Stanovisko k žiadostiam pre každý poľovnícky subjekt (žiadateľa) na
regulačný odstrel medveďov v roku 2009
Žiadateľ:SPZ, UPS Hybe
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 do 100 kg, 1 do 150 a viac – jarný lov
Poľovný revír (názov): Ohnište
Celková výmera: 2 794,94 ha (LPF 2 687, 07 ha, PPF 107,89 ha)
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa:
Celkový počet medveďov:12
z toho dospelých samcov: 4
dospelých samíc: 3
tohoročných mláďat:2
ostatných: 3
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: (odôvodnenie rozdielu)
Vzhľadom na charakter územia je stanovenie početnosti populácie klasickými
metódami iba strohým odhadom. Zistili sme prítomnosť 5 – 6 rôznych jedincov, ale
pre atypickosť tvaru hraníc revíru zasahujú ich domovské okrsky sezóne do všetkých
susedných revírov.
Popis poľovného revíru: zasahuje od II. stupňa ochrany – okrajová časť - až po
najvyšší V. stupeň ochrany (NPR Ohnište, NPR Jánska dolina, NPR Ďumbier), revír
tak isto zasahuje do SKUEV Kráľovohoľské Nízke Tatry, kde predmetom ochrany sú
veľké šelmy (medveď hnedý), mimoriadne vhodné a významné biotopy, refúgia
prirodzeného výskytu a reprodukcie populácie cenné pre zachovanie priaznivého
stavu populácie medveďa, možnosti konfliktov s medveďmi pni dodržaní základných
usmernení–,nízka, prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat nízka, umiestnenie včelárskych zariadení - priemerné, z hľadiska možného rizika
z titulu realizácie ľudskej činnosti takisto priemerné.
Množstvo škôd spôsobených medveďmi za posledné roky:
2005 – žiadne škody
2006 – žiadne škody
2007 – 4 ovce – 7 000,-Sk
2008 - žiadne škody
Počet povolených a ulovených medveďov:
2004
2005
2006
2007 2008
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:
Stavy medveďov príliš vysoké na to aby poľovný revír zaradený do jelenej oblasti
plnil svoju funkciu podľa zákona o poľovníctve.
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov
stanovených zákonom:
Udelenie výnimky neodporúčame z nasledovných dôvodov:
V rámci reguláčného lovu bol v tomto revíri ulovený medveď v roku 2008.

Na území tohto poľovného revíru došlo v roku 2007 k hore uvedeným škodám, čo v
zmysle medzirezortnéj dohody možno považovať za dôvod na primeraný zásah do
populácie. Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti ako aj na to, že v tomto území sú
koncentrované najhodnotnejšie a najcennejšie biotopy pre veľké šelmy (medveď, vlk,
rys) je v záujme ochrany prírody umožniť vykonať regulačný lov len v jesennom
období a to iba 1 jedinca do 100 kg len v časti revíru s 2.stupňom ochrany –
ochranné pásmo NP, na návnadu používať iba nemäsitú potravu. Lokality vnadenia
a spôsob lovu písomne dohodnúť s kontaktnou osobou S-NAPANT - Ing. Ondruš
Stanislav.

Vypracoval: Ing. Stanislav Ondruš

