Výroční zpráva o mysliveckém hospodaření v honitbě HS Staříč v roce 2007
VÁŽENÉ DÁMY, PÁNI MYSLIVCI

Dovolte abych Vás seznámil s mysliveckým hospodařením v honitbě Staříč Kamenná v roce 2007.
Myslivecký rok nám začíná sčítáním zvěře v měsíci březnu. Z podkladů jednotlivých
vedoucích úseků jsme došli k těmto číslům:
 Srnčí 120 ks (nadhodnoceno, sníženo o 30 % na 80 ks).
 Zajíc 140 ks (naopak podhodnoceno).
 Bažant 50 ks (bohužel skutečný stav).
Zvěř srnčí
U srnčí zvěře plánovaný kmenový stav 46 ks překračujeme téměř o 100%. Je to ale tím,
že s touto zvěří uváženě hospodaříme. Po předloňské tvrdé zimě, kdy uhynulo mnoho kusů
srnčí zvěře, jsme v následujícím roce 2006 téměř zastavili odlov. Každoročně podáváme
medikované krmivo. Mnoho srnčat zachráníme při senoseči a intenzivně také tlumíme zvěř
myslivosti škodící. Proto se stavy této krásné zvěře udržují na patřičné výši.
V roce 2007 jsme ulovili 19 srnců, 5 srn a 9 srnčat. Plán lovu, který v roce 2007 činil
35 kusů, odlovem splněn nebyl. Ovšem ztráty srnčí zvěře na komunikacích a úhyn byly také
nemalé (18 ks) – a to jsou jen kusy, o kterých víme.
Zajíc
Stavy zajíců nám rok od roku pomalu stoupají a jsou již vyšší, než stavy normované.
Sčítání považuji za podhodnocené, protože zpětným propočtem podle odlovu musejí být
jednoznačně vyšší. Tato čísla ale nejsou samy sebou. Je to výsledek mnohaletého úsilí
a práce nás všech. Kdy v mnohdy tvrdých klimatických podmínkách ve vedru a prachu
obětujeme svůj volný čas při senoseči a záchraně mláďat. Tato práce a vynaložené úsilí, jak
je vidět, ale stojí za to. Největší uznání nás všech určitě patří panu Kozovi a Sládkovi, kteří
svým automobilem přemisťovali plašící zařízení. Dále pak panu Hajnému za kooperaci
senoseče s místním zemědělským družstvem Agrospolem Staříč a informovaností všech
členů, kdy a kde se bude kosit.

Bažant
Bohužel nejméně početně zastoupenou drobnou zvěří v naší honitbě je bažant, zvěř,
které se zde kdysi lovily stovky kusů, nedosahuje ani plánovaných kmenových stavů.
Ulovených 82 ks bažantů v roce 2007 nepochází z divoké populace, ale je z polodivokého
chovu. Divoké bažanty již několik let nelovíme.
V uplynulém roce jsme proto započali s odchovem bažantích kuřat pod kvočnami
a následným vypouštěním bažantíků do revíru. Je to záležitost finančně nákladná a časově
velmi náročná. Při letošním sčítáni uvidíme, zda se nám stavy bažantů zvedly. Po třech
letech tento program vyhodnotíme a rozhodneme se jak dál. Jiná cesta zřejmě nevede.
Pokud se nám nepovede tímto způsobem zvednout kmenové stavy v revíru, nemůžeme
bažanta ani lovit. Při odchovu bažantů, jsme se dopustili i některých chyb, kterých se
budeme muset příště vyvarovat.
Při této činnosti jsou největší překážkou v našem počínání dravci, kteří se stahují
ze širokého okolí všude tam, kde se malí bažantíci objeví. S dravou zvěří srstnatou
si dovedeme celkem poradit, ale zvěř pernatá, která je převážně celoročně hájena, nám
způsobuje největší ztráty. Především jestřábi, ale také krkavci a straky nám likvidují jak
hnízda a malé bažantíky, tak v zimním období poblíž krmelišť a zásypů dospělou zvěř.
Celý rok vychováváme a v zimě pak nacházíme jen zbytky dravčího hodování. Tomuto
je třeba

čelit

vytvářením

vhodných

podmínek.

Vysazováním

a

údržbou

krytu,

přemisťováním zásypů a podobně.
Koroptev
V roce 2007 jsme se jako jediní v okrese přihlásili do programu záchrany kriticky
ohroženého druhu zvěře - koroptve polní. Tento program dotuje stát. Díky panu Luboši
Hajnému, který veškerou „byrokratickou agendu“ spojenou s dotacemi a celým programem
vyřídil a pro koroptve až do Berouna zajel, jsme mohli v letošním roce vypustit do revíru
30 ks dvanáctitýdenních koroptviček. Koroptve se dlouho zdržovaly v místě vypuštění, ale
pak si našly svá teritoria. Honitbu ale neopustily a při podzimních honech jsme na ně
několikrát narazili.
Díky tomuto programu nám byla Krajským úřadem v Ostravě udělena výjimka při
odlovu predátorů a zvěře černé. Celoročně, bez ohledu na dobu hájení, můžeme lovit kunu
lesní a skalní, jezevce a všechny věkové kategorie prasete divokého. Z dotace nám byly
poskytnuty prostředky na zakoupení 5 ks betonových lapacích nor. V současné době tak
máme v celé honitbě celkem 17 ks tohoto velmi účinného zařízení. Dotace nám byla
poskytnuta také na zřizování a obdělávání mysliveckých políček. Za tuto činnost je třeba
poděkovat panu Heidrichovi a Sládkovi, kteří svými mechanizačními prostředky políčka
obhospodařují.

S vypouštěním koroptve polní budeme pokračovat i v roce 2008. Ne proto, abychom ji
lovili, protože stavů, jako v minulosti nikdy nedosáhne, ale proto, že si myslíme, že tento
krásný živočišný druh do naší přírody od pradávna neodmyslitelně patří.
Malé srovnání vývoje odlovů drobné zvěře, predátorů
a zvěře myslivosti škodící za poslední 4 roky:
Predátoři (ks)

Drobná zvěř (ks)

Liška

22

Zajíc

20

Kuna

31

Bažant

59

Ostatní

86

Rok 2004
Na 1 ks ulovené drobné zvěře připadl
1,75 ks predátorů a zvěře myslivosti

Celkem: 139 ks

Celkem: 79 ks

Predátoři (ks)

Drobná zvěř (ks)

škodící.

Liška

18

Zajíc

46

Rok 2005

Jezevec

5

Bažant

44

Na 1 ks ulovené drobné zvěře připadl

Kuna

28

1,33 ks predátorů a zvěře myslivosti

Ostatní

69

škodící.

Celkem: 120 ks

Celkem: 90 ks

Predátoři (ks)

Drobná zvěř (ks)

Liška

14

Zajíc

61

Rok 2006

Jezevec

3

Bažant

98

Na 1 ks ulovené drobné zvěře připadl

Kuna

20

0,45 ks predátorů a zvěře myslivosti

Ostatní

35

škodící.

Celkem: 72 ks

Celkem: 159 ks

Predátoři (ks)

Drobná zvěř (ks)

Liška

18

Zajíc

97

Rok 2007

Jezevec

2

Bažant

82

Na 1 ks ulovené drobné zvěře připadl

Kuna

8

0,63 ks predátorů a zvěře myslivosti

Ostatní

86

škodící.

Celkem: 114 ks

Celkem: 179 ks

Vývoj odlovů drobné zvěře, predátorů
a zvěře myslivosti škodící za poslední 4 roky
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Za období posledních 4 let jsme ulovili 445 ks predátorů a zvěře škodící myslivosti
a 502 ks zvěře drobné. Na 1 ks drobné zvěře tak v průměru připadá 0,88 ks predátorů
a zvěře škodící myslivosti. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tlumení predátorů
a zvěře škodící myslivosti podílejí. Za 4 roky, co tuto zvěř intenzivně tlumíme, se
několikanásobně zvedly stavy zajíců a z toho vyplývající i jejich odlov (20 ks v roce 2004,
97 ks v roce 2007).
V této zprávě není obsažena veškerá naše činnost. Patřilo by také poděkovat chovatelům
a držitelům lovecky upotřebitelných psů. Ti se svými pomocníky udělají v honitbě také
mnoho záslužné práce. Především při vyhánění zvěře při senoseči a tlumení predátorů
a zvěře myslivosti škodící. Nemůžeme také zapomenout poděkovat Agrospolu Staříč
a obecnímu úřadu, se kterými je výborná spolupráce. Bez jejich pochopení a pomoci
bychom výsledkům, které jsem zde předložil, těžko dosáhli
Myslím, že rok 2007 byl pro nás rok průměrně úspěšný. Je to úspěch Vás všech a já bych
si přál abychom neustrnuli a pokračovali v započaté práci se stejným, ne-li větším, úsilím.
Odměnou nám jistě bude zvěř v revíru a krásné podzimní výřady, o kterých se mnohým
myslivcům v okolí může jen zdát.
Jsme na počátku roku 2008. Zima je zatím pro zvěř velmi příznivá, i když ještě může
ukázat svou sílu. Doufám a pevně v to věřím, že jak budeme za rok bilancovat a hodnotit rok
2008, výsledky naší práce budou ještě lepší.
Do nového roku bych chtěl popřát mnoho štěstí a osobní pohody Vám i Vašim rodinám,
mnoho zvěře v revíru a krásné myslivecké zážitky.
Vypracoval: Pavel Gurecký, myslivecký hospodář

Myslivosti a lovu zdar.

