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Vec: Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2009
Žiadateľ: PZ Bystrô - Hubová
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 do 100 kg
Poľovný revír (názov): Bystrô - Hubová
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa:
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: nemáme presné informácie o početnosti
medveďa – nebolo realizované sčítanie šeliem. Na základe náhodných pozorovaní
najmä pobytových znakov možno predpokladať prítomnosť do 5 - 8 medveďov
prechádzajúcich i do okolitých PR. Rozdiel predpokladáme najmä v dôsledku
opakovaného započítania rovnakých jedincov medveďov.
Popis poľovného revíru:
 zaradenie podľa stupňa ochrany: 2.stupeň ochrany – prevažná časť PR, 1.
stupeň ochrany – okolie obce Hubová
 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti):
teoreticky obec Hubová a niekoľko roztrúsených chát. V PR je niekoľko
turistických chodníkov, roztrúsených lúk, kde sa každoročne pripravuje
seno a niekoľko roztrúsených, sezónne využívaných chát
 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: pri obci
salaš s ovcami
 umiestnenie včelárskych zariadení: niekoľko v intraviláne
Množstvo škôd spôsobených medveďmi:
 v roku 2006: 0
 v roku 2007: 0
 v roku 2008: 1 – napadnutie a zabitie 2 ovcí
 posúdenie preventívnych metód (či boli pri vzniku škôd použité
preventívne metódy, aké a v akom rozsahu, s akou úspešnosťou – pokiaľ
je známe) – škodu riešil OÚ ŽP v Ružomberku
Počet povolených a ulovených medveďov v jednotlivých rokoch, spolu za ochranný
a regulačný lov:
2005
2006
2007
2008
1/1
0/0
1/0
0/0
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom: premnoženie medveďa
hnedého, v minulosti škody na včelstvách, ovciach, mnohé
nebezpečné stretnutia s človekom.
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov
stanovených zákonom:
______________________________________________________________________________________________________________________
Telefón
043/4284 503

Fax
043/4284 589

e-mail
maria.bodova@sopsr.sk

Bankové spojenie
7000315362/8180

IČO
17058520

Odporúčame udeliť výnimku na odlovenie 1 jedinca medveďa za
nasledovných podmienok:
povolenie sa bude týkať jedinca do hmotnosti 100 kg alebo so
šírkou prednej laby do 12 cm a zároveň dĺžkou zadnej laby do 21
cm
neodporúčame udeliť výnimku na jarný odstrel medveďa
a vnadenie na mäsitú návnadu, nakoľko nebude možné zamedziť
lovu vodiacich medvedíc, kedy sú na ne odkázané mláďatá
a vnadenie v období po zime na atraktívnu, mäsitú návnadu
nezabezpečí vyselektovanie medveďa, ktorý ma tendenciu
schádzať do blízkosti ľudských sídel a spôsobovať tu škody.
Mäsitá návnada tiež môže spôsobiť vyššiu koncentráciu medveďov
a ďalších šeliem v mieste vnadiska a ich neskoršie vyhľadávanie
podobných zdrojov potravy. Použitie mäsitej návnady PZ ani
nepožaduje
odporúčame udeliť výnimku na lov medveďa posliedkou v území
s 1. a 2. stupňom ochrany (ochranné pásmo NP Veľká Fatra)
v období 1.8. – 31.10.2009 do vzdialenosti 1 km od obce Hubová,
alebo postriežkou a to v období od 1.9. do 15.12.2009 v lokalite
nad obcou Hubová vyznačenej na mape
do podmienok odporúčame doplniť zákaz lovu vodiacej
medvedice, nakoľko sa nám čoraz častejšie pri komunikácii
s členmi poľovných združení stáva, že za účelom likvidácie
väčšieho počtu medveďov zvažujú i túto možnosť. Nedospelé
medvede tak prichádzajú o možnosť získať informácie
o dostupných zdrojoch potravy a lokalitách na prezimovanie
a majú väčšiu šancu stať sa škodníkmi a zháňať si potravu
v blízkosti človeka
výnimku odporúčame udeliť v záujme ochrany zdravia
a bezpečnosti obyvateľov a predchádzania škôd na majetku
a úrode, ako aj v rámci regulácie početnosti medveďa s ohľadom
na celú populáciu medveďa na Slovensku, s ohľadom na
populáciu v rámci geomorfologického celku
neodporúčame udeliť výnimku na vnadenie na mäsitú návnadu,
ktorá je pre túto šelmu veľmi atraktívna a môže spôsobiť zvýšenú
koncentráciu medveďov v okolí vnadiska aj po jeho zrušení. Tento
druh návnady tiež zvyšuje riziko ulovenia „neproblémového
medveďa“. Vnadenie mäsitou návnadou PZ ani nepožadovalo.

Vypracoval: Ing. Mária Boďová
S pozdravom

Mgr. Peter Vantara

riaditeľ Správy Národného parku
Veľká Fatra

