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SLOBODA ZVIERAT PODALA PRIPOMIENKY K NÁVRHU ZÁKONA O
POĽOVNÍCTVE
Zákon o poľovníctve bolo možné pripomienkovať do 13. mája 2022, v rámci
medzirezortného pripomienkového konania Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR. Sloboda zvierat v ňom žiada zákaz lovu líšok počas vyvádzania mláďat, či
skúšanie upotrebiteľnosti poľovníckych psov s obmedzením kontaktu so živým
zvieraťom.
V čom je problém? Líšky sa na jar starajú o svoje mláďatá, čo prirodzene zvyšuje ich
potravové nároky. Za úbytok malej lesnej zveri, vinia v tomto období práve líšku a za
efektívnu metódu tlmenia jej populácie stále považujú brlohárenie, pri ktorom sú do nory
vpúšťané poľovné psy. Samica čeliaca útoku, chráni svoje mladé do posledného dychu,
čím je vystavená nadmernému utrpeniu. Dochádza tiež k zraneniam aj úhynu psov. Viac
aj vo videu, ktoré zverejnila Sloboda zvierat na sociálnej sieti. Pozor, nie je vhodné pre
citlivejšie povahy.
Zodpovednosť za úbytok populácie malej lesnej zveri, pripisuje organizácia zlému
hospodáreniu v krajine. Poukazuje na stále väčšie zaberanie biotopov, či nedostatok
úkrytov vo forme alejí a vetrolamov: „ Ak je nutné regulovať počty líšok, za efektívny
spôsob sa považuje lov počas ich rozmnožovania. Rozkopávať brlohy a usmrcovať
mláďatá zahrdúsením alebo dodatočne zastrelením či úderom lopatou, si musia
poľovníci vedieť jednoznačne obhájiť aj inak ako tým, že sa jedná o tradíciu alebo
spôsob ako udržať pod kontrolou šírenie besnoty. Tá je riešená preventívne vakcináciou.
Strach a bolesť cíti toto zviera rovnako ako ktorékoľvek iné voľne žijúce zviera.“
Aj samotný výcvik a skúška upotrebiteľnosti poľovných psov je pre líšku bojom o život.
Do návrhu nového zákona preto Sloboda zvierat odporúča zaviesť obmedzenie
kontaktného brlohárenia, pri ktorom je v umelom brlohu osadená mreža zabraňujúca
kontaktu medzi zvieratami. Jedná sa o kompromis, ktorý má zabrániť ďalším zraneniam.
Stres z dorážania psa, ale tiež z prevozu na miesto konania skúšok, však neeliminuje.
Nehovoriac o tom, že podmienky chovu líšky za účelom výcviku, nie sú v zákone stále
jasne stanovené. A to aj napriek náročnosti takéhoto chovu.
Odporúčaniam Slobody zvierat už vyslovili podporu poslanci z hnutia OĽaNO. V piatok,
13. mája ju adresovali priamo Ministerstvu pôdohospodárstva.
„ Akceptovať naše pripomienky, by znamenalo posunúť návrh poľovného zákona
k väčšej humánnosti. O zásahoch na zvieratách, pri ktorých znášajú neprimeraný stres
a bolesť, je potrebné hovoriť nahlas. Očakávame odbornú diskusiu, nie dojmy zo
zaužívaných tradícií“, dodáva Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat.
Koniec tlačovej správy
Kontakt: Kristína Devínska, e-mail: kristina.devinska@slobodazvierat.sk, +421 904
561 522, www.slobodazvierat.sk

