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Vyhodnotenie regulačného lovu medveďa hnedého (Ursus arctos) v roku 2004 v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Nízke Tatry.

V rámci regulácie populácie medveďa hnedého v roku 2004 v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Nízke Tatry získalo 11 poľovných subjektov výnimku MŽP SR z ochranných podmienok chráneného živočícha - v súlade s § 40 ods.2 a 3 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na  usmrtenie (lov)  11 jedincov medveďa hnedého. V priebehu roka požiadali ešte 3 poľovné subjekty o udelenie výnimky na tzv. „ochranný odstrel“, týmto žiadostiam po posúdení skutkového stavu nebolo vyhovené.

Zámer regulácie populácie 
Výnimky boli udelené zásadne iba v ochrannom pásme NP a to so zámerom intervencie v problémových lokalitách:

	s  opakovanými škodami spôsobených medveďom v priebehu predchádzajúcej sezóny a  v zmysle § 97 citovaného „zákona“

na lokalitách častého prenikania jedincov až do intravilánov obcí (napr. záhrady, sady obcí Staré Hory a Špania Dolina) ku náhradným zdrojom potravy, do blízkosti ubytovacích a stravovacích zariadení (odpadkové koše, veľkokapacitné kontajnery) turisticko-rekreačných oblastí napr. Demänovská dolina, Tále, Srdiečko, Krpačovo a Čertovica
a v oblastiach situovaných veľkých pastevných chovov oviec, dobytka, včelárskych zariadení, pestovania kukurice a obilnín v blízkosti intravilánov obcí, kde dochádza k sezónnej koncentrácii.

Podmienky pre regulačný lov
Doba možnej realizácie regulačného lovu medveďa na Slovensku bola stanovená na  obdobie od 1.6. do 15.12.2004, v prípade lovu posliedkou len do 30.11.2004. 
Hmotnostná kategória jedincov povolených na regulačný lov bola ponechaná rovnaká, tak ako v roku 2003 a to maximálne do 100 kg. Maximálna šírka prednej laby (ŠPL) do 12cm a dĺžka zadnej laby (DZL) do 21 cm.
	
Výsledky regulačného lovu
Z plánovaného regulačného lovu 11-tich jedincov bolo ulovených 5 jedincov. To znamená, že poľovné subjekty si splnili plán regulačného lovu na 45,5 %. V jednom prípade bol medveď pri lovu na lokalite vnadenia iba poranený a nedohľadaný. Ďalšie podrobnosti o prežití alebo úhyne tohto jedinca neboli zistené. 
Z pohľadu sexuálnej štruktúry 5 ulovených jedincov sa jednalo o 3 samce (M) a 2 samice (F).
	
Porušenie výnimky pri regulačnom love
Stanovené podmienky výnimky boli porušené v jedinom prípade. Poľovný subjekt Sankt Hubert a.s. Liptovský Ján prekročil hmotnosť uloveného jedinca o 40kg nad stanovený limit. Súčasne aj bionometrické parametre - veľkosť predných a zadných láb boli nad stanovené hodnoty. Na náš podnet príslušný odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Inšpektorátu životného prostredia Žilina Slovenskej inšpekcie životného prostredia udelil tomuto subjektu peňažnú pokutu vo výške 20 000,-Sk.

Kolízie s dopravnými prostriedkami , úhyny a pytliactvo
V tomto roku sme zaznamenali 2 prípady úhynu medveďa hnedého (viď. tab.). V jednom prípade bola príčinou úhynu - kolízia s motorovým vozidlom. V druhom prípade bol nájdený poranený 108 kg jedinec s deštrukčným poranením v chrbtovej krajine. Na základe výsledku veterinárneho šetrenia na tvare miesta bol poranený jedinec členom PZ utratený. Na základe následnej autopsie bol nalezený projektil guľovej strely, ktorá spôsobila okamžitú imobilnosť a primárne deštrukčné poranenie, neslučujúce sa s možným prežitím) boli zistené závažné skutočnosti, ktoré indikovali dôvodné podozrenie na spáchanie trestného činu a po vypočutí svedkov, následne podaný podnet na príslušné Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hranovnici. Okresná prokuratúra tento prípad riešila v spolupráci s kriminalistickým ústavom. Bola vykonaná balistická expertíza, na základe ďalšieho šetrenia bolo vydané rozhodnutie na prerušenie stíhania neznámeho páchateľa.
Avizované boli ešte dve kolízie medveďa s  vlakom na trati BB – Brezno v úseku Chvatimech – Valaská. Pravdepodobne poranený, alebo usmrtený jedinec ani prípadný kadáver po viacerých dohľadávkach vykonaných členmi poľovných subjektov s použitím poľovných psov neboli nájdené. 

Konfliktné situácie s človekom
Zaznamenané boli 3 prípady fyzického kontaktu medveďov s človekom. Jednalo sa vždy o obranné správanie medveďa, pri ktorom však došlo aj k poraneniu ľudí, našťastie iba menšieho rozsahu. V jednom prípade s 7 dňovou práce neschopnosťou.

Rozsah  škôd na hospodárskych zvieratách, včelstvách, poľnohospodárskych plodinách a iných 
V priebehu roku 2004 boli šetrené škody spôsobené na hospodárskych zvieratách, včelstvách, ovocných stromoch a poľnohospodárskych plodinách v 12 poľovných revíroch z celkového počtu 52 v NAPANT-e. Konkrétne sa jednalo o usmrtenie 8 kusov hospodárskych zvierat, zničenie 26 rodín včiel a poškodenie 7 zariadení a napokon zničenie alebo poškodenie plôch poľnohospodárskych plodín v hodnote 48 500,-Sk. 
Celková priznaná výška spôsobených škôd  medveďom hnedým v NAPANT-e za rok 2004 predstavuje sumu 128 809,-Sk.
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