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PROPOZÍCIE

Jedná sa o monitoring vykonávaný z vopred vybraného

stacionárneho bodu, na ktorom je potrebné zotrvať tri dni

(okrem istých výnimiek). Nocuje sa v teréne len s použitím

spacákov a prípadne stanov (na niektorých lokalitách je možné

uskutočňovať monitoring z poľovníckych posedov, ktoré budú

vopred zabezpečené v spolupráci s príslušnými PZ).

Zahájenie

Začiatok akcie bude dňa 1 7. júna 2011 o 11 .00 hod na Správe

NP Malá Fatra (v zasadačke). V prípade nepriaznivého

počasia je náhradným termínom 24. - 26. jún 2011 , rovnako so

začiatkom o 11 .00 hod. Zúčastneným bude odprezentovaná

metodika monitoringu a vysvetlené všetky náležitosti ohľadom

evidencie pozorovaní. Účastníci dostanú potrebnú

dokumentáciu (mapovacie formuláre, mapa) a zároveň im

budú stanovené lokality, na ktorých vykonajú monitoring.

Najneskôr o 1 2.30 sa začne presun ľudí do terénu. Zahájenia

sa nemusia zúčastniť ľudia, ktorí už v minulosti (2003 – 201 0)

absolvovali túto akciu a zároveň sa majú na stanovenú lokalitu

ako dostať. Po potvrdení účasti im budú podklady s

vyznačenou lokalitou zaslané vopred na kontaktný email .

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 viac,

počet lokalít sa primerane rozšíri . Predbežne by sa malo

jednať o 35 – 50 pozorovacích stanovíšť.

Čas pozorovania

Pozorovateľ sa dostaví na stanovenú lokalitu v prvý deň

najneskôr do 1 7. hodiny. Od tejto hodiny vykoná prvé

pozorovanie a to až do času, pokiaľ to budú umožňovať

svetelné podmienky (pribl ižne 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 1 7. - 22. hodiny. Posledný deň sa lokalita

monitoruje len ráno (od 4.00 - 1 0.00 hod).

Spôsob pozorovania

Na určenej lokalite treba zachovávať absolútny kľud a

poriadok. Zakázané je kladenie ohňa. Pozorovateľ si na

vybranej lokalite vyberie miesto s najlepším výhľadom do

širšieho okolia. Výskyt medveďa sa sleduje vizuálne pomocou

vhodnej optiky.

Upozornenie a odporúčania

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. Zásadne uprednostníme ľudí s praktickými

skúsenosťami. V prípade účasti je potrebná kvalitná terénna

výstroj (oblečenie, obuv, spacák, celta alebo stan, potraviny,

ceruzka a predovšetkým ďalekohľad).

V prípade vážneho záujmu nás kontaktuje výlučne na adrese:

monitoring@malafatra.org
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