Z činnosti mysliveckého sdružení 2009
Z hlediska mysliveckého hospodaření byl rok 2009 velice špatným rokem, a to hlavně
pro drobnou zvěř. Vysoké teploty v dubnu a květnu a naopak chladné léto mělo vliv na
přirozené rozmnožování a přežití mláďat jak zajíců, tak bažantí zvěře. Došlo k silnému
úbytku této zvěře, což se pak projevilo na podzim, kdy došlo i k omezení lovu této zvěře.
Stavy srnčí zvěř jsou stále na velice dobré úrovni. Výskyt divokých prasat byl větší než v
minulém roce. Tak jako každým rokem se v honitbě objevuje samičí a mladá zvěř jelena Siky
a Daňka evropského. Zdravotní stav zvěře byl díky pravidelnému a bohatému přikrmování ať
už jadrnými krmivy nebo siláží velice dobrý. Veškeré krmení je odebíráno od firmy ZEMINVEST a.s., která zde hospodaří.
Do honitby bylo vypuštěno 10 ks zajíců na zazvěření. Před hony pak bylo vypuštěno
80 bažantích kohoutů. Kachny byly vypuštěny v počtu 200 ks a to 100 ks ve Lhotě pod
Džbánem a 100 ks v Krupé na potoce.
V roce 2009 bylo uloveno:
-68 bažantů, z toho 60 vypuštěných
-44 kachen
- 7 zajíců
-20 srnčí zvěře
-32 prasat
- 1 jelen Sika
- 18 lišek
Ulovená zvěř byla tak jako každý rok hlavně věnována do tomboly, ať již při honech,
ale hlavně na Poslední leč do Lhoty a dále na Myslivecký ples v Mutějovicích, kde v tombole
bylo celkem 60 ks zvěřiny, která musela být ještě dokoupena od mysliveckých kamarádů.
Hlavní cenou na Mysliveckém plese v Mutějovicích pak byl tak jako loni dvanácterák jelena
evropského včetně paroží.
Z výtěžků obou těchto akcí je opět financován nákup zvěře do honitby, ale i na další
myslivecké akce.
Na Poslední leči ve Lhotě pod Džbánem došlo ke slavnostnímu pasování na řádného
myslivce tří nových adeptek myslivosti a to slečny Simony Amlerové, slečny Michaely
Kestřánové a slečny Michaely Malé. Celé pasování proběhlo ve sváteční atmosféře a bude pro
tyto nové myslivce hezkou vzpomínkou na vstup do Hubertova cechu.

