Crni Lug, 30. lipnja 2010.

Drugi sastanak Nacionalne savjetodavne skupine (NSS) u Hrvatskoj
Drugi sastanak Nacionalne savjetodavne skupine (NSS) održan je 30. lipnja 2010. godine
kao dio opsežnijeg sastanka na temu gospodarenja smeđim medvjedom u Hrvatskoj. Započeo je
nizom kratkih prezentacija u kojima su predstavljeni rezultati primjene plana gospodarenja
smeđim medvjedom i akcijskih planova u razdoblju od 2005. do 2010. godine. Zatim je
predstavljen projekt HUNT sa četiri prezentacije s naglaskom na opis ciljeva, rezultata i moguće
primjene u praksi pojedinačnih radnih paketa projekta. Predstavnicima lovišta su ujedno
podijeljeni kratki upitnici kao sastavni dio prikupljanja podataka za radni paket 3
(socioekonomika i lov). Otprilike polovica upitnika je ispunjena i predana neposredno nakon
sastanka dok bi preostali trebali biti dostavljeni poštom na adresu Veterinarskog fakulteta u
Zagrebu. Na kraju je održana rasprava u trajanju od 1,5 sata u kojoj su sudionici sastanka bili u
mogućnosti izraziti vlastita stajališta vezana uz gore navedene teme. Općenito gledajući,
sudionici su uglavnom izrazili zadovoljstvo trenutnom situacijom u gospodarenju smeđim
medvjedom. Tijekom rasprave najviše je govora bilo o pet slijedećih tema: hranilišta za medvjede
(i ostale divlje životinje), postupak koji slijedi nakon odstrela medvjeda, problematični medvjedi,
kvote za medvjede i štete od medvjeda.
Nakon rasprave, održan je redovni sastanak Nacionalnog povjerenstva za izradu Plana
gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj.
Program sastanka:
1. Uvod – Davor Zec
2. Pregled odstrela i ostalih uzroka smtnosti medvjeda u 2010. godini (u usporedbi s prijašnjim
godinama) – Zrinko Jakšić
3. Spolna i dobna analiza mortaliteta medvjeda – Magda Sindičić
4. Štete od medvjeda - Magda Sindičić
5. Populacijski trendovi (prebrojavanje medvjeda sa čeka) – Đuro Huber
6. Rezultati analize koncentracije teških metala i pesticida u uzorcima tkiva medvjeda – Maja
Lazarus and Đuro Huber
7. Predstavljanje projekta HUNT:
Kulturalno značenje lova – Vesna Kereži
Lov i institucije – Vesna Kereži
Ekonomija i lov – Slaven Reljić
Lov i populacijska dinamika – Slaven Reljić
- modeliranje po spolu i dobi
8. Pauza
9. Podjela upitnika u sklopu radnog paketa 3
10. Rasprava
11. Sastanak Nacionalnog povjerenstva za izradu Plana gospodarenja smeđim medvjedom u
Republici Hrvatskoj

Ciljevi drugog sastanka NSS:
Sa stajališta projekta HUNT, glavni cilj drugog sastanka Nacionalne savjetodavne skupine
(NSS) bio je približiti projekt rukovoditeljima lovišta, a posebno onih lovišta koja se nalaze u
Gorskom Kotaru koji predstavlja ciljno područje za projekt HUNT. Uspostavljanje komunikacije
između projekta tj. istraživača i spomenutih rukovoditelja smatramo važnim iz razloga što
pojedina lovišta planiramo uključiti u projekt HUNT u sklopu prikupljanja podataka za radne
pakete 1, 2, 3 i 4. Također je važno da onim lovištima koja smo već uključili u navedeni proces
omogućimo stvaranje detaljnije i sveobuhvatnije slike o projektu HUNT. NSS sastanak je ujedno
bila idealna prilika za provođenje kratkog upitnika za radni paket 3 jer smo imali neposrednu
priliku kontaktiranja većeg broj predstavnika lovišta.
Kao zaključak, smatramo da je sastanak NSS stvorio dobre temelje za ostvarivanje buduće
kvalitetne komunikacije s dionicima. Nadalje, nadamo se da će sastanak omogućiti dobivanje
neposrednih informacija o stajalištima vezanim uz projekt HUNT te da će pripomoći uspješnom
nastavku prikupljanja podataka za pojedine radne pakete.
Lista sudionika drugog sastanka NSS:
a) Nacionalno povjerenstvo za izradu Plana gospodarenja smeđim medvjedom u
Republici Hrvatskoj:
-

Davor Zec, Uprava za lovstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva
Zrinko Jakšić, Uprava za lovstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva
Antonija Bišćan, Uprava za lovstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnog gospodarstva
Đuro Huber, Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Magda Sindičić, Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Alojzije Frković, savjetnik za lovstvo, Rijeka
Želimir Štahan, samostalni istraživač, Samobor
Marijan Grubešić, Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Stjepan Gospočić, Uprava za zaštitu prirode, Ministarstvo kulture
Ivica Francetić, Odjel za lovnu inspekciju, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnog gospodarstva
b) Predstavnici projekta “HUNT”:

-

Đuro Huber, Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Slaven Reljić Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Vesna Kereži, Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

c) Predstavnici slijedećih lovišta:
-

Srnjak; Fužine - Lokve
Divokoza; Brod na Kupi
Cvituša; Lovinac
Vepar; Mrkopalj
Jelen; Skrad – Ravna Gora
Vepar; Bribir
Tetrijeb; Delnice
Srndać; Brod Moravice
Tetrijeb; Čabar
Tetrijeb; Gerovo
Klek; Ogulin
Ravna Gora; Sinac
Gacka; Otočac
Jelenski jarak; Vrbovsko
Medvjed; Rakovica
Vidra; Turke
Jelen; Mala Kapela
Šljuka; Jablanac
Košutnjak; Novi Vinodolski
Lipov Vrh; Lukovdol, Severin
Kuna, Drežnica
Čićarija; Lanišće
c) Ostali dionici:
Dario Majnarić, Hrvatske šume – UŠP Delnice
Josip Malnar, Lovački savez Primorsko-goranska županije
Željko Majetić, Stil oprema d.o.o.
Marko Račić, Račić d.o.o.
Milan Perković, Hrvatske šume – UŠP Gospic
Milan Zalović, Ikam d.o.o.
Marko Ožura, Studij lovstva i zaštite prirode, Veleučilište u Karlovcu
Ivica Medarić, Hrvatske šume – UŠP Senj
Ivan Jordan, Jordan mjerila, d.o.o.
Miljenko Gašparac, Nacionalni park Risnjak

Točan datum i mjesto održavanja trećeg sastanka NSS u 2011. nisu još određeni.

