Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2009
Žiadateľ: PS „Krížna“ Liptovské Revúce
Počet medveďov žiadaných uloviť: 2 ks do 100 kg, v jarnom prípadne jesennom
období
Poľovný revír: Krížna
Celková výmera: 3 348 ha (LPF 2 486 ha, PPF 822 ha, ostatné plochy 40 ha)
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa:
Celkový počet medveďov: 12
z toho dospelých samcov: 1 samec nad 200 kg
dospelých samíc: 3
tohoročných mláďat: 2
ostatných: 6
prechodne:
1 samec nad 100 kg
1 medvedica + 3 tohoročné medvieďatá
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Vzhľadom na konfiguráciu terénu, súvislé
lesné komplexy, skutočnosť, že v našej územnej pôsobnosti sa nachádza iba časť
revíru (druhá časť v NP Veľká Fatra) výmeru je zistenie presnej početnosti populácie
mimoriadne náročné – odhadujeme v priemere 5-6 jedincov z ktorých viaceré
zasahujú do susedných 4 revírov, k veľkosti populácie sa vyjadrujeme ako
k primeranej na dané podmienky
Popis poľovného revíru: Územie revíru zasahujúce do našej územnej pôsobnosti
sa nachádza iba v ochrannom pásme NAPANT – II. stupeň ochrany, možnosti
konfliktov s medveďmi – nízke, rekreačná oblasť sa v tejto časti nenachádza, južnou
hranicou revíru prechádza červený TZCH Zvolen (1402) Krížna (1574),
prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat, umiestnenie
včelárskych zariadení – v susedstve vysoká, možné riziko z titulu realizácie ľudskej
činnosti - priemerné ).
Množstvo škôd spôsobených medveďmi za posledné 2 roky:
2005 – žiadne škody
2006 – žiadne škody
2007 - žiadne škody

Počet povolených a ulovených medveďov:
2004
2005
2006
2007
1/0
1/1 (!!)
1/1
1/1
(!!) – porušenie výnimky – prekročenie hmotnosti o 48 kg, výnimka nebola v čase
realizácie právoplatná

Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:
Každoročne sú spôsobované škody na ovciach, hovädzom dobytku, včelstvách,
z ktorých väčšina nie je zdokumentovaná pre zdĺhavý postup pri uhrádzaní škôd.
Taktiež dochádza ku škodám na poľnohospodárskych kultúrach, ktoré nie sú
uhrádzané. Pri rekreačných zariadeniach dochádza k návykom na nežiadúci spôsob
získavania potravy, hlavne mladšími jedincami a k častým nebezpečným stretom
s ľuďmi.
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov
stanovených zákonom:
Navrhujeme povoliť požadovanú výnimku na lov, ale iba 1 jedinca do hmotnosti 100
kg za podmienok stanovených do roku 2007 (mimo jarného obdobia a nie vnadenia
mäsitou potravou) v časti PR, ktorá patrí do územnej pôsobnosti S_NAPANT. Toto
územie zasahuje do oblasti L. Revúce – L. Osada s najvyšším počtom
a koncentráciou pasených hospodárskych zvierat, kde analogicky dochádza aj
k najčastejším škodám. V roku 2007 škody na hospodárskych zvieratách
a včelstvách v tejto oblasti (okr. RK) boli najvyššie v rámci NAPANT-u. Lokality
vnadenia a spôsob lovu písomne dohodnúť s kontaktnou osobou S-NAPANT - Ing.
Ondruš Stanislav.

Žiadosť na základe hore uvedených skutočností odôvodnená v zmysle § 40 ods. 3
písm. b) a c) zákona.
Vypracoval: Ing. Stanislav Ondruš

