Vážená paní starostko,
dovolte, abych Vás informoval o vzácné návštěvě, která v posledních dnech zavítala do katastru
Těšetic i okolních obcí. Jde o samce losa evropského, který odbočil z obvyklé migrační trasy
(z Polska jihozápadním směrem) a koncem září se vydal od Prahy východním směrem a přes
Svitavy dorazil 13.10. až do prostoru vymezeného silnicí D46 (kterou nepřekročil), Olomoucí,
silnicí D35. Zde se jeho postup východním směrem zastavil (patrně se neodvažuje přes silně
frekventované silnice vybavené svodidly) a již více než týden se zdržuje v relativně otevřené
krajině v okolí Těšetic. Podle našich informací opakovaně navštívil i intravilán obce. Takové
chování je krajně nezvyklé, neboť los jako typický obyvatel lesních biotopů obvykle žije skrytě.
Kontaktovali jsme zoologické zahrady chovající v ČR losy a máme potvrzeno, že jim žádný z
chovanců nechybí, takže se skutečně jedná o divoké zvíře. Dovoluji si Vás tímto požádat, abyste
informovala občany a podle naší domluvy i starosty a starostky ostatních obcí v regionu v tomto
duchu:
Los evropský je volně žijící živočich požívající zákonné ochrany jako silně ohrožený
druh. Ale zároveň jde o velké zvíře (dospělý samec dosahuje hmotnosti až 600 kg), které
za normálních okolností není útočné a člověku se vyhne. Avšak los pohybující se na
Olomoucku vykazuje určité známky atypického chování. Pohybuje se v otevřeném terénu
i za dne, vstupuje do neoplocených zahrad, prochází i zastavěnou částí obcí, neutíká před
lidmi.
Upozorněte proto občany, aby se ke zvířeti aktivně nepřibližovali, protože při překročení
takzvané útěkové vzdálenosti by se mohlo stát, že los v sebeobraně zaútočí. K takovému
útoku používá los přední nohy, kterými kope a ostrými kopýtky může způsobit i vážné
tržné rány.
Varování platí i pro řidiče motorových vozidel, kteří by ve vymezeném území měli dbát
zvýšené opatrnosti a zejména při zhoršené viditelnosti a na nepřehledných úsecích omezit
rychlost jízdy, protože los byl pozorován i při pohybu po méně frekventovaných
komunikacích.
V příloze zasílám foto od Olšan pořízené kolegou z České inspekce životního prostředí,
kterému los okusoval švestku a mapku vymezeného území s aktivitou losa v posledních 10
dnech.
Zvíře budeme nadále sledovat a o vývoji situace Vás informovat.
Hezčí den!
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