Naše zvěř a myslivost – Hospodaření v agrární krajině, podpora biodiverzity.

Ve dnech 6. a 7. září 2012 se uskutečnil v Roztokách u Křivoklátu odborný seminář na dané téma.
Pořadatelem tohoto semináře byla Lesnická a dřevařská fakulta České zemědělské univerzity v Praze,
Redakce časopisu Svět myslivosti a Dendrologická, Dobřichovice, o.s., odbornými garanty byli doc.
Ing. Vladimír Hanzal CSc. a Ing. David Vaca, Ph.D. Semináře se účastnili nejenom odborníci,
zaměstnanci státní správy myslivosti, ale i myslivecká veřejnost a to v hojném počtu. Za Krajský úřad
Ústeckého kraje se tohoto semináře zúčastnili dva pracovníci statní správy myslivosti, kteří tento
seminář ze svého pohledu hodnotí jako velice přínosný.

Účastníci semináře
Jak ze samotného názvu vyplývá, seminář byl zaměřen na podporu biodiverzity a to nejenom zvěře,
kterou lze obhospodařovat lovem, ale na biodiverzitu komplexní. V mnoha referátech se účastníci
tohoto semináře dozvěděli nejenom způsoby jakými má docházet k této podpoře jako jsou biopásy, či
zvěřní políčka. Například Dr. Ing. Petr Marada (Mendelova univerzita v Brně) podal informace o tom,
jak se k těmto účelům mohou využít pozemkové úpravy. Na semináři dále zaznělo, z čeho je možné
čerpat finanční prostředky pro podporu biodiverzity a další zajímavá témata. Z Ústeckého kraje
zazněli dva referáty a to referát Ing. Karla Hrouzka a Kamila Plíška s názvem Podřípské zájmové
sdružení nájemců honiteb, ve kterém se uvádí, jak část myslivecké veřejnosti v Ústeckém kraji
podporuje biodiverzitu již několik let. Dále zde přednesl svůj referát i pracovník Městského úřadu
Varnsdorf Mgr. Marek Hartych a to na téma Několik poznámek k situaci drobné zvěře s přihlédnutí
k zajíci polnímu v Ústeckém kraji. Jedním z mnoha referátů byl i referát Ing. Pavla Muchy (CHKO
Křivoklátsko) o přínosu výsadby starých odrůd ovocných dřevin a to vysokokmenů, které se v

současné době velice těžko shánějí, ale tyto odrůdy lze sehnat v Děčíně – Libverdě. Zde je tedy vidět,
že i Ústecký kraj má co nabídnout na podporu biodiverzity a spolupráce s občanskými sdruženími a
podíl na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu může být ze strany kraje na ještě na lepší
úrovni. Vždyť kraj v přenesené působnosti působí v těchto odvětvích ze zákona o myslivosti.
Velice zajímavým tématem bylo zlepšování úživnosti režijní honitby, které přednesl lesní správce LS
Křivoklát Bc. Pavel Rus. Jedno se především o zřizování mysliveckých políček pro zvěř, s vhodnou
druhovou skladbou plodin na těchto políčkách. Přínosem těchto políček je především to, že tato
políčka snižují způsobené škody na lesních porostech.
Druhý den semináře byl zaměřen na praktické ukázky na umístění biopásů, zvěřních políček a složení
plodin na těchto políčkách a pásech.

Bc. Pavel Rus na zvěřním políčku zřízeném na místě bývalé lesní školky

Různorodá druhová skladba plodin na políčku pro zvěř

Bc. František Hájek popisuje účastníkům semináře vhodné druhy plodin na zvěřní políčka

