Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďov v roku 2009
Žiadateľ: Poľovnícka spoločnosť Sokolová, T. Vansovej č.1, Zlaté Moravce
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 ks do 120 kg,
Poľovný revír (názov): Sokolová
Celková výmera: 3 140,8 ha (LPF 2 809,7 ha, PPF 331,1 ha)
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa:
Celkový počet medveďov: 12-13
z toho dospelých samcov: 2
dospelých samíc: 2-3
tohoročných mláďat: 4
ostatných: 4
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Odhad z roku 2007 v jarnom období zistené
pobytové stopy cca 3-4 jedincov, na jeseň až 6 jedincov (2F+4JUV, 2M) – vzhľadom
na vhodnosť biotopov početnosť primeraná, v roku 2008 sme nárast populácie
nezaznamenali.
Popis poľovného revíru: Väčšina jeho územia je v OP NAPANT (II. stupeň ochrany),
iba najvyššie položená severná časť je súčasťou NP (III. stupeň ochrany), možnosti
konfliktov s medveďmi – pomerne nízka – iba pri lesohospodárskej činnosti , ľudské
sídla, rekreačné oblasti a aktivity – nízka zaťaženosť v smere sever – juh celým
revírom prechádza modrý TZCH menej frekventovaný, prítomnosť/početnosť salašov
a pastvy hospodárskych zvierat – primeraná až vyššia – v južnej časti pod spodnou
hranicou lesa po intravilán obce Bacúch, umiestnenie včelárskych zariadení, riziko
z titulu realizácie ľudskej činnosti – pomerne nízke.
Množstvo škôd spôsobených medveďmi za posledné roky:
2005 – žiadne šetrené škody
2006 – žiadne šetrené škody
2007 – žiadne šetrené škody
2008 – žiadne šetrené škody
Počet povolených a ulovených medveďov:
2004
2005
0206
2007
2008
1/0
0/0
0/0
1/0
1/0
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom: Považuje početné stavy za
vysoké, populácia premnožená, nízky odstrel, – nedostatočná regulácia. Dochádza
k častým a nepríjemným stretom lesných pracovníkov a turistov s medveďmi.
Vytláčanie slabších jedincov mimo prirodzený areál priamo k obytný zónam obce,
kde hľadajú potravu.
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov
stanovených zákonom:
V roku 2008 povolilo MŽP SR ochranný odstrel 1 jedinca do 200 kg, ten poľovný
subjekt v stanovenom termíne nezrealizoval. Priebeh a
dôvod neúspešného
ochranného lovu nám doteraz neoznámil. Vzhľadom k tomu, ak žiadateľ predloží
avizované písomné vyjadrení uvádzaných osôb, ktoré sa dostali do nebezpečných
konfliktných situácií v blízkosti intravilánu obce, navrhujeme povoliť výnimku na
regulačný lov 1 jedinca o hmotnosti do 100 kg. Navrhujeme dodržanie nasledovných
podmienok: odsúhlasených 24.2.2009 na celoslovenskej porade na ŠOP SR

v Banskej Bystrici. Regulačný lov bude možné vykonať v termíne od 1.6. do
30.11.2009 a to postriežkou na dvoch lokalitách vnadenia (to je v pásme, kde jedince
prenikajú k intravilánu obce, alebo do miest pasenia a koncentácie hospodárskych
zvierat) a to 1) Jaloviarky a 2) Vývratisko. Ako návnada bude použitá zásadne
nemäsitá potrava. Lov je možné vykonať aj posliedkou na stretnutie bez vnadenia ale
tak isto iba v tej časti poľovného revíru ktorá je súčasťou ochranného pásma
NAPANT (II. stupeň ochrany)
Vypracoval: Ing. Stanislav Ondruš

