Poľovník v marci: Akú zver lovíme
18.02.2015

V zmysle zákona o poľovníctve, vyhlášky, lovíme...
V zmysle zákona o poľovníctve, vyhlášky, ktorou sa vykonáva, a jej novely lovíme:
Celoročne je povolený lov:
líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severoamerický, nutria
riečna, ondatra pižmová, diviača, lanštiak, jeleník bielochvostý, jeleň
sika, samec muflóna lesnéhoiba vo zverniciach, jazvec lesný len v samostatných
a uznaných bažantniciach, kuna skalná, kuna lesná a tchor tmavý v bažantniciach
a v lokalitách hlucháňa a hoľniaka a v revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej
OD 15. MARCA
morka divá (kohút)
Aktuálne opatrenia, mimoriadne opatrenia a výnimky:
– Mimoriadne núdzové opatrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
Slovenskej republiky č. k. mno 2344/2006, platné a účinné od 18. 8. 2006,
ktorým sa nariaďujú podmienky lovu na pernatú poľovnú zver za účelom
monitoringu a lovu voľne žijúcej pernatej zveri a pernatej zveri z umelých
chovov.
Usmernenia MPaRVSR:
– Ministertsvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo usmernenia
k lovu diviačej zveri a k lovu muflónej zveri vo zverniciach v poľovníckej
sezóne 2015/2016. Nájdete ich v plnom znení v rubrike Aktuality
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Angeln & Jagen Veľtrh
13. – 15. 3. rybárstva a poľovníctva
v Drážďanoch

Dresden,
Nemecko
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Rybárstvo
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Reiten Jagen
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27. – 29. 3. výstava Jazdectvo,
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Vysielanie TV Magazínu HALALI
12. a 26. marca na STV 2
Zmena vysielacieho času vyhradená.
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