12 | Medvěd na zahradě, medvěd za stromem
< Je na bobulích – ale to se
může v mžiku změnit…
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MEDVĚD na zahradě,

medvěd

za stromem

Co když se právě
koupe v bazénu,
do kterého míříte?

„L

oni v červnu přišel medvěd k nám na zahradu v Port Moody už potřetí,“ vypráví Matěj Fišer. „Měli jsme tam švestky
a on je snědl. Tak jsme strom porazili. Pak přišel
na borůvky; vytrhal jsem borůvčí. Znovu se vrátil. Sobota ráno, Kuba mě budí – na zahradě je
medvěd!“
„Tentokrát nic nesnědl. Jablek si nevšímal,
jenom zboural můj plot – prostě rozhrnul plaňky… Na silnici, která vede k našemu domu, stojí
značka Pozor, medvědi. Kvůli medvědům máme
kontejnery na odpadky se speciálním otvíráním,
aby se do nich medvěd nedostal. Ale odpadky do
nich nemůžeš házet v noci, jenom ráno.“

JSOU VŠUDYPŘÍTOMNÍ – pokud se s nimi
rovnou nesetkáte, určitě o nich uslyšíte, zejména jestliže se vydáte mimo město na nějakou túru. Vyplatí se poslouchat velmi pozorně
a hlavně: slyšeným se řídit. Medvědy tu berou
velice vážně. Jsou tématem, o kterém se nežertuje. Protože medvěda můžete potkat všude – snad jenom v downtownu ne… Vyjdete
třeba v Port Moody zadními dveřmi domku,
v němž jste zrovna na návštěvě, na zahrádku,
kocháte se kanadskými borůvkami či pěkně
vzrostlou mrkví – a najednou medvěd. A má
zájem o stejné borůvky! Nebo se právě koupe
v bazénu, do kterého míříte…
Jediný důvod, proč medvědi lámou ploty a derou se do zahrádek a na dvorky, je ten,
že cítí jídlo. Zachovejte klid! Vy jste tu sice
doma, ale medvěd je větší a rychlejší… Nepanikařte, nekřičte a neutíkejte. Dejte medvědovi možnost vyklidit pole, ztratit se tamtudy,
kudy přišel. Nechte mu únikovou cestu a mezitím na něho potichu a klidně mluvte, abyste
v něm nevzbudili pocit ohrožení.
SNAD KAŽDÁ vesnice nebo městečko má
svůj výbor zabývající se medvědy a vyhlášky
s povinnostmi, které je třeba dodržovat, a doporučeními, jak se v kterých situacích chovat.

Například v Lions Bay (cestou z Vancouveru
do Whistleru), kde podle posledního sčítání
lidu v roce 2006 žije pouhých 1 328 obyvatel v 552 obytných domech, vydali v červenci 2009 aktualizované vyhlášky – a v jistých
ohledech to pro mě bylo zajímavé čtení. Protože když člověk nežije s medvědy za humny,
některé detaily ho ani nenapadnou.
Například přes noc nesmí být venku žádné odpadky. Koš za dveřmi – nemožné. Před
pátou ráno se smetím? Nikdy! Včelí úly musíte mít obehnané elektrickým plotem. Venkovní
gril je nutno po každém použití velmi pečlivě
uklidit a vyčistit, hlavně aby nikde nezůstal
žádný tuk. Jed na myši se nesmí povalovat
venku, ale je třeba ho uchovávat v domě, protože medvědy přitahuje. Stejně jako dřevěné
uhlí nebo výrobky z ropy: pryž, térový papír,
barvy, terpentýn. Popelnice musí být vymyté,
aby se v nich nedržely žádné pachy spojené
s jídlem. Ptáky můžete krmit jenom v zimě,
když medvědi spí – a stejně musíte krmítka
zavěsit na drát daleko od jakékoliv opory, aby
se k nim medvěd nedostal. Uzrálé ovoce je
potřeba okamžitě očesat a nenechávat na zemi
padavky. Pokud to nezvládáte, zvažte pokácení ovocných stromů… Rostou vám na zahrádce borůvky, maliny, ostružiny, brusinky?

V parku u pláže Jericho Beach můžete být klidní, tam medvěda nepotkáte. Na devadesát procent…
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