Formulár - stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2009
Žiadateľ: PZ Chochuľa Hrochoť
Počet medveďov žiadaných uloviť: 0/1 (žiadajú nad 100 kg)
Poľovný revír (názov): Chochuľa Hrochoť
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 6
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: 2020/1524 – 1,3
Popis poľovného revíru:
 zaradenie podľa stupňa ochrany: 1.,2. (časť v CHKO Poľana)
 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): sídla:
Hrochoť, 1071,30 ha PR je na PPF s výrazným zastúpením ornej pôdy
(kukurica), len solitérne rekreačné objekty
 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: súkromný
veľkochov oviec – p. Selecký, lok. Za Žiarom
 umiestnenie včelárskych zariadení: prevažne na PPF, v Hrochotskej doline
len sporadické kočovanie
Množstvo škôd spôsobených medveďmi:
 v roku 2007: 3x škody na kukurici (škody na kukurici boli vždy v kombinácii
s diviačou zverou a menej vysokou zverou), 2x škody na hospodárskych
zvieratách
 v roku 2008: 1x škody na kukurici (škody na kukurici boli v kombinácii
s diviačou zverou a menej vysokou zverou)
 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:
2006
2007
2008
1/1
1/0
1/1
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:
– premnoženie medveďov, škody na poľnohospodárskych plodinách (kukurica)
a ovocných stromoch
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenie výnimky zo zákazov
stanovených zákonom:
Nárast početnosti medveďov koncom jesene do oblastí polí je sezónne, medvede
sem, podobne, ako v katastri Očovej, migrujú za lukratívnou potravnou ponukou
zo širokého okolia, vzhľadom na hore uvedené preukázané škody odporúčame
podľa § 40 ods. 3 písm. b) povoliť regulačný odstrel 1 ks do 100 kg, resp.
s rozmerovým obmedzením láb ako v r. 2008 (nepovoliť jarný odstrel).
Regulačný odstrel navrhujeme vykonať v dobe od 01. 06. do 30. 11. 2009
postriežkou, resp. vnadením na lokalitách uvedených v mapovej prílohe.

Vypracoval: Valach I. Hrúz V., 13.2.2009, Zvolen

