
Zpráva mysliveckého hospodáře za rok 2012
ačátek uplynulého roku byl ve znamení příznivé zimy, což se projevilo zvýšením hmotnost paličkářů (7ks) na téměř II kilogramů. Průměrná

hmotnost ostatních ulovených srnců (II ks) byla 14,5 kg, srn (Sks) 11 kg a srnčat (3ks) 9,5 kg.. Na plán 36 kusů jsme odlovili 29 kusů.

Černá zvěř se v naší honitbě vyskytovala v hojném počtu po celý rok a způsobovala vlastníkům pozemků nemalé šlody, které jsme byli nuceni
řešit. Odlovili jsme jich rekordních 62 kusů s průměrnou hmotností 34 kilogramů.

Využili jsme možnosti dané novým zákonem o myslivosti lovit neplánovanou spárkatou zvěř v kategorii samic, mláďat a samcu do dvou let stáří
a podařilo se nám odlovit jednu mutlonku.

Lov lišek se nám i nadále daří a odlovili jsme jich 32.

Uplynulou sezónu si myslím, že můžeme jak po stránce péče o zvěř tak i po stránce chovu a lovu považovat za velice dobrou a zdařilou.

Dnem 31. března 2013 končí desetiletá nájemní smlouva o pronájmu honitby. A tak mi dovolte, abych zhodnotil těchto 10 let po stránce chovu a
lovu zvěře.

Hospodařili jsme na 1634 hektarech a zvěř jsme přikrmovali v 29 krmných úsecích s patřičným krmným zařízením a zásobníky krmiva.
V průběhu tohoto období jsme jednu boudu zrušili.

A jak jsme lovili? Za toto desetileté období jsme odlovili 566 (384) kusů spárkaté zvěře z toho: 257 (278) kusů srnčí zvěře, 18 (6) kusů mufloní
zvěře, 290 (100) divočáků a jednoho koloucha zvěře jelení. Dále 171 (162) kusů drobní zvěře z toho: 3 (46) zaj iců, 18 (29) bažantích kohoutů a
150 (87) kachen. Ze škodné vzpomenu 228 (199) lišek.

Celkově si myslím, že za těch deset let jsme zkvalitnili srnčí zvěř a to především vzorným a dostatečným přikrmováním a tak bych závěrem chtěl
všem našim členům a to jak Vám přítomným, tak i těm, kteří již nejsou mezi námi poděkovat za odvedenou práci, jejich rodinám za trpělivost a
vlastníkům pozemkům za porozumění a přízeň pro zachování naší krásné zvěře dalším pokolením.
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