BŘEZen a DUBEN - v přírodě - v lese i mimo les - v myslivosti

Z

věř prožila opět tvrdou zimu, časté
kolísání teplot a sněhová pokrývka
tvrdě potvrdily nutnost péče o zvěř a nutnost přikrmování. Úhyny srnčí zvěře byly
časté zvláště v příměstských oblastech
v souvislosti s obtížnějším zajištěním přikrmování, častého rušení a štvaní psy. Na
myslivce nyní čeká mnoho práce. Nutné
je zkontrolovat zdravotní stav zvěře a při
zjištění úhynů postupovat v souladu s veterinárním zákonem. Slaniska je nutno doplnit
kusovou solí. Myslivci musí sledovat zvěř
u polí osetých řepkou. Řepka letos osetá
na rekordní ploše 390 tis. ha (371 tis. ha
v roce 2010) představuje pro srnčí zvěř
nebezpečí díky nízkému obsahu vlákniny,
vysokému podílu snadno kvasitelných cukrů
a nevyhovujícímu poměru mezi Ca, Mg a K.
Dále řepka obsahuje jedovaté glukosinoláty,
které způsobují poruchy nervového systému, poruchy zraku až úhyny. Začátkem
března se na polích objevují první mláďata
- zajíčci. Většina jich zahyne pod zemědělskou mechanizací při přípravě půdy pro setí
a díky přemnoženým liškám a krkavcovitým
ptákům či lokálním povodním. Pokud přijdou
silnější mrazy, hrozí vyšší úmrtnost čerstvě
narozených selátek divokých prasat. V březnu myslivci provádí sčítání zvěře. Srncům
dorostly parůžky, které jsou zatím pokryty
„líčím“ které je protkáno cévami vyživující nový parůžek. Přeléčení srnčí zvěře
proti nebezpečné střečkovitosti CERMIXem

BŘEZen a DUBEN
nebylo ideální, protože v době předkládání
medikované směsi byla navštěvovanost přikrmovacích zařízení kolísavá. S oteplením
se zvýší migrace zvěře, na což by měli
reagovat zvýšenou pozorností řidiči zvláště
ve večerních hodinách a za rozbřesku.
Zajíci se vyhřívají na teplejších vozovkách,
na což doplácejí svým životem. Na několika
místech byla potvrzena tularémie u zajíců,
myslivci spolupracují se Státní veterinární
správou na zajištění preventivních opatření.
Na valných hromadách mysliveckých sdružení je hodnocen uplynulý myslivecký rok.
Březen je obdobím konání mysliveckých
zkoušek, kdy jsou zhodnoceny vědomosti nových uchazečů, kteří prošli náročnou
teoretickou přípravou a roční praxí v honitbách. Česká republika má jedny z nejtěžších zkoušek pro získání loveckého lístku
v Evropě. Spárkatá zvěř se stále pohybuje
v zimních tlupách, které mohou mít i několik
desítek kusů, což není projevem přemnožení zvěře, jak se naivně domnívají ekologičtí
aktivisté. S postupným oteplením se budou
tlupy rozpadat a srnci budou vyhledávat
nová teritoria. V honitbách je nutno udržovat
klid. Zvěři nejvíce škodí lidská bezohlednost
zvláště od provozovatelů adrenalinových
sportů. Samice spárkaté zvěře jsou v polovině březosti (gravidity) a vytvářející se

nový život je další důvod k ohleduplnosti.
Pokud to počasí dovolí, na polích probíhá
postupně setí máku, jarní pšenice a jarního
ječmene. Česká republika má sice nejnižší
spotřebu hnojiv a pesticidů na ornou půdu
v rámci vyspělé Evropy, počty drobné zvěře
limituje používání velkoplošné mechanizace. Díky nárůstu cen zemědělských komodit
bude spotřeba hnojiv a pesticidů na polích
stoupat. Zemědělci při nákupu nových strojů
dávají přednost širokozáběrovým strojům,
které při práci na polích masakrují drobnou zvěř. Zvyšuje se i výměra polí (honů),
nejsou výjimkou i souvislé plochy více než
500 ha řepky či pšenice což umožňuje
snazší nasazení velkoplošné mechanizace
při aplikacích vstupů a při sklizni. Pro zvěř
to představuje nutnost migrace za potravou a koncentraci na okolních plochách,
což zvyšuje pravděpodobnost vzniku škod.
Škody jsou však vyčítány zvěři a nikoliv
člověku, který souvislými monokulturami
příčinu vzniku vytváří.
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Na veletrhu LIGNA HANNOVER 2011
se od 30. května do 3. června setkají
vystavovatelé i návštěvníci z celého světa.
Budou zde prezentovány trendy, které
udávají směr, a aktuální témata sektoru
lesního hospodářství a dřevozpracujícího
průmyslu.
„Očekáváme okolo 1 700 vystavovatelů asi z 50 zemí, které chtějí prezentací
svých inovací podpořit svůj další růst,“
říká Stephan Ph. Kühne, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe
AG, Hannover. Pořadatelé předpokládají,
že veletrh dosáhne úrovně předešlé akce,
i když se zatím všechny oblasti odvětví
ještě zcela nezotavily z obtížné hospodářské situace.
Více než polovina vystavovatelů přijede na veletrh ze zahraničí. Podniky využívají tuto globální platformu ke světové prezentaci svých novinek před mezinárodním
publikem. Žádná jiná akce nebudí takovou
pozornost jako veletrh LIGNA. Více než
třetina návštěvníků je ze zahraničí. Veletrh
LIGNA 2009 navštívilo 80 000 návštěvníků
z 90 zemí. Z nich bylo 95 % odborných
návštěvníků se značnými rozhodovacími
pravomocemi.
Veletrh LIGNA HANNOVER spojuje
všechny technologie řetězce tvorby hodnot, to znamená od lesního hospodářství
až po dřevozpracující průmysl. Je proto
ideální platformou, kde se mohou sejít
zástupci celé branže, kteří mají rozhodovací pravomoce.
Výstavní program veletrhu LIGNA
HANNOVER zahrnuje vedle lesního hospodářství a lesnické techniky na volném
prostranství a v pavilónech pod střechou
Expo pilařskou techniku a výrobu dře-

věných materiálů a dýh v hale č. 27,
zpracování masivního dřeva v halách č. 12
a 13, výrobu nábytku v halách č. 22 - 26,
bioenergie ze dřeva na volném prostranství, v pavilónech a v hale č. 13 a přehlídku
Řemeslo, dřevo a více v halách č. 11, 12
a 14 - 17.
Nos ná témata na veletrhu
Kongres „Trvale udržitelné lesní
a dřevařské hospodářství - stavební
kámen inteligentního, trvale udržitelného a integrativního růstu v Evropě“
v rámci projektu EU IN2WOOD jistě vyvolá velký zájem. První den veletrhu se
zde bude jednat o nejnovějších trendech
a inovacích při využívání dřeva jako suroviny na evropské i mezinárodní úrovni, ale
i o možnostech rozšiřování mezinárodní
spolupráce v rámci řetězce tvorby hodnot
v lesnictví a dřevařství.
Na veletrhu LIGNA bude velká pozornost věnována „Mezinárodnímu roku
lesů“, který v New Yorku na rok 2011
vyhlásila OSN. Patronát nad mezinárodním rokem lesů převzal spolkový prezident
Christian Wulff. Bude také vrcholit kampaň
k Mezinárodnímu roku lesů. „Kulturní
dědictví lesa“ a reklamní kampaň, „Co
by to byl za život? Bez lesa …?“, kterou
pro všechny aktéry vypracovalo Spolkové
ministerstvo, bude přítomno v halách a na
volném prostranství, a to hlavně tam, kde
vystavovatelé (jako například KWF) představí současné inteligentní způsoby obhospodařování lesa.
Mezi mnoha
motivačními akcemi
vzbudí jistě zvláštní
pozornost konference o budoucnosti

Silva Bohemica - 3-4/2011

Hubertův zdar
 Myslivče pomni
Na Sadských pasekách
v mrazu se třpytí sníh.
Všude kam dohlédneš,
jako by život ztich.
Za bílou peřinou
zima se vkrádá.
Pod srst a peří,
zvěři, co strádá.
A tohle právě je,
myslivcův služby čas.
Kdy pytel s krmením,
vzít musí každý z nás.
Pomni tak myslivče
přísahy svatému svému.
Že poskytneš v revíru,
ochranu životu všemu.
Doplň si zásypy
a splň tak svůj slib.
Ať zvěř tvá nestrádá
a žije si líp.
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