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Letošní krajské sčítání zvěře naznačilo mírný nárůst srnčí zvěře
Začátkem února a podruhé začátkem března sčítalo tisíce myslivců v našem regionu stavy lesní
zvěře. V porovnání s minulým sčítáním mírně stouply počty srnčí zvěře, ale i zajíců. Zatímco v
loňském roce populace divoce žijící zvěře mírně klesala, letos se opět vracíme k vyšším číslům
z roku 2008. „Sčítání se týkalo všech 523 honiteb, z toho 17 obor a 27 bažantnic,“ upřesnil
Josef Matějek, radní kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

  

      

  

  

V honitbách na území kraje Vysočina bylo v roce 2010 nasčítáno 283 ks zvěře jelení, 1180 ks
zvěře daňčí, 923 ks zvěře mufloní, 30 325 ks zvěře srnčí a 2852 ks prasete divokého, dále 27
842 zajíců, 10 056 bažantů, 11 556 kachen divokých, 10 200 koroptví, 7 166 kání, 1 800
jestřábů, 1 315 vyder, 4 597 lišek a 7 551 kun. Celkem je uživateli honiteb používáno 2768
lovecky upotřebitelných psů z nich 1079 ohařů, 124 barvářů, 530 teriérů, 272 slídičů, 91 honičů,
665 jezevčíků a 7 ostatních loveckých plemen. „Krajský úřad registruje celkovou honební
výměru 618 287 ha plochy, na které jsou kromě jiného vymezeny i dvě oblasti pro chov zvěře,“
uzavřel výčet dat Josef Matějek a doplnil, „je nutné zvěř regulovat tak, aby její populace
nepřekročila hospodářsky a ekologicky podmíněnou únosnou míru.“

  

„Myslivečtí hospodáři však upozorňují, že do sčítání, které proběhlo na přelomu zimy a jara se
ještě zcela nepromítla letošní extrémně dlouhá a tuhá zima. Je pravděpodobné, že následující
sčítání za rok 2010 zaznamená početní propad stejně, jako tomu bylo po tuhé zimě na přelomu
let 2005 a 2006,“ upozorňuje Stanislava Bulantová z krajského oddělení lesního hospodářství.

  

  

„Sčítání je každoroční povinností uživatele honitby stanovenou zákonem o myslivosti a zároveň
jedním ze základních podkladů pro vypracování plánů mysliveckého hospodaření v honitbě.
Aby bylo možno provést co nejobjektivnější zjištění stavu zvěře v poměrně různorodých
přírodních podmínkách v honitbách kraje Vysočina, byly termíny pro letošní rok stanoveny ve
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spolupráci se zástupci uživatelů honiteb,“ vysvětlil Petr Bureš, vedoucí odboru lesního a
vodního hospodářství a zemědělství.

  

  

Jitka Svatošová
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