MYSLIVECKÁ SDRUŽENÍ
Myslivci jsou ve většině případů často považování za osoby, které pouze střílí zvěř.
Toto tvrzení však není pravdivé, ač tomu mnozí z Vás nevěří. Myslivost na prvním místě
zahrnuje péči o zvěř a práci s tím spojenou. Během celého roku jsou udržována a opravována
různá myslivecká zařízení. Samozřejmě mezi ně patří posedy a kazatelny, které slouží pro
pozorování a lov zvěře, ale hlavně se jedná o zásobníky na objemové a krmelce pro jadrné
krmivo.
Mezi jadrná krmiva můžeme zahrnout oves a ječmen, do objemových pak patří seno,
vojtěška a letnina. Neméně důležitý je nákup minerálních lizů a kamenné soli jakožto důležitý
doplněk během celého roku, ale zejména na jaře, protože podporuje růst a vývoj paroží. Díky
zásluze a nelehké práci myslivců má zvěř dostatek potravy a může tak přečkat kruté zimní
období, kdy sněhová pokrývka dosahuje místy i 50 cm a silné mrazy klesají i k –15 °C. Zvěři se
dále předkládají různé léčivé medikamenty formou granulí či jiných směsí, které zabraňují
tvorbě a rozmnožování parazitů. V našich podmínkách se jedná o střečka podkožního a
nosohltanového, který napadá zvěř srnčí. Nákup jadrného krmiva stojí několik desítek tisíc
korun.
Mysliveckým sdružením také s dalším krmivem pro zvěř již několik let pomáhají děti
ze ŽŠ a MŠ. Děkujeme za veliký sběr kaštanů, který zvěř jistě s chutí ocení.
Materiál na opravy mysliveckých zařízení si myslivci z části kupují a z části získávají
například na lesních brigádách, kde čistí paseky a pomáhají ošetřovat vysazované stromečky
proti okusu zvěří. Jak je tedy patrné, myslivost není o lovu, ale o péči o zvěř. Pokud je tato
činnost splněna, může být brán v úvahu teprve lov.
Lov zvěře se provádí na základě jarního sčítání zvěře. Každý druh má danou dobu, ve
které může být loven, ostatní měsíce je zvěř hájena. Lov je prováděn velmi zodpovědně a
každý jednotlivý kus je kontrolován mysliveckým hospodářem ve sdružení. Vždy je nejdříve
lovena zvěř zraněná, přestárlá či slabá, až poté ostatní kusy, aby nedocházelo
k přemnožování. Je to z důvodu toho, aby v honitbě zůstávala zvěř silná a zdravá, která bude
schopna kvalitní reprodukce a zároveň bude schopna přežít tuhou zimu.
Věřte tedy, že myslivost skutečně není jen o lovu, ale především o péči o zvěř a její prostředí.
Pamatujte si myslivecké pravidlo: „ Myslivec neloví zvěř proto, aby ji lovil, ale loví ji proto,
aby ji mohl chovat!“
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