Formulár - stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2009
Žiadateľ: Lesy SR, OZ Rimavská Sobota, PR Bánovo
Počet medveďov žiadaných uloviť: regulačný lov - 1 ex. (do 100 kg)
Poľovný revír (názov): PR Bánovo
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa:
„ odhad počtu medveďov v PR k 1.12.2008 (vrátane migrujúcich jedincov)
16 ks, z toho dospelých samcov: 3 ks, dospelých samíc 4 ks, tohoročných mláďat: 6 ks, ostatných: 3
ks“
-

údaje o počtoch sú totožné s predošlým rokom

počet zimných brlohov: 9“
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: (odôvodnenie rozdielu)
Údaje o počte medveďov v revíri S-CHKO Cerová vrchovina nemá k dispozícii. Pri
súčasnej situácii nie je možné realizovať monitoring, ktorý by zodpovedal potrebe poznať vekovú
a pohlavnú štruktúru populácie (pre nedostatočné personálne a finančné zabezpečenie). Relevantné
údaje podobného typu sa dajú získať len na základe relevantných výskumov napr. veľkoplošné sčítanie
medveďov. Dávať údaje o počte na základe zistenia niekoľkých pobytových znakov medveďa hnedého
v poľovnom revíry bez dôkladného odborného výskumu širšieho územia považujeme za neodborný
prístup.
Popis poľovného revíru:
 zaradenie podľa stupňa ochrany: 5., 3., 2. a 1. stupeň ochrany
Časť revíru zasahuje do NP Muránska planina (kde sú aj nasledujúce MCHÚ: NPR
Kášter, PR Čertová dolina, PR Nad Furmancom), časť do OP NP Muránska planina (kde sú aj
nasledujúce MCHÚ: PR Rosiarka, PR Suché doly), NPR Klenovský vepor (a jeho ochranné
pásmo), PR Klenovské Blatá. Ostatná časť PR je v krajine s prvým stupňom ochrany.
 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti):
 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat:
 umiestnenie včelárskych zariadení:
PR Bánovo je poľovný revír s vysokým pomerom LPF (6352,9 ha LPF). Podľa dostupných
materiálov S-CHKO CV pastvy hospodárskych zvierat sa nachádzajú severne od osady Ráztočnéa tiež
roztrúsené laznícke osídlenie, v súčasnosti viac využívané na rekreáciu. Nie je však väčší predpoklad,
že v tejto oblasti hospodárskych aktivít by došlo ku vážnejším škodám ako v iných častiach Slovenska
na podobných lokalitách.
Množstvo škôd spôsobených medveďmi:
 v roku 2007: neuvedené
 v roku 2008: nehlásené
 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:
2006
2007
2008
0/0
0/0
0/0
V roku 2008 bolo (dňa 26.2.2008) na S-CHKO Cerová vrchovina doručené oznámenie o úhyne 1 ex.
Medveďa hnedého v PR Bánovo (k úhynu došlo 10.2.2008). K prípadu sa vyjadrovalo Obvodné
oddelenie PZ Hnúšťa, kde ním bolo zistené a konštatované: „že medveď nebol zastrelený, ale
pravdepodobne bol napichnutý na konár v oblasti hrudníka, pričom na mieste konštatoval, že ide
o prirodzené uhynutie medveďa, ktorý mal približne 100kg.“
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:

„Prevencia vzniku závažných škôd – doložené informácie o škodách v roku 2008“
Zničená maringotka dodávateľa prác
Zničené včelstvá O.Sihelského – Rozhodnutie obvodného lesného úradu v RS z roku 2006
Písomné prehlásenie O.Sihelského o škode na včelárskych zariadeniach v roku 2008, ktoré však
nenahlásil – škody (zničené uzatváracie zariadenie na voze a prevrátené 2 úle)
„Ohrozenie bezpečnosti a zdravia obyvateľov – zdokumentované prípady z roku 2008:“
Časté stretnutia pracovníkov s medveďmi pri pestovnej činnosti, Potvrdenie Lesopest s.r.o. a J.Sojka
Odôvodnenie návrhu na nepovolenia výnimky zo zákazov stanovených zákonom:
- výnimka nesúvisí priamo s hospodárskym záujmom (podľa § 40 ods.3 písm.b)
- nie je pravdepodobné, že pri nerealizovaní výnimky budú škody na území PR Bánovo závažné
- prítomnosť medveďov v PR s vysokým pomerom LPF preukázateľne nespôsobila väčšie
nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo riziko nehôd ako v iných častiach Slovenska na
podobných lokalitách,
- medvede tohto územia majú časť svojho domovského okrsku v Národnom parku Muráňska
planina (3. až vyšší stupeň ochrany)
- medveď má v tomto území (navrhované lokality vnadenia, širšie okolie Klenovskeho Vepra)
priaznivé podmienky výskytu, trvalý a „menejkonfliktný“ výskyt, južná hranica jeho súvislého
areálu je južnejšie (cca. o 20-25 km).
- škody na včelstvách potvrdené rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Rimavskej Sobote sú
z roku 2006, škody z roku 2008 (zničené uzatváracie zariadenie na voze a prevrátené 2 úle)
vlastník na príslušné úrady nenahlásil,
- škody na hospodárskych zvieratách, na poľovnej zveri neboli kvantifikované (evidované) a
hlásené
- písomné prehlásenie p.M.Medveďa o poškodení robotníckej maringotky v roku 2006 (prípad
ústne oznámený na Lesnú správu, ale nehlásený na príslušné úrady) – v lesnom ekosystéme
ponechané „maringotky“ s potravou (kt. tam ponechali lesní robotníci) je podobným lákadlom pre
medvede ako krmelce s potravou
- písomné prehlásenie LESOPEST s.r.o. – „pri pestovných prácach lesní pracovníci sa báli
napadnutia“ – podľa S-CHKO Cerová vrchovina regulačný odstrel medveďa negarantuje riešenie
problematiky a nevylučuje potencialnu možnosť napadnutia človeka medveďom.
Z uvedených dôvodov S-CHKO Cerová vrchovina nevidí odborný dôvod a preto neodporúča
udeliť výnimku na regulačný odstrel prioritného chráneného živočícha európskeho významu. V
prípade preukázania väčších a závažných škôd (napr. aj opakované škody na hospodárskych
zvieratách, ohrozenie bezpečnosti ľudí), túto problematiku považujeme riešiť v rámci výnimky na
ochranný odstrel a to odstrelom konkrétneho medveďa tj. škodníka.
V prípade, že budú existovať iné podklady o strete medveďa s človekom, o ktorých Správa CHKO
Cerová vrchovina nemá informácie, a na základe toho bude Ministerstvom ŽP povolený regulačný
odstrel 1 ks medveďa hnedého, Správa CHKO Cerová vrchovina žiada, aby sa v tomto prípade
uprednostnilo vnadisko č.2 (na lokalite Roveň) a lov v termíne 1.9.-15.12. 2009/len postriežkou na
vnadisku. Pripomíname, že pri použití vnadenia mäsitou návnadou možno použiť živočíšny materiál
len v súlade s článkom č. 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.

Vypracoval: Mgr.Balázs

