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VéZeni.

k vaší žádosti (č.j. SNPCS 0176352019) uvádíme následující doplneni:

 
 

A. Specifikace konkrétních zákazů. ze kterýchje výjimka požadována:Zádame o výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst. 2 škodlivě zasahovat do přirozechráněnýchjedinců vlka obecného (Canis lupus). & to konkrétněje chytat

 

invazivní zásahy neočekáváme, jedincům nebudou nasazovány ušní značky. Jedinci budou po probuzení

B. Specifikace územního vymezení povolovane' činnosti:
.U7emí, na které požadujeme udělení výjimky. zahrnuje celé území NP České Švýcarsko a CHKO Labské

Pískovce (dále též NP CS a CHKO LP) vyjma maloplošných zvláště chráněných území.

však s určitostí říci v které Části se podari odchvt daného množstvíjedincu realizovat (i s ohledem na nejistotu
konkretní prostorové aktivity). Proto žádáme o stejný počet odchycených jedinců v každém ze tří správních
území kamje žádost o \\"iimku zaslána (KUUKí sNP Ceské Švýcarsko a sCHKO Labské Pískovec a SCHKO
Lužické hory). Pokud bude daný počet naplněn vjakemkoliv ze tří uvedených správních území. pak ve
zbývajících bude odchyt zastaven. ab) nepřesáhl rámec leedinců v celém projekte 'ém území OWAl). Stejně
je fonnulován plánovaný početjedinců v žádostech směřovaných do území CHKO Lužické hory a KÚUK.

D. Stanovení bližší časové specifikace pro celkový projekt (časová platnost požadované \ýjilnky) a Stanovení
bližší časové specifikace pro vlastní odchytjedinců:
Výjimku požadujeme pro dva termíny: 1.1.2019 — 30.5.2019 3 1.1.2020 30.5.2020.Porod potomků u vlka ve střední Evropě spadá na přelom dubna a května (zdroj: Lupus. 2019; viz též
u u_n „dub—\; ol;_'.tlc), kdy mlád'atajsou přivedena do nory. Poté-jsou slepá a neosrstěná mláďata ještě 20—30
v noře s matkou, teprve počátkem června se potomci dostávají poprvé ? nory a pohybují se vjejí výhradní
blízkostí. Tcnnín, kdy žádáme o výjimku na odchyt se tak zcela vyhýbá možnosti zachytit tohoroční mláďata a
naopak lze s vysokou mírou zachytit loňská již vyvinutá mláďata.

Pro případné doplněníjsem plně k dispozici na dříve poskytnutých kontaktech
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