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VÝROČNÍ
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[Zadejte podtitul dokumentu.]
O MYSLIVECKÉM HOSPODAŘENÍ
V HONITBĚ HS STAŘÍČ
V ROCE 2009

Vážené dámy, pánové, páni myslivci,

Dovolte, abych Vás seznámil s mysliveckým hospodařením v honitbě StaříčKamenná, v roce 2009.
Lov je jednou z nejstarších činností člověka, ze které se vyvinula krásná a dokonalá
záliba - myslivost.
Kdo jednou poznal její kouzlo, nedovede si život bez ní představit. Myslivost není
pouhým koníčkem, ale názorem, životním stylem s pradávnou tradicí, vlastními obřady
a vlastním jazykem.
Málokdo z nezasvěcených však ví, že myslivost je i mimořádně náročná činnost,
která stojí spoustu dřiny, času a peněz.
Dnes hodnotíme rok 2009, který nebyl pro zvěř rokem dobrým. Nepříznivé
klimatické podmínky v době líhnutí a kladení mláďat měly negativní vliv na přírůstky
zvěře. Z těchto důvodů jsme také naplánovali menší odlov, aby nedošlo k narušení
kmenových stavů.
Při sčítání zvěře v měsících únoru a březnu roku 2009 jsme se shodli na těchto
jarních kmenových stavech:

Kmenové stavy
Srnčí – 100 ks
Zajíc – 195 ks
Bažant – 130 ks
Koroptev – 29 ks
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SRNČÍ ZVĚŘ

Stavy srnčí zvěře jsou stále velmi dobré. Již dlouhodobě se zde projevuje naše úsilí
při senoseči a záchraně mláďat této krásné zvěře. V roce 2009 jsme přikročili
k zvýšenému odlovu srnčí zvěře, abychom vyhověli především majitelů honebních
pozemků, kteří zvýšení stavů srnčí zvěře pocítili na škodách způsobené především
spásáním a okusem hospodářských plodin.
Každoročně také provádíme přeléčení srnčí zvěře medikovaným krmivem
a intenzivně tlumíme zvěř myslivosti škodící.
Plán lovu pro rok 2009 byl 32 srnců, a 32 kusů srn a srnčat. Tento plán byl
stoprocentně splněn. Ztráty na komunikacích se pohybují meziročně mezi 12–20 kusy.

ZAJÍC

Stavy zajíců nám pomalu také stoupají, i když odlov byl nižší než v předchozích
letech. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v jarních měsících, byly přírůstky
v porovnání s předchozími léty nižší. V letošním roce jsme zajíce lovili pouze na úseku
č. 2 a č .3. Druhá polovina revíru se pro letošní rok zahájila.
Současné stavy jsou výsledkem několikaletého úsilí a naší práce v revíru.
Vynaložené úsilí, hlavně při senoseči a systematickém tlumení zvěře myslivosti škodící,
přináší evidentní úspěchy. Zajíc je u nás normován na 1 000 ha. Při této výměře bychom
měli mít jarní kmenový stav 250–300 ks zaječí zvěře. Pokud budeme nadále provádět
veškerá výše popsaná opatření a rozumný odlov, nemusíme mít obavy, že tato zvěř
z našeho revíru zmizí.
Plán lovu byl pro rok 2009 … 60 ks. Skutečně jsme odlovili 45 ks zajíců.
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BAŽANT

Kmenové stavy bažantů jsou v naší honitbě dlouhodobě na nízké úrovni. Přes
veškeré úsilí, které této zvěři věnujeme a nemalé finanční náklady, se nedaří stavy
bažantů zvednout. Každoročně do revíru vypouštíme 100 až 120 desetitýdenních
bažantích kuřat pod adoptivními matkami – kvočnami. Divokou zvěř nelovíme. Lovíme
pouze zvěř odchovanou ve voliérách a vypuštěnou v období honů. Největší ztráty
na bažantech nám působí kuny (v letošním roce 80 ks 8–10 týdenních bažantích kuřat),
a pernatí dravci (káně, jestřáb, krkavec).
Vypuštěná bažantí kuřata se nám daří úspěšně odchovat až do podzimních měsíců.
Jakmile přijdou první mrazy a bažantí zvěř se stáhne ke krmným zařízením, stane
se snadnou kořistí predátorů. Do jara jsou pak kmenové stavy zdecimované.
I přes tyto negativní vlivy se nám podařilo ulovit více bažantů než jsme plánovali.
Plán lovu pro rok 2009 byl 60 ks. Skutečný odlov byl 84 ks bažantích kohoutů.

KOROPTEV

I v roce 2009 jsme pokračovali ve vypouštění kriticky ohroženého druhu zvěře –
koroptve polní. Vypustili jsme 60 ks dvanáctitýdenních koroptviček z líhňařského
střediska v Berouně. Koroptve byly vypuštěny do tří lokalit v revíru. Část nákladů nám
uhradil stát prostřednictvím dotací, zbytek (asi 15 000 Kč) jsme uhradili ze sponzorského
daru a ze svých prostředků.
S koroptvemi se bylo možno v revíru setkat až do podzimních měsíců. Avšak
s příchodem zimy a vysoké sněhové pokrývky se jeví, že koroptve z revíru téměř zmizely.
A to i přes veškerá opatření, která jsme učinili (rozvezení plev, odstranění sněhové
pokrývky plužením zemědělských kultur v lokalitách, kde se koroptve zdržovaly).
Skutečné stavy této zvěře však odhalí až jarní měsíce.
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PREDÁTOŘI
Největší podíl na nízkých stavech drobné zvěře vůbec, mají predátoři. Zejména
lišky, kuny, jezevci, toulavé kočky, dravci jako jestřáb, káně, krkavec, straka a jiní. V roce
2009 jsme zaznamenali vysoký nárůst výskytu volně pobíhajících psů v revíru. Zejména
v oblasti Hatí a areálu agrospolu (JZD) pod Okrouhlou. I když nebylo prokázáno stržení
zvěře těmito psy, psi svým pohybem v revíru a přítomností ruší klid a vytlačují zvěř
z daných lokalit.
V uplynulém roce naši myslivci ulovili 22 lišek, 28 kun a 130 ks jiných predátorů
(kočka, straka, toulavý pes).
Počty predátorů jsou každoročně přibližně stejné. Tlumení predátorů je jedna
z nejzáslužnějších činností myslivců během celého roku.

KRMNÁ ZAŘÍZENÍ

Všichni myslivci mají na svých úsecích krmná zařízení. Krmelce, zásypy a solníky,
o které se starají. V honitbě máme několik políček pro zvěř, která nejsou také
bezvýznamná. Poskytují zvěři kryt a zpestřují potravní nabídku po celý rok. V této oblasti
by se dalo mnohé ještě vylepšit. Hlavně není využit krmný potenciál topinamburů
v zimním období. Políčka nejsou na podzim přeorána a tím zvěř přichází o hodnotné
krmivo v době strádání.

LOVECKY UPOTŘEBITELNÍ PSI

Naši myslivci chovají také dostatečný počet lovecky upotřebitelných psů, s kterými
během celého roku pracují a vykonávají mnoho záslužné práce. Hlavně v období záchrany
mláďat při senoseči a tlumení predátorů. Patří jim za to poděkování, protože vycvičení
a držení lovecky upotřebitelného psa není právě levnou záležitostí.
Proto výbor HS rozhodl alespoň o symbolické odměně 500 Kč pro každého držitele
lovecky upotřebitelného psa.
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PODĚKOVÁNÍ
Tak jako každý rok, i letos bychom chtěli poděkovat především vedení Agrospolu
Staříč za jejich nevšední přístup k ochraně zvěře při zemědělských pracích a pomoci
při zajišťování krmiva pro zvěř. Velmi si vážíme spolupráce s obecním úřadem ve Staříči
a jsme rádi, že představitelé obce mají tak kladný vztah k myslivosti.
Výbor honebního společenstva by chtěl také poděkovat všem myslivcům
vykonávajícím právo myslivosti v honitbě Staříč – Kamenná, za jejich přístup,
péči a starost o zvěř. Máme všichni jistě radost se zvedajících se kmenových stavů zvěře
a z pěkných výřadů při podzimních honech.
Je potřeba si uvědomit, že myslivci zcela zdarma pečují o krajinu a zvěř vlastními
silami a finančními prostředky. Za což jim patří ještě jednou velký dík!
Do nového roku bych Vám, Vašim rodinám a především manželkám a partnerkám
chtěl popřát mnoho štěstí, zdraví a osobní pohody a mnoho krásných mysliveckých
zážitků.
Myslivosti a lovu zdar!
Vypracoval: Pavel Gurecký – myslivecký hospodář
Ve Staříči dne 13. února 2010
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