Zápis z pracovného stretnutia Pracovnej skupiny pre veľké šelmy
pri Koordinačnej rade Biosférickej rezervácie Poľana
konaného dňa 5.5.2015
.
Pracovné stretnutie bolo zvolané na základe požiadavky členov Koordinačnej rady Biosférickej
rezervácie (BR) Poľana, konaného dňa 29.05.2015 na Masarykovom dvore na Pstruši.
Na základe štatútu Koordinačnej rady BR Poľana sa v prípade požiadavky jej členov
zorganizuje stretnutie pri naliehavých záležitostiach, ktoré môžu významnou mierou ovplyvniť
manažovanie územia v BR Poľana.
Predmetom stretnutia bolo prerokovanie názorov členov pracovnej skupiny k petícii, ktorú
v týchto dňoch realizuje Lesoochranárske zoskupenie (LZ) VLK. Cieľom petície je rozšírenie území
ochrany vlka dravého o pohraničné oblasti s Poľskom a návrh na vylúčenie území európskeho
významu (ÚEV), v ktorých je predmetom ochrany vlk dravý, z povolenia lovu vlka. Lesoochranárske
združenie však plánuje docieliť petíciou vylúčenie nielen samotných ÚEV, ale i priľahlých
katastrálnych území, čo v prípade CHKO-BR Poľana predstavuje celé jej územie.
Na úvod zúčastnených privítala riaditeľka Správy CHKO-BR Poľana V. Fabriciusová, ktorá
zároveň oboznámila členov pracovnej skupiny s pracovným návrhom manažmentu vlka dravého, ktorý
bol vypracovaný NLC vo Zvolene. V predmetnom návrhu boli zapracované aj podmienky resp.
preventívne opatrenia pre poľnohospodárske subjekty, ktoré majú chov hospodárskych zvierat, tak aby
sa minimalizovalo riziko vzniku škôd spôsobených vlkom dravým.
Zástupcovia poľnohospodárskych subjektov sa zhodli, že väčšina navrhovaných podmienok je
nerealizovateľná v praxi a bola by aj finančne a časovo nákladná pre daných užívateľov, čo by
spôsobilo výrazné znevýhodnenie voči ostatným užívateľom na iných územiach.
T. Vida (LZ VLK) oboznámil prítomných o účele predmetnej petície, ktorá by mala byť podkladom
pre zmenu vyhlášky.
Viacerí členovia skupiny vyjadrili svoj nesúhlas s petíciou a s jej realizáciou na celom Slovensku.
Zástupcovia poľnohospodárskych subjektov uviedli, že v ostatných rokoch sú im spôsobované
neúnosné škody na chovaných zvieratách a preto je potrebné riešiť túto situáciu každoročným
odstrelov vlka, nakoľko považujú stavy vlka v oblasti Poľany za vysoké. Zároveň upozornili aj na
skutočnosť na zvýšené stavy ďalších druhov živočíchov, ktoré im spôsobujú problémy (medveď
hnedý, diviačia za jelenia zver).
V. Hrúz (Správa CHKO Poľana) argumentoval, že vlk dravý má dôležitú úlohu pri regulácii
nadmerných stavov diviačej a jelenej zveri, ktorá spôsobuje rozsiahlejšie škody užívateľom
pozemkov.
A. Krištín (ÚEL SAV) upozornil prítomných, že ochrana vlka dravého v ÚEV je jednou
z opodstatnených požiadaviek EU v ÚEV, kde je vlk predmetom ochrany.
Zástupcovia Lesov SR uviedli, že vlky im každoročne spôsobujú vysoké škody na poľovnej zveri
(hlavne na jelenej zveri).
P. Krč (Obecné lesy Ľubietová) navrhol, že by bolo vhodné do budúcnosti uvažovať v prípade
riešenia podobných problémov (ktoré by mali byť aj riešené zmenou právnych predpisov – úprava
podmienok ochrany resp. povoľovania lovu druhov ako vlk a medveď) aj komunikáciou s poslancami
a zástupcami politických subjektov, ktorí by dané problémy mohli riešiť na celoslovenskej úrovni.

Závery zo stretnutia
1. Väčšina členov pracovnej skupiny sa zhodla na tom, že momentálna ochrana vlka dravého (pri
súčasnom stave legislatívy) je dostatočná a nepovažujú za potrebné rozširovať ju o nové územia.
Jedná sa predovšetkým o ÚEV, ktoré sú vyhlásené v oblasti Poľany.
2. Zúčastnení členovia navrhli LZ VLK, aby v prípade, že budú organizovať podobné petičné akcie,
predrokovali ich návrhy s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov a so všetkými zainteresovanými
subjektmi v príslušných regiónoch, v ktorých navrhované zmeny resp. obmedzenia majú byť
uplatnené.
3. Zároveň členovia odporúčajú podobné petičné akcie organizovať predovšetkým v územiach,
ktorých sa zmeny a návrhy územne dotýkajú.
4. Závery zo stretnutia budú zaslané na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Ministerstvu životného prostredia SR, Štátnu ochranu prírody SR, Slovenskú poľnohospodársku
komoru a LZ VLK.
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