Formulár - stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2009
Žiadateľ: PZ Kremienok Povina
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1
Poľovný revír (názov): PR Povina
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: žiadateľ neuvádza konkrétny počet
medveďov, hovorí len o zvýšení početnosti
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: 4 (1 medvedica, 2 mláďatá, 1 medveď)
Odôvodnenie rozdielu:
Popis poľovného revíru:
 zaradenie podľa stupňa ochrany: I. stupeň,
 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): nízka
hustota ľudských sídel – iba obec Povina, rekreačné objekty v osadách
Poviny, nízka hustota, revír je v prevažnej miere situovaný na LPF, cca 76
% LPF
 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: bez
salašov, pastva malého počtu oviec u SHR
 umiestnenie včelárskych zariadení: bez väčších včelínov, jednotlivé úle
v blízkosti obce Povina
Množstvo škôd spôsobených medveďmi:
 v roku 2007: bez škôd
 v roku 2008: bez škôd
 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 v jednotlivých rokoch, spolu za ochranný
a regulačný lov:
2005
2006
2007 2008
1/0
0/0
0/0
0/0
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov
stanovených zákonom:
Vzhľadom k vyššie uvedenému odporúčame žiadateľovi udeliť výnimku na regulačný
odlov medveďa hnedého do 100 kg
1. Škody v danom regióne sa každoročne vyskytujú, či už na hospodárskych
zvieratách (ovce) alebo na včelstvách, či už v tomto revíri, alebo v susedných
revíroch (PR Poľana Radoľa), r. 2004 – 4 000 Sk, r. 2005 – 36 000, r. 2006 –
9450 Sk
2. Možnosť vzniku ďalších škôd je pravdepodobná, aj keď jednotlivé škody nie sú
veľkého rozsahu
3. do 30. 11. povoliť lov posliedkou a vnadením a postriežkou a postriežkou do
15. 12.
4. Lokalitu odstrelu vnadením situovať v k. ú. Povina - Strapačky (lokalita 1), v
k.ú. Povina - Ďurinákové lúky (lokalita 2), v k.ú Lodno – Korcháň (lokalita 3)

Vypracoval: Ing. Ivan Pavlišin, ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce
11. 2. 2009

