
 

Medvedka in medvedek na strehi avta 

 

Pred leti smo šli taborit v nacionalni park "Sekvoja" (Sequoia National Park) v Kaliforniji. 

Park je poznan po eni od najstarejših drevesnih vrst na svetu. Precej sekvoj je starejših 

od dva tisoč let. So tako velike, da je treba tudi deset ljudi, da opašejo njihova debla. V 

eni podrti sekvoji z votlim deblom bi bilo dovolj prostora za hlev z desetimi in več konji. 

Ena od sekvoj v parku je izdolbena, tako da lahko skozi vozijo avtomobili. Za nočitev smo 

izbrali Lodge Pole kamp. Prispeli smo precej pozno zvečer in ni bilo časa za postavljanje 

šotora, zato smo prespali kar v avtu, karavanu znamke Buick. Z nami je bila le mlajša 

hčerka Tamara, ki smo jo klicali Piki-Piroška. Sredi noči me iz globokega spanja zbudita 

žena in hčerka: "Ata Dušan, na strehi avta imamo medveda!" Avto je bil popolnoma pri 

miru . Nisem verjel, zato sem odznotraj potrkal na streho avta. Veliki avto se je pričel 

zibati, kakor čoln na razburkanem morju. Kaj pa sedaj? Na strehi smo imeli tudi hrano in 

to v dveh posodah. Ena škatla je bila iz stereofoma in jo je medved z lahkoto razbil. 

Medvedka in medvedek sta imela kar dobro izbiro priboljškov za polnočni prigrizek. Na 

misel nam je prišlo, da se z avtom zapeljemo okoli kampa in prestrašimo medveda, da bi 

skočila s strehe. Zlezel sem z zadnjega na prednji sedež, vžgal motor in počasi zapeljal 

naprej. Najprej je s strehe skočila medvedka, po kakšnih petdesetih metrih vožnje pa je 

po zadnjih vratih z avta spolzel še medvedek.  

Sosedje, ki so dogodek pozorno opazovali, so nam kasneje pripovedovali o 

podrobnostih. Zjutraj smo poleg opustošenih zalog hrane našli tudi "prstni" odtis 

medvedje šape na razbitem pokrovu. Nočna obiskovalca – kradljivca – sta imela kar 

dobro izbiro za polnočni priboljšek. Žal smo šele po izkušnji z medvedoma razumeli 

opozorilo obiskovalcem parka: "Prosimo, da ne puščate hrane v avtu ali v dosegu 

medvedov, ker so medvedi spretni in sposobni vdreti tudi v avto, samo da pridejo do 

hrane." V našem primeru medvedoma ni bilo treba niti vdirati, saj sta kot za šalo 

splezala na streho avtomobila in prišla do obilne pojedine. Nočni obisk mame medvedke 

in medvedjega mladiča nas je obogatil in po nenavadnem srečanju z njima smo postali 

bolj disciplinirani obiskovalci nacionalnih parkov. 
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