Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďov v roku 2009
Žiadateľ:SPZ, PZ „Brtkovica“ Liptovská Porúbka
Počet medveďov žiadaných uloviť: 2 ks
Poľovný revír (názov): Bukovica – celková výmera 2 726 ha (1730ha LPF, 996 ha
PPF)
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa:
lokalita Michalovo: 4 – 5 jedincov
lokalita Vislavce: 2 samce 200 – 300 kg,
1 medvedica 200 – 250 kg + 2 mláďatá
1 medvedica 150 – 200 kg + 2 mláďatá
1 medvedica 130 – 150 kg + 1 mláďa
lokalita Kotlina: 2 medvede 150 – 200 kg
Počet medveďov v revíri podľa OPaK:
Podľa našich zistení je početnosť populácie, zasahujúcej do poľovného revíru asi
o 30% nižšia, čo je úplne prirodzené pri klasickom spôsobe monitoringu. (duplicita
pri spočítaní na krmoviskách, navštevovanie krmovísk rovnakými jedincami a akčný
rádius jedincov zasahuje ďalšie 4 až 4 susedné revíri). Inak prístup žiadateľa
k monitoringu, ako seriózny (Ing. Milan Mravčák).
Popis poľovného revíru: územie zasahuje od II. stupňa ochrany – okrajová časť - až
po V.stupeň ochrany (NPR Ohnište), revír zasahuje do SKUEV Kráľovohoľské Nízke
Tatry a kde predmetom ochrany sú veľké šelmy(medveď hnedý), možnosti konfliktov
s medveďmi – ľudské sídla, rekreačné oblasti, prítomnosť/početnosť salašov
a pastvy hospodárskych zvierat, umiestnenie včelárskych zariadení, nakoľko sa
jedná o územie NP priemerné, z hľadiska možného riziko z titulu realizácie ľudskej
činnosti takisto priemerné.
Množstvo škôd spôsobených medveďmi za posledné 4 roky:
2005 – 1x – 7 včelstva – 8 444,-Sk 2006 – žiadne škody 2007 - žiadne škody, 2008
– 17 včelstiev – 35 310,-Sk a
Počet povolených a ulovených medveďov:
2004
2005
2006
2007 2008
0/0
1/0
1/1
0/0
0/0
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:
Poľovný revír je veľmi často navštevovaný turistami, ich strety s medveďmi boli
hlásené viacerým poľovníkom, ale aj na Obecný úrad – v prílohe vyjadrenie starostu
obce, taktiež prenikanie medveďov až k obydliam a do záhrad
Odôvodnenie návrhu na povolenie výnimky zo zákazov stanovených zákonom:
Pre rok 2009 udelenie výnimky odporúčame z nasledovných dôvodov: Podľa ObLÚ
a ObÚŽP v Liptovskom Mikuláši boli šetrené opakované škody na 17 včelstvách
priznaná a vyplatená náhrada v sume roku 2006 ani 2007. Väčšina tohto územia je
mimoriadne cenná a významná pre nízkotatranskú populáciu veľkých šeliem, na
území NP a NPR je v záujme ochrany prírody nezasahovať (alebo len minimálne
zasahovať) poľovníckym obhospodarovaním do populácie medveďa a ostatných
veľkých šeliem, v tejto časti územia je vhodná intervencia len v ochrannom pásme a
len vo výnimočných opodstatnených prípadoch,
Vypracoval: Ing. Ondruš Stanislav

