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PROPOZÍCIE

Jedná sa o monitoring vykonávaný z vopred
vybraného stacionárneho bodu, na ktorom je potrebné
zotrvať celé tri dni (okrem istých výnimiek). Nocuje
sa v teréne s použitím vlastnej výstroje (na niektorých
lokalitách je možné uskutočňovať monitoring z
poľovníckych posedov, ktoré budú vopred vybavené s
príslušnými PZ). Na lokalitách je zakázané kladenie
ohňa a akýkoľvek zbytočný pohyb mimo určeného
stanovišťa!

Náhradný termín
V prípade nepriaznivého počasia (najmä trvalé zrážky)
v hlavnom termíne je určený ako náhradný termín 25.
- 27. jún 2010.

Povinná výbava
Terénna obuv, oblečenie (aj do dažďa a chladnejšieho
počasia), spacák, karimatka, celta/stan, ďalekohľad,
ceruzka, fľaša na vodu, dostatok potravín. Nočné
videnie (noktovízor), fotoaparát a kamera s väčším
optickým zoomom sú dobrým doplnkom.

Zahájenie
Začiatok bude 18. júna 2010 o 12.00 hod na Správe
NP Malá Fatra (v zasadačke). Tu bude pre účastníkov
vykonaná krátka prezentácia súvisiaca s predmetným
monitoringom. V krátkosti budú spomenuté výsledky
z minulých rokov. Účastníci dostanú potrebnú
dokumentáciu (sčítacie hárky, mapa) a zároveň im
budú stanovené lokality, na ktorých vykonajú
monitoring. Približne o 14.00 hod začne presun ľudí
do terénu.

Miesta pozorovania
Prítomnosť medveďa na stanovených lokalitách
budeme potvrdzovať sledovaním zo stacionárnych
bodov, ktoré budú rozmiestnené v subalpínskom
pásme, na okrajoch rúbaní, v lavínových žľaboch, pri
horských potokoch, ale aj na okrajoch polí a
pasienkov. Podľa počtu účastníkov sa najskôr obsadia
lokality sledované v minulých rokoch, ak bude
účastníkov viacej , počet lokalít sa primerane rozšíri.
Predbežne sa jedná o 30 – 40 pozorovacích stanovíšť.

Čas pozorovania
Pozorovateľ sa dostaví na stanovenú lokalitu v prvý
deň a to najneskôr do 17. hodiny. Od tejto hodiny
vykoná prvé pozorovanie a to až do času, pokiaľ to
budú umožňovať svetelné podmienky (približne do
22.00 hod). Druhý deň sa začína pozorovanie opäť s

pribúdaním svetla (cca od 4.00 hod) až do zotmenia
(22.00 hod). V miestach s vyšším pohybom turistov či
obyvateľstva môže byť pozorovanie ukončené ráno o
8. hodine, pričom sa bude pokračovať opäť až večer
od 17. - 22. hodiny. Posledný deň sa lokalita
monitoruje len ráno (od 4.00 - 10.00 hod).

Spôsob pozorovania a dokumentácia
Na určenej lokalite je nevyhnutné zachovávať
absolútny kľud a poriadok. Pozorovateľ si na vybranej
lokalite vyberie miesto s najlepším výhľadom do
širšieho okolia. Výskyt medveďov sa sleduje
predovšetkým vizuálne pomocou vhodnej optiky
(ďalekohľady s dobrou svetelnosťou a zväčšením).
Údaje o pozorovaniach sa zaznačujú do
pripravených formulárov.

Upozornenie
Účasť na akcii je dobrovoľná a všetky riziká s ňou
spojené znáša každý účastník sám za seba.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo odoprieť účasť
záujemcom podľa vlastného uváženia.

Prihlasovanie
Záujemcovia o účasť na monitoringu sa môžu
prihlásiť u zoológa S - NP Malá Fatra
prostredníctvom e-mailu: michal.kalas@sopsr.sk
Požadujeme uviesť aj termín, v ktorom sa môžete
zúčastniť. Ak sa môžete zúčastniť v oboch termínoch,
uveďte to. Monitoring sa samozrejme uskutoční len v
jednom z daných termínov, v závislosti od počasia.

www.malafatra.org




