Formulár - stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2009
Žiadateľ: PS Jedľovina Varín
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 ks – 100 kg
Poľovný revír (názov): Jedľovina - Varín
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa:
- dospelé samce 2 ks
- dospelé samice 2 ks
- tohoročné mláďatá 4 ks
- ostatné jedince 2 ks
SPOLU 10 ks
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: (odôvodnenie rozdielu) Stav populácie sa nedokumentuje na jednotku
plochy, akou je poľovný revír.
Popis poľovného revíru:
 zaradenie podľa stupňa ochrany: 2. – 5. stupeň ochrany
- PR sa rozprestiera vo vlastnom území NP Malá Fatra, pričom zasahuje aj do NPR Starý hrad
a NPR Krivé. Z väčšej časti je revír situovaný v 2. stupni ohrany.
- časť tvoria rozsiahle lesné komplexy, pasienky, orná pôda, remizky
- intenzívne lesné hospodárstvo
- turistické využitie územia (Chata pod Suchým, Jedľovina)
 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): Nedá sa vylúčiť
 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: V území sa nenachádza salaš, len PD.
Prebieha tu príležitostná pastva oviec a hovädzieho dobytka
 umiestnenie včelárskych zariadení: zväčša v intravilánoch obcí
Množstvo škôd spôsobených medveďmi:
 v roku 2006: 0
 v roku 2007: 0
 v roku 2008: škody na ovocných drevinách a kukurici
 posúdenie preventívnych metód (či boli pri vzniku škôd použité preventívne metódy, aké a v akom rozsahu,
s akou úspešnosťou – pokiaľ je známe)
Počet povolených a ulovených medveďov v jednotlivých rokoch, spolu za ochranný a regulačný lov:
2006
2007
2008
N/0
A/1
N/0
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom: Prítomnosť medveďa v blízkosti obcí, škody na
včelstvách a poľnohospodárskych kultúrach. Kolízne strety s pracovníkmi urbáru.
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov stanovených zákonom:
V území PR Jedľovina Varín dochádza každoročne ku škodám spôsobovaným medveďom na
poľnohospodárskych plodinách, včelstvách, a ovocných drevinách. Medvede nezriedka robia tieto škody
v intravilánoch okolitých obcí, v záhradách rodinných domov. V predmetnom PR doporučujeme povoliť
regulačný lov v roku 2009.
Za optimálne obdobie lovu považujeme termín od 1.6. – 15.12., pričom lokalizáciu miesta vnadenia treba
lokalizovať do blízkosti agrocenóz postriežkou, čím by sa mohlo zabrániť aj vzniku škôd na
poľnohospodárskych kultúrach. Neodporúčame vykonávať tzv. jarný odstrel, nakoľko pri ňom nemožno
vylúčiť možnosť
zástrelu laktujúcej medvedice, prípadne medvedice so staršími avšak ešte
neosamostatnenými mláďatami. Povolením jarného odstrelu sa tiež predlžuje celková doba lovu medveďa
na 8 mesiacov, jeho ochrana by teda spadala len do obdobia zimného spánku.
(Z údajov uvedených vyššie, odôvodniť povolenie resp. nepovolenie výnimky vzhľadom na § 40 ods. 3 písm. b)
a c) )
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