkých potrebných dokumentov k ďalšej manipulácii s týmito jedincami. Tieto 
mladé medvede budú spolu v zázemí zoo, kde ich, žiaľ, návštevníci nebudú môcť počas prehliadky zoo vidieť. 
U nás v zoo máme ešte šesť ďalších dospelých medveďov, ktoré sú v expozičných výbehoch. Mladé 
medvieďatá nie je možné k dospelým jedincom umiestniť, a ďalší voľný expozičný výbeh nemá zoo k dispozícii. 
 
Národná zoo Bojnice už dlhodobo monitoruje nepriaznivú situáciu ohľadom medveďov na základe svojich 
skúseností, a preto pripravuje projekt na nové rehabilitačné centrum pre medvede o rozlohe cca. 1 ha v 
zalesnenej časti zoo, ktoré spĺňa tie najprísnejšie kritériá pre chov medveďov.  
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