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Vec: Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2009
Žiadateľ: Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 do 100 kg
Poľovný revír (názov): Fatra Prašivá
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 15, z toho 4 dospelé samce, 3 dospelé
samice, 4 tohoročné mláďatá, 4 ostatné.
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: nemáme takúto informáciu, nakoľko nebolo
realizované sčítanie šeliem. Ide však o jeden z najväčších poľovných revírov
v našom území s viacerými najprísnejšie chránenými časťami. Nachádza sa
v centrálnej časti NP Veľká Fatra a zahŕňa množstvo jeho najcennejších
a najzachovalejších častí. Je tiež centrom výskytu medveďa, nakoľko mu poskytuje
dobré topické i trofické možnosti prežitia, pričom nie je nútený vyhľadávať potravu
v blízkosti človeka. Vzhľadom na situovanie a rozlohu oboch častí PR je uvádzaný
počet medveďov pravdepodobne blízky realite.
Popis poľovného revíru:
 zaradenie podľa stupňa ochrany: na území PR platí 2. – 5. stupeň
ochrany. Najväčšia časť územia sa nachádza v 3. stupni ochrany (Národný
park Veľká Fatra). Nachádzajú sa tu maloplošné chránené územia - PR
Korbeľka, NPR Jánošíkova kolkáreň, NPR Skalná Alpa, NPR Kundračka,
NPR Rumbáre s 5. stupňom ochrany a PP Jazero Blatné (4. stupeň), NPR
Čierny Kameň – 5. stupeň ochrany
 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): V PR sa
nachádza obec Ľubochňa s priamym kontaktom s lesom, po celej
dĺžke Ľubochnianskej doliny niekoľko obývaných horární s chovom
domácich zvierat, 1 ústav pre mládež a niekoľko roztrúsených chát. Nad
obcou Ľubochňa pri dobrých zimných podmienkach funguje lyžiarsky vlek,
rekreačné stredisko Smrekovica je prevádzkované celoročne. V blízkosti
lesa leží aj obec Liptovská Osada. Územie Národného parku Veľká Fatra
je turisticky atraktívna oblasť využívaná celoročne. Cez územie PR vedie
niekoľko turistických chodníkov, ktoré by mali využívať turisti a návštevníci
parku. Potenciálne konflikty môžu vzniknúť pri lesnom hospodárstve,
zbere lesných plodov a húb v ochrannom pásme NP Veľká Fatra ako i pri
nedodržaní návštevného poriadku NP VF. Blízkosť záhrad s dozrievajúcim
ovocím na jeseň môže v okrajových častiach obcí lákať medvede na
spestrenie jedálnička.
 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: V hôľnej
časti je realizovaná pastva oviec a hovädzieho dobytka.
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umiestnenie včelárskych zariadení: O včelárskych zariadeniach nemáme
presné informácie, v Ľubochnianskej doline však každoročne aspoň 1
kočovný voz so včelstvom, niekoľko včelstiev aj v intraviláne Ľubochne.
Množstvo škôd spôsobených medveďom ohlásených a komisionálne riešených
v spolupráci so ŠOP SR:
 v roku 2006: 0
 v roku 2007: 0
 v roku 2008: 0
 posúdenie preventívnych metód (či boli pri vzniku škôd použité
preventívne metódy, aké a v akom rozsahu, s akou úspešnosťou – pokiaľ
je známe) - žiadne
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: prevencia vzniku závažných
škôd medveďom, ochrana zdravia a bezpečnosti obyvateľov.
V roku 2008 potvrdil obecný úrad v Ľubochni napadnutie 1
človeka medveďom s poranením a dobou liečenia 1 mesiac. Je
potrebné uviesť, že podľa popisu starostu obce Ľubochňa
(podľa telefonátu dňa 16.2.2009), k napadnutiu došlo
v jesenných mesiacoch 2008 v PR Korbeľka. V stanovisku obce
sa tiež uvádzajú ďalšie stretnutia s ľuďmi v okolí obce.
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov
stanovených zákonom:
Odporúčame udeliť výnimku na odlovenie 1 jedinca medveďa hnedého v záujme
ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov a z dôvodu predchádzania škôd na
majetku a úrode za nasledovných podmienok:
Povolenie sa bude týkať 1 jedinca medveďa hnedého do hmotnosti
100 kg, so šírkou prednej laby do 12 cm a zároveň dĺžkou zadnej
laby do 21 cm, pričom lov bude realizovaný v území s 2. stupňom
ochrany (územie v okolí obce Ľubochňa po hranicu Národného
parku Veľká Fatra).
Vzhľadom na skutočnosť, že v časti poľovného revíru s 3. a vyšším
stupňom ochrany nedochádza ku škodám spôsobeným medveďom
a ani nie je predpoklad, že by v najbližšej dobe k závažným
škodám došlo, neodporúčame udeliť výnimku na lov medveďa v 3.
a vyššom stupni ochrany.
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 jarný odstrel medveďa, nakoľko
v jarných mesiacov medvede neschádzajú do blízkosti ľudských
sídel a šanca na ulovenie jedinca zvyknutého navštevovať blízkosť
ľudských sídiel na stretnutie, alebo pri návnade je veľmi malá.
Oveľa väčšie je riziko, že bude ulovený „neproblémový“ medveď.
Zvyšuje sa tiež riziko ulovenia vodiacich medvedíc, kedy sú na ne
odkázané mláďatá.
Neodporúčame udeliť výnimku na vnadenie na mäsitú návnadu,
ktorá je pre túto šelmu veľmi atraktívna a môže spôsobiť zvýšenú
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koncentráciu medveďov v okolí vnadiska aj po jeho zrušení. Tento
druh návnady tiež zvyšuje riziko ulovenia „neproblémového
medveďa“.
Odporúčame udeliť výnimku na lov posliedkou v území s 2.
stupňom ochrany v okolí obce Ľubochňa v termíne od 1.9. do
31.10.2009, kedy je najväčší pohyb medveďov za dostupnými
zdrojmi potravy a kedy vzniká najviac škôd na úrode a v záhradách
(v blízkosti človeka).
V prípade zriadenia vnadiska odporúčame udeliť výnimku na jeho
zriadenie v období 1.9. – 15.12.2009 s vnadením na nemäsitú
návnadu v území s 2. stupňom ochrany v okolí obce Ľubochňa, do
vzdialenosti max. 400 m od toku Ľubochnianky. Presná lokalita
vnadenia bude žiadateľom písomne dohodnutá so Správou NP
Veľká Fatra. Táto podmienka zvýši šancu na ulovenie medveďa
s tendenciou schádzania do blízkosti človeka.
V prípade ulovenia medveďa bude vnadisko zlikvidované. Do
príchodu poverenej osoby ŠOP SR, pracovníka Správy NP Veľká
Fatra, ktorý odoberie vzorky z medveďa a zistí biometrické údaje,
nebude s uloveným medveďom manipulované a medveď ostane
v mieste ulovenia. Kontaktné osoby určí riaditeľ Správy, Mgr. Peter
Vantara (0917631080; 043/4284503).
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

Vypracoval: Ing. Mária Boďová
S pozdravom

Mgr. Peter Vantara
riaditeľ Správy Národného parku
Veľká Fatra

