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Podklady pre určenie kvóty lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020/2021
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Získavanie údajov


Na monitoring používaná aplikácia http://gis.nlcsk.org/vlk/ , prípadne
zapracované aj ďalšie dodané informácie o zaznamenanom prírastku a
reprodukčných pároch vlka dravého



V spolupráci s MPRV SR odoslaná vybraným organizáciám výzva na spoluprácu
(máj 2020)



Zapojené organizácie MŽP SR, ŠOP SR, MO SR, SPK, SLK, VLM, LESY SR, š.p., LPM
Ulič, š.p., ŠL TANAPu, Neštátni vlastníci lesov, Okresné úrady OOP a PLO



Analýza získaných dát
- zhodnotenie publikovaných údajov o veľkosti teritória vlčej svorky vo vzťahu k
možnej početnosti svoriek v jednotlivých poľovných oblastiach, prípadne
orografických celkoch

Výsledky monitoringu
Záznamy o prírastku sa podarilo získať z orografických celkov

Veľká Fatra, Nízke Tatry, Poľana, Muránska planina, Slov enský raj, Vihorlat, Čergov , Poloniny, Jav orníky, Slov enské Beskydy, Slov enské
Rudohorie, Smolník, Spišská Magura, Slanské v rchy a Poloninské Karpaty


Celkov e 15 poľov ných oblastí

Výsledky monitoringu




Do vyhodnotenia zahrnutých 59 samostatných záznamov – samostatných
svoriek
Spolu získané záznamy
Celkove sa zaznamenalo 212 vĺčat

Počet vĺčat v záznamoch

1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,
4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,
5,5,5,5,6

212 : 59

Aritmetický priemer

3,59

Medián

4,00



Záznamy pochádzali z mesiacov august, september



Zistený medián veľkosti prírastku bol 4 vĺčatá (priemer 3,59 vĺčaťa) na svorku

Odhadovaný počet svoriek


Vykázaný areál vlka v r. 2019 18 673 Km2 (pri veľkosti teritória 150-200 km2 životný priestor pre 93 – 125 svoriek)



Plocha poľovných oblastí kde bol zistený prírastok 13 635 Km2



Je to len 73 % vykázaného areálu rozšírenia, ktorý je väčší o 5 000 Km2



V monitoringu chýbajú z pohľadu populácie vlka dravého dôležité územia ako: Vysoké Tatry, Levočské vrchy, Oravská
Magura, Chočské vrchy, Nízke Beskydy, Malá Fatra



Nezmapovaná značná časť územia, potrebné kalkulovať s vyššou početnosťou ako stanovil monitoring (cca +20 až
25%)

Šedá farba znázorňuje vykázaný areál vlka, zelená územie ktoré zhodnotil monitoring

Schválený Program starostlivosti o vlka dravého na Slovensku
Okrem v ykonávania monitoringu určuje ako rozhodujúce podklady pre kv ótu aj:
Škody spôsobené vlkom na hospodárskych zvieratách a škody raticovou zverou

Škody raticovou zverou

Čerpanie údajov najmä


z KIMS (žiadané od ŠOP SR, 9-2020 ale nedodané),



Poľov níckej štatistiky
Škody vlkom na hospodárskych
zvieratách
Poľovnícka štatistika
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Zhodnotenie škôd evidovaných v rámci Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ)
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Vývoj areálu – objektívny ukazovateľ stavu populácie
Od roku 2000 nárast z 13 094 Km 2 na 18 673 Km 2

To je nárast o 42 %

Posledná sezóna – medziročný nárast o 4,6 %
Aj keď je potrebné vlka šíriť do niektorých nových lokalít, v niektorých jadrových
oblastiach začína byť jeho vplyv na hospodárenie na vidieku a ciele poľovníckeho
manažmentu nadmerný a kontraproduktívny
Porovnanie zmeny distribúcie vlka na Slovensku medzi rokmi 2000 až 2019

Zvyšujúci sa tlak vlka na chovy hospodárskych zvierat je možné pozorovať vo
viacerých európskych štátoch (Francúzsko, Španielsko - Aragonia, Taliansko,
Nemecko, Švajčiarsko), kde sa postupne vracajú s manažmentom regulácie
jeho početnosti
 Je potrebné prihliadať aj na podporu zmysluplného udržiavania hospodárenia
na vidieku, čo má významný vplyv na krajinotvorbu a upevňovanie vzťahu
obyvateľov k pôde




Aj napriek nárastu areálu vlka a jeho početnosti sa výška povoleného lovu
každoročne znižuje (oproti nedávnej minulosti je na 20-30 %)



Chovatelia oviec majú priame aj nepriame (nákup ochranných ohradníkov)
škody, čo ich demotivuje a chov oviec ukončujú. Naviac riešenie škôd je pre
nich veľkou administratívnou záťažou a škody radšej nehlásia.



Rýchle naplnenie poslednej kvóty (6 týždňov) z vlaňajšej sezóny potvrdzuje
dobrú kondíciu slovenskej populácie vlka

Lov vlka by mal byť zakázaný tam, kde sú skutočne enormné škody na lesných
porastoch a naopak jeho povolenie určitým stimulačným nástrojom pre
užívateľov, ktorý k obhospodarovaniu PR pristupujú zodpovedne a zároveň
evidujú životaschopnú populáciu vlka
(príklad okr. Detva efektívne zníženie populácie diviačej zveri - medziročne o 60
%, najmä formou seriózneho poľovníckeho manažmentu)




Ochrana genofondu vlka - eliminácia poľovníckeho tlaku bude viesť k strate
plachosti vlka a jeho častejšom výskyte v blízkosti ľudských sídiel. Z tohto dôvodu je
možné očakávať nárast rizika kríženia vlkov s domácimi psami a tým trvalého
poškodenie genofondu.



Nadmerný vplyv na plán lovu, ktorý je prostriedkom hospodárenia užívateľov PR. V
niektorých PR neumožňuje tlak vlka plnohodnotne zužitkovať plánovaný lov, keďže
odloví značnú časť plánu lovu určeného štátnou správou. Za PR však užívateľ musí
platiť. Naviac, časť populácie je ponechávaná pre vlka už pri stanovení
koeficientu prírastku. Vlk svojím vplyvom odoberá to, čo bolo určené pre
obhospodarovateľa (príklad v tabuľke).
Revír

Plán Lovu

Odstrel

Škody vlk

Škody vlk % z plánu

Chránený poľovný revír Nízke Tatry

197

149

60

30

Chránená poľovná oblasť Poľana

180

111

41

23

Fatra

19

8

21

111

Muránska planina

39

11

21

54

Ľupčianka

59

44

19

32

Poľovný revír mesta Banská Bystrica

39

25

18

46

Tri Vody

19

6

17

89

Pohorelá

20

6

16

80

Kubínska Hoľa

16

3

14

88

Čertovica

21

8

13

62

Jasenie

26

14

11

42

PR VOLOVEC

26

8

11

42



Stavy šeliem – história potvrdzuje, že v období keď boli šelmy na Slovensku
poľovnícky obhospodarované, ich početnosť stúpala. Zachovajme preto
ich rozumné obhospodarovanie formou prospešnou aj pre zveľaďovanie
rozvoja nášho vidieka.



Stačí využívať a rešpektovať vzájomne odsúhlasený a schválený Program
starostlivosti a primerane zohľadňovať názory odborníkov aj ,,hlas“ vidieka.

Podklady k stanoveniu kvóty
Odhadovaný počet svoriek

Na základe vykonaného monitoringu a uvedených skutočností preto
navrhujeme zaznamenaný počet samostatných vlčích svoriek (59) zvýšiť o
10 - 15 svoriek (+ 25 % svoriek v územiach monitoringom nezmapovaných)

Pre odvodenie veľkosti prírastku za celý areál rozšírenia navrhujeme
použiť početnosť svoriek v rozsahu 60 – 75

Stanovenie prírastku vlka dravého v roku 2020


Počet reprodukčných párov 60 - 75 párov (svoriek)



Prírastok počítaný z hodnoty mediánu 4 vĺčatá na svorku

Počet svoriek

60

67

75

Prírastok vypočítaný z hodnoty mediánu (4 vĺčatá)

240

268

300



Odhadovaný prírastok 240 až 300 jedincov



Po odrátaní prirodzených strát vo výške 30 % (Okarma 2015) prírastok 168 – 210 jedincov



Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj vzhľadom na to, že vlk dravý je vzácnym zástupcom našej
fauny, odporúčame v rámci snahy o symbiózu so zámermi ochrany prírody z tohto ,,čistého prírastku“
využiť na odlov v rámci kontrolovanej regulácie populačnej hustoty len približne jeho 1/3.
Odporúčané rozpätie pre určenie kvóty lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021
tak stanovujeme na

50 – 70 jedincov

9 členná svorka je už pri love vysoko efektívna (Foto M. Lichvár 10/2020 – PR Branisko Široké, okr. Prešov)

Ďakujem za pozornosť

