O MYSLIVECKÉM HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ,
HS STAŘÍČ V ROCE
Vážené dámy, pánové, páni myslivci,
Dovolte abych Vás seznámil s mysliveckým hospodařením v honitbě Staříč Kamenná, v roce 2008.
V měsíci březnu začínáme nový myslivecký rok sčítáním zvěře v revíru. Vedoucí
jednotlivých úseků s mysliveckým hospodářem došli k závěru, že v revíru máme tyto stavy
zvěře:
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Stavy srnčí zvěře mají vzestupnou tendenci, díky opatřením, které
v revíru provádíme a proto také můžeme zvyšovat její odlov. Každoročně
v zimním období dbáme na kvalitní přikrmování a podáváme medikované
krmivo. Mnoho srnčat zachráníme při senoseči. Tlumíme zvěř myslivosti
škodící a predátory.
V roce 2008 jsme ulovili 24 srnců, 6 srn, 18 srnčat, celkem 48 ks.
Zvěřina byla nabídnuta převážně k prodeji myslivcům a členům honebního
společenstva, a také na akcích pořádané HS.
Mimo to nám zahynulo na komunikacích okolo 20 ks srnčí zvěře.

Zajíc

Asi jako jediným z mála v okrese FM se nám daří zvyšovat kmenové
stavy zajíců a tím též jeho lov. Je to výsledek práce všech myslivců v honitbě.
Zejména při záchraně zvěře při senoseči. Taktéž tlumením predátorů a zvěře
myslivosti škodící má obrovský význam na reprodukci zajíce v revíru.
V uplynulém roce jsme ulovili 102 zajíců, přičemž jsme absolutně nezasáhli
do kmenových stavů. Máme dostatečné kmenové stavy, které nám zajistí
přírůstek pro tento rok. To však za předpokladu, že nezasáhnou nějaké
mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, které ovšem nemůžeme ovlivnit.

Bažanti

Stavy této zvěře, která se v minulých letech z některých lokalit v revíru
téměř vytratila, se pomalu zvedají. Bylo to vidět i při podzimních honech
a mnozí hosté se divili, proč jsme bažanty nelovili. Chov této zvěře
je ekonomicky nejnákladnější. Bažant musí být přikrmován 230 dnů v roce
kvalitním krmením, jinak se nám roztoulá a z honitby odejde. Také ochrana
před predátory musí být intenzivní. Největší ztráty bažantí zvěře jsou hlavně
v zimních měsících při nedostatečném krytu, kdy je zvěř soustředěna okolo
krmných zařízení a pro predátory lehce dostupná.
Kmenové stavy bažantů posilujeme vypouštěním bažantíků ve stáří
6-8 týdnů, kteří jsou vychováni pomocí adoptivních matek – kvočen. Tento
způsob provádíme dva roky a výsledek se projevuje. Takto posilujeme kmenové
stavy ročně o 120-150 bažantů. Bažanti, kteří jsou loveni při podzimních
honech jsou vychováni ve voliérách a vypouštěni při honech. Zvěř z přírody
nelovíme, tato je zachována pro další reprodukci v revíru.
V roce 2008 jsme ulovili 65 bažantích kohoutů.

Koroptev

Již v roce 2007 jsme se jako jediní v okrese přihlásili do programu
záchrany kriticky ohroženého druhu zvěře koroptve polní. V roce 2008 jsme
v tomto pokračovali. Zakoupili jsme 60 koroptviček, které byly vypuštěny do 3
lokalit v revíru. Část nákladů nám uhradil stát prostřednictvím dotací. Zbytek,
asi 15 000 Kč, jsme uhradili ze svých prostředků a také díky sponzorskému
daru. V současné době je možné se s koroptvemi v revíru potkat. Přejeme si
určitě všichni, aby se tato zvěř stala zvěří stálou v naší honitbě. Víme, že nikdy
nebude předmětem lovu. Vynaložené úsilí a finanční prostředky se nám nikdy
nevrátí. Bude nás ale hřát dobrý pocit z toho, že jsme se pokusili navrátit do
přírody druh, který zde byl kdysi hojný a ne vinou myslivců vymizel.

Predátoři

Největší podíl na nízkých stavech drobné zvěře vůbec, mají predátoři.
Zejména, liška, kuna, jezevec, toulavé kočky, psi, dravci jako jestřáb, káně,
krkavec, straka a jiní. V uplynulém roce naši myslivci ulovili 27 lišek, 12 kun,
4 jezevce, a mnoho jiných druhů zvěře myslivosti škodící. Tyto počty
predátorů jsou každoročně přibližně stejné. Napadá vás jistě, kde se tato zvěř
pořád bere? Přichází k nám z okolních revírů, kde se tlumení těchto zvířat tak
intenzivně nevěnují, jsou zde přemnoženi a nemají dostatek potravy. Naše
honitba je přímo láká, protože v ní nacházejí to, co jim jinde chybí. Tlumení
predátorů je jedna z nejzáslužnějších činností myslivců během celého roku.
Z vlastních zkušeností víme, že tam, kde se celoročně intenzivně členové věnují
tlumení predátorů, jsou stavy drobné zvěře větší.

Odměny

Honební společenstvo si je dobře vědomo této skutečnosti a proto
každoročně z důvodu zvýšení motivace a odlovu predátorů nejlepší lovce zvěře
myslivosti škodící odměňuje.
V roce 2008 se umístil na prvním místě Jiří Nohel, který ulovil 8 lišek,
2 jezevce, 1 kunu a 10 kusů zvěře myslivosti škodící. Na druhém místě
se umístil Pavel Kubla, který ulovil 5 lišek, 2 jezevce, 2 kuny a 14 ks
zvěře myslivosti škodící. Na třetím místě se umístil Jan Golembiovský,
který ulovil 2 lišky a 5 kun.

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. Největší dík patří vedení Agrospolu Staříč za jejich
nevšední přístup k ochraně zvěře při zemědělských pracech a pomoci, při
zajišťování krmiva pro zvěř. Bez jejich pochopení a pomoci bychom tak dobrých
výsledků nedosahovali. Velmi si vážíme výborné spolupráce s obecním úřadem
ve Staříči. Máme radost z toho, že představitelé obce mají tak kladný vztah
k myslivosti.
Výbor honebního společenstva z pohledu mysliveckého hospodáře
se snaží nezklamat vlastníky honebních pozemků a hospodařit na nich
s nejlepším vědomím a svědomím tak, aby v přírodě bylo to, co přírodu dělá
plnohodnotnou.

Poděkování

Poděkování patří všem myslivcům vykonávajícím právo myslivosti
v honitbě Staříč-Kamenná za to, že se každý podle svých možností a schopností
snaží, aby výsledky byly co nejlepší. Někteří z nás si nákladným studiem zvýšili
kvalifikaci a úspěšně absolvovali zkoušky pro myslivecké hospodáře. Jsou to pan
Jiří Brus a Lubomír Hajný.
Odměnou nám všem může být dobře zazvěřený revír a dobrý pocit
z vykonané práce. Pořád je ale co zlepšovat. Nejvíce je zapotřebí pokračovat dál
s maximálním nasazením. Neustrnout a snažit se dosažené výsledky zlepšit.
Rezervy tady jistě jsou.
Chtěl bych vám všem ještě jednou poděkovat za vykonanou práci
a do začínajícího roku 2009 popřát „Chovu, lovu a lesu zdar“.

