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Mláďatá voľne žijúcej zveri namiesto pokoja práve zažívajú krušné chvíle 

 

Tlačová správa, 19.4.2020   

  Jar je obdobím pokoja po zime i prebúdzania prírody. Zver načerpáva silu a zároveň privádza na svet 

mláďatá. Tohtoročná jar sa nesie v znamení hrozby šíriacej sa nákazy COVID -19. Väčšina ľudí sa preto snaží 

vyhnúť sociálnym kontaktom v mestách a útočisko nachádza v prírode. V mnohých oblastiach však ide 

o enormne zvýšený pohyb turistov, motorkárov, štvorkolkárov i psíčkarov v lese a to so sebou prináša aj 

negatívne dôsledky. Aj z tohto dôvodu Slovenská poľovnícka komora vytvorila plagát s pripomenutím, komu 

príroda patrí a ako by sme sa v nej mali správať. Tento spôsob osvety prostredníctvom informačnej grafiky sa 

neminul účinku ani na sociálnych sieťach, kde ho videlo za krátke obdobie viac ako 300 tisíc ľudí. 

Niektorí svedomití užívatelia poľovníckych revírov, ktorí sa stretávajú v prírode denno-denne 

s veľkým množstvom ľudí, osádzajú pre edukáciu a osvetu tabule s plagátmi na najfrekventovanejších 

miestach pri vstupe do extravilánu obce, na obecných nástenkách, na cyklotrasách či turistických trasách alebo 

miestach na táborenie. Poľovnícky hospodár z Poľovníckeho združenia Radvaň nad Dunajom nám napísal: 

„Po výzve SPK, ktorá bola zverejnená na webe i FB-stránke, sme sa rozhodli rozmiestniť na všetkých 13 

pravidelne využívaných prístupových cestách do poľovníckeho revíru, ktoré vedú z intravilánov obcí Radvaň 

nad Dunajom a Virt nový plagátik SPK o ochrane mláďat voľne žijúcej zveri, a tým zvýšiť informovanosť 

návštevníkov. Tabuľku sme umiestnili aj pri frekventovanej cyklotrase, ktorá vedie z Radvane nad Dunajom 

do Komárna. Taktiež plánujeme informovať verejnosť o základných pravidlách navštevovania prírody aj 

prostredníctvom sociálnych sietí, pritom nezabúdame na starostlivosť o zver v období začínajúceho sucha 

čistením a dopĺňaním napájadiel na vodu a sanáciou prikrmovacích zariadení.“ 

Aj napriek upozorneniam mnohých poľovníkov, či samospráv, ľudia nerešpektujú prírodu a zver v nej. 

Výsledkom sú žiaľ narastajúce straty na voľne žijúcej zveri, ktorá hynie po útoku psov či po strese neustálym 

vyrušovaním spôsobeným ľuďmi. Kuriózny prípad sa stal počas veľkonočných sviatkov v časti Sanberg na 

frekventovanej Kobyle v Devínskej Novej Vsi. Poľovníci tu zaznamenali niekoľko úhynov zveri v krátkom 

čase a to nie len srnčej, ale aj danielej samičej zveri, ktoré sú aktuálne vo vysokom štádiu gravidity. Psy bez 

vôdzky na skalné bralá zahnali niekoľko kusov zveri, odkiaľ stresovaná zoskočila a zahynula. Aj domáci 

miláčikovia sú šelmy a keď naplno podľahnú ich prirodzeným inštinktom, stávajú sa neovládateľní. Častokrát 

s dôsledkom vážnych poranení, alebo ako v tomto prípade, smrti dospelej zveri. Práve narodené mláďatá sú 

ešte ľahšou korisťou. Za to však nesú zodpovednosť ich majitelia.  

Enormne zvýšený pohyb ľudí v  prírode nemá za následok len smrť, či stres zvierat, ale aj zakladanie 

ohňa a následne vznik požiarov, ktorých bolo za posledné dni neúrekom. Táborením na nepovolených 

miestach, pohybom mimo turistických chodníkov, hlučným správaním a bezohľadnosťou niektorých 

majiteľov psov a návštevníkov lesov tak dochádza k porušovaniu nie len zákona o ochrane prírody a krajiny, 

ale aj o poľovníctve, či zákona o lesoch. Vyzývame preto verejnosť, správajte sa v prírode ako zver! Ticho 

a ohľaduplne. Nepríde tak k zbytočným úmrtiam voľne žijúcej zveri a tiež nebudeme musieť z lesov odvážať 

desiatky ton odpadu po nezodpovedných, alebo hasiť požiare! 

 

 
 


