Formulár - stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2009
Žiadateľ: PZ Veličná
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 ks, 140 kg
Poľovný revír (názov): Veličná
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 8 ks
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Stav populácie sa nedokumentuje na jednotku plochy, akou je
poľovný revír.
Popis poľovného revíru:
 zaradenie podľa stupňa ochrany: 1. – 5. stupeň ochrany
- prevažná časť PR sa rozprestiera mimo územia národného parku, z väčšej časti však zasahuje do
jeho ochranného pásma. Revír zasahuje do NPR Minčol a hraničí s NPR Sokolec.
- značnú časť tvoria rozsiahle lesné komplexy a ich predhorie s kultúrnou krajinou
- intenzívne obhospodarované polia a pasienky, zarastajúce pasienky
- pastva hospodárskych zvierat
- intenzívne lesné hospodárstvo
- v obmedzenej miere aj turistické využitie územia
- zber lesných plodov
 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): Nedá sa vylúčiť
 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: poľnohospodársky dvor, pastva
hospodárskych zvierat v OP NP Malá Fatra
 umiestnenie včelárskych zariadení: v zastavanom území obce, v OP NP MF
Množstvo škôd spôsobených medveďmi:
 v roku 2006: 0
 v roku 2007: 0
 v roku 2009: údajné škody medveďom na poľovnej zveri (jelenica a diviak) v celkovej hodnote
14 000,- Sk∗
 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:
2005
2006
2007
2008
N/0
A/0
N/0
N/0
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov stanovených zákonom:
V danom PR neboli v rokoch 2006 a 2007 zaznamenané škody medveďom, ani prípady napadnutia osôb.
V roku 2008 tu však OÚŽP riešil škody na poľovnej zveri. Upozorňujeme, že k týmto škodám neboli
prizvaní pracovníci S – NP Malá Fatra a preto nemôžme uvedený rozsah škôd reálne posúdiť. Napriek
uvedenému odporúčame udeliť výnimku k regulačnému odstrelu v roku 2009, nakoľko v predmetnej
východnej časti NP Malá Fatra a jeho ochranného pásma (PR Zázrivá, PR Grapy, PR Párnica, PR Žaškov)
nebol za posledných 6 rokov vykonaný žiadny odstrel. Taktiež tu nedochádza k významnej mortalite
jedincov na cestných komunikáciách, ako je tomu v iných oblastiach NP. Domnievame sa však, že odstrel
jedinca o hmotnosti 140 kg nie je nateraz správny, nakoľko nie je známa veková a pohlavná štruktúra
medvedej populácie (hodnovernými údajmi nikto nedisponuje). Toto tvrdenie podporuje aj tá skutočnosť,
že samotný žiadateľ vo svojej žiadosti neuvádza pohlavnú a vekovú štruktúru.
Za optimálne obdobie lovu považujeme termín od 1.6. – 15.12., pričom lokalizáciu miesta vnadenia treba
lokalizovať do blízkosti agrocenóz (postriežkou, posliedkou aj vnadením), čím by sa mohlo zabrániť aj
vzniku škôd na poľnohospodárskych kultúrach. Neodporúčame vykonávať tzv. jarný odstrel, nakoľko
pri ňom nemožno vylúčiť možnosť zástrelu laktujúcej medvedice, prípadne medvedice so staršími avšak
ešte neosamostatnenými mláďatami. Povolením jarného odstrelu sa tiež predlžuje celková doba lovu
medveďa na 8 mesiacov, jeho ochrana by teda spadala len do obdobia zimného spánku.
Vypracoval:
Mgr. Kalaš Michal
S – NP Malá Fatra

∗

Na obhliadku škody nebol prizvaný pracovník S – NP Malá Fatra

