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PPRROOPPOOZZÍÍCCIIEE
Zahájenie

Začiatok akcie bude dňa 20. júna o 14:30 hod na Správe NP Malá Fatra. Tu bude pre účastníkov vykonaná krátka 
prezentácia súvisiaca s monitoringom. Účastníkom bude odovzdaná potrebná dokumentácia (sčítacie hárky, mapové 
prílohy) a stanovia sa pre nich konkrétne lokality, na ktorých prebehne pozorovanie. O 15:30 sa započne s rozvozom. 
Zahájenia sa nemusia zúčastniť ľudia, ktorí už v minulosti (2003 - 2007) absolvovali túto akciu a zároveň sa majú na 
stanovenú lokalitu ako dostať. Podklady s vyznačenou lokalitou im budú doručené vopred.

Miesta pozorovania

Prítomnosť medveďa hnedého na vybraných lokalitách budeme potvrdzovať sledovaním zo stacionárnych bodov, ktoré 
budú rozmiestnené v subalpínskom pásme, na okrajoch rúbaní, v lavínových žľaboch, v blízkosti horských potokov ale 
aj na okrajoch polí a pasienkov. Toto všetko sú miesta, kde sa v danom čase možno s medveďom najčastejšie stretnúť.
V rámci územia NP Malá Fatra a jeho ochranného pásma je navrhnutých 40 lokalít.

Čas pozorovania

Pozorovateľ sa dostaví na vybranú lokalitu v prvý deň a to najneskôr do 18 hodiny. Od tohto času vykoná prvé 
pozorovanie a to až do času, kým to umožňujú svetelné podmienky. Druhý deň sa začína sledovanie opäť s pribúdaním 
svetla (cca o 4:00 ráno) až do zotmenia (cca 21:30 hod.). Posledný deň sa lokalita sleduje len v ranných hodinách (od 
4:00 do 10:00 hod.)

Spôsob pozorovania a dokumentácia

Na určenej lokalite je nevyhnutné zachovávať absolútny kľud a poriadok. Pozorovaľ si vyberie najvhodnejšie miesto 
(najlepší výhľad do okolia). Výskyt medveďa sa sleduje predovšetkým vizuálne pomocou vhodnej optiky (ďalekohľady 
s dobrou svetelnosťou a zväčšením). 
Pri spozorovaní jedinca sa do sčítacieho hárku zaznamená:

- čas pozorovania
- odhadnutá hmotnosť jedinca
- sfarbenie
- počet jedincov (prípadne údaj, či ide o vodiacu medvedicu)
- aktivita (napr. potravné správanie, prechod lokalitou, sexuálne správanie a pod.) 
- dĺžka pozorovania (čas, ako dlho bol jedinec pozorovaný)
- do priložených mapových príloh sa zaznamená výskyt a prípadný smer pohybu
- ak jemožnosť vytvoriť fotodokumentáciu jedinca, treba ju spraviť a po ukončení akcie dodať s 
ostatnými podkladmi na S - NP Malá Fatra

Pozorovania v jednotlivých dňoch sa vyznačia do určených častí sčítacích hárkov a mapových príloh. Pokiaľ je 
predpoklad, že bol na predmetnej lokalitel viac krát pozorovaný totožný jedinec, táto skutočnosť sa taktiež zaeviduje.

Doplnkovo možno tiež zaznamenávať prítomnosť pobytových znakov, najčastejšie stôp a trusu. Pri stopách treba 
zmerať šírku a dĺžku prednej a zadnej stopy. U trusu sa zisťuje druh potravy a jej pomerné zastúpenie (orientačne: tráva, 
bukvice, hmyz, kosti, srsť, dužinaté plody a pod.). U stôp aj trusu sa uvedie vek (napr. cca 3 - 5 dní, 10 dní, celkom 
čerstvé a pod.) Lokalizácia týchto znakov sa zaeviduje do mapovej prílohy.

Upozornenie
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