Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďov v roku 2009
Žiadateľ:SPZ, PZ „Poludnica“ Závažná Porúba
Počet medveďov žiadaných uloviť: 2 ks od 100 kg do 250kg, v jarnom a jesennom
období na návnade prípadne posliedkou
Poľovný revír (názov): Poludnica – celková výmera 3 274 ha (2 470ha LPF, 8o4 ha
PPF)
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa:
Celkový počet medveďov: 13
z toho dospelých samcov: 3
dospelých samíc: 3
tohoročných mláďat: 5
ostatných: 2
Počet medveďov v revíri podľa OPaK:
Podľa našich zistení je početnosť populácie, zasahujúcej do poľovného revíru asi
o 40% nižšia, čo podľa priameho pozorovania a zistených pobytových znakov
predstavuje 5-6 jedincov s akčným rádiusom zasahujúcim do ďalších 4 susedných
revírov.
Popis poľovného revíru: územie zasahuje od II. stupňa ochrany – až po V.stupeň
ochrany (NPR Jánska dolina a hranica NPR Demänovská dolina), revír zasahuje do
SKUEV Demänovské Tatry a kde predmetom ochrany sú veľké šelmy(medveď
hnedý), možnosti konfliktov s medveďmi – ľudské sídla, rekreačné oblasti,
prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat, umiestnenie
včelárskych zariadení, nakoľko sa jedná o územie NP priemerné, z hľadiska
možného riziko z titulu realizácie ľudskej činnosti takisto priemerné.
Množstvo škôd spôsobených medveďmi za posledné roky:
2005 – žiadné škody, 2006 – žiadne škody 2007 - žiadne škody, 2008 - žiadne
škody
Počet povolených a ulovených medveďov:
2004
2005
2006
2007 2008
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:
Neúnosný stav populácie, preto je potrebné ho regulovať. Odstrelom v roku
2006 sa stav neznížil, preto je potrebné stav znížiť o dva jedince.
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov
stanovených zákonom:
Pre rok 2008 udelenie výnimky neodporúčame z nasledovných dôvodov: žiadateľ
ulovil medveďa v minulom roku (2006), v roku 2007 a ani v roku 2008 neboli šetrené
ani vykazované žiadne škody a nedošlo k nárastu početnosti Väčšina tohto územia
tohto revíru je mimoriadne cenná a významná pre nízkotatranskú populáciu veľkých
šeliem, na území NP a NPR je v záujme ochrany prírody nezasahovať (alebo len
minimálne zasahovať) poľovníckym obhospodarovaním do populácie medveďa
a ostatných veľkých šeliem, v tejto časti územia je vhodná intervencia len v
ochrannom pásme a len v opodstatnených prípadoch výskytu problémového
jedinca, ktoré nenastali.
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