Poľovnícka spoločnosť Rišňovce.
Vážení spoluobčania a návštevníci prírody,
Naučili ste sa vo veľkom chodiť do prírody a zároveň poľovného revíru našej
spoločnosti za účelom vybehania a vyvenčenia svojich domácich miláčikov. Všetko by bolo v
poriadku, keby ste mali svoje psy pripútané na vôdzke a brali ohľad aj na iných obyvateľov
prírody, ktorí sú v nej doma a nielen na svojich miláčikov.
Tým, že ľudia púšťajú mimo intravilánu svoje psy na voľno, sa dopúšťajú porušenia
ustanovení hneď troch zákonov. Je to zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch, zákon č.543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zákon č 274/2009 Z.z. o poľovníctve, všetky v znení
neskorších predpisov. Za uvedený skutok môže byť vinník sankcionovaný v zmysle
uvedených právnych predpisov ....
Výsledkom neuváženého voľného pohybu psov bez vôdzky je strhnutý zajac poľný, aj
strhnutá srnčia zver na fotkách :

Ani uložením sankcií sa nenapravia škody, ktoré takýmto neuváženým konaním
vznikajú, nakoľko previnilci, ktorí už boli napomenutí a následne aj riešení, ďalej pokračujú
v tom čo robili !!!
Voľne žijúca lesná zver, ktorú v prírode aj počas zimných mesiacov zbytočne preháňajú
psy, trpí stresom, v dôsledku čoho sa premiestňuje z lokality do lokality. Lesná zver v tomto
období prichádza o drahocennú energiu, ktorú pri úteku vynakladá a ktorá je potrebná pre jej
následné úspešné prežitie počas nepriaznivého počasia.
Negatívne následky má voľné púšťanie psov v revíroch na zdravotný stav zveri a tiež
na vývoj plodov u gravidných samíc. Často to vedie k ich potratom ! V jarných a letných
mesiacoch sa rodia mláďatá divej zveri, na ktoré tiež treba brať ohľad. Ak chceme v budúcnosti
našim deťom ukázať aspoň nejakú voľne žijúcu zver
V konečnom dôsledku, keď dôjde k usmrteniu zveri psom, je jeho majiteľ povinný
užívateľovi revíru nahradiť vzniknutú škodu.
Ďalej by sme radi upozornili na jednu zver vyskytujúcu v našom revíri a to je diviak
lesný. Treba si dávať veľký pozor na stretnutie s týmto zvieraťom ! Je pravdou, že diviak sa
pohybuje prevažne za šera alebo v noci, no počas dňa sa skrýva v húštinách. Pre človeka je to
však veľmi nebezpečné, nakoľko ak vyruší a vyplaší malé prasiatka so samicou bez váhania na
Vás samica zaútočí. Taktiež pri strete so psom je toto stretnutie ohrozujúce samotného psa,
keďže ide o príbuzného ich veľkého nepriateľa – vlka. Buďte preto pri prechádzkach prírodou
aj so svojimi psíkmi zodpovední. Dodržiavajte čo máte, nehľaďte len na záujmy a potreby
našich štvornohých zverencov, ale aj všetkých ostatných návštevníkov a obyvateľov prírody.
Ďakujem za prečítanie a prajem príjemný pobyt v prírode.
Tajomník PS Rišňovce.

