Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďov v roku 2009
Žiadateľ: LS Hunčiak/PR Šponga
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1ks do 150 kg, jesenné obdobie
Poľovný revír (názov): Vysoká Podkonice
Celková výmera: 3 390,3 ha (LPF 1 357,8 ha, PPF 2 032,4 ha)
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa:
Celkový počet medveďov:14
z toho dospelých samcov: 4
dospelých samíc: 4
tohoročných mláďat:4
ostatných: 2
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: (odôvodnenie rozdielu)
Na základe dostupných informácií ako aj znalosti územia a zisťovaní pobytových
znakov odhadujeme na 2 -7, nakoľko počet jedincov vyskytujúcich sa v tomto území
je značne premenlivý, v závislosti na sezónnej potravnej ponuke.
Popis poľovného revíru: nachádza sa iba v II. stupni ochrany, možnosti konfliktov
s medveďmi – vysoká, ľudské sídla – Podkonice, Sl. Ľupča, , rekreačné oblasti Pleše, chatová osada – Jablonka, prítomnosť/početnosť salašov a pastvy
hospodárskych zvierat, umiestnenie včelárskych zariadení – vysoká –možné riziko
z titulu realizácie ľudskej činnosti - priemerné ). Dochádzalo tu najväčšie sezónnemu
sústreďovaní jedincov v ochranom pásme NAPANT – kulminácia pred 6 rokmi,
pravidelné osádzané veľké plochy kukurice, obilovín – mimoriadny atraktant pre
medvede.
Množstvo škôd spôsobených medveďmi za posledné 2 roky:
2005 – 1x – včelstva – 1 154,-Sk
2006 – žiadne škody neboli šetrené
2007 – 2 ovce – 4 000,-Sk, 3 x plodiny – odhadnuté na 19 200,- nepreplatené –
počas doby výnimky
(zvlášť vyhodnotiť aj škody uvádzané žiadateľom, ktoré však štát neprepláca –
škody na kŕmnych zariadeniach a pod.).
Počet povolených a ulovených medveďov:
2004
2005
2006
2007
0/0
1/1
1/0
1/0
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:
Pretrvávajúci vysoký stav medvedej populácie a zvyšovanie počtu jedincov vo veku 4
– 6 rokov, každoročne sa opakujúce škody na plodinách a ovciach, vysoké škody na
porastoch kukurice, pšenice a v ovocných záhradách, strety občanov priľahlých obcí.
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov
stanovených zákonom:
Navrhujeme povoliť výnimku na usmrtenie 1 jedinca do hmotnosti 100 kg
v agrocenózach a v blízkosti pastevných plôch - Podkonice – Slovenská Ľupča –
Selce. Odôvodnenie návrhu je v hore uvedenom popisu revíru. Územie s pohľadu
kolíznych situácií zaraďujeme ako primerane rizikové. Navrhujeme povoliť výnimku

na usmrtenie 1 jedinca do hmotnosti 100 kg v území v II. stupni ochrany mimo
jarného obdobia a nie vnadenie mäsitou potravou. Vzhľadom na hore uvedené
skutočnosti a nerealizovanie regulačného lovu v roku 2007 navrhujeme umožniť
vykonať regulačný lov iba 1 jedinca do 100 kg a to iba v jesennom období, 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

