Podzimní naháňky na černou zvěř a škodnou
V listopadu a prosinci 2014 uspořádalo naše myslivecké sdružení 6 společných naháněk,
jejichž cílem bylo snížení stavu černé zvěře a škodné v naší honitbě. Na první naháňce
2. listopadu jsme hostili, jak už bylo psáno v minulém článku, lovce ze severského Norska.
Výsledkem výborné organizace jednotlivých lečí a aktivního přístupu členů našeho MS
k plnění povinností při této naháňce byl bohatý úlovek. Ve třech lečích jsme ulovili 7
divočáků, 1 muflonku a 1 lišku. Zastříleli si také naši hosté. Sven Sletten ulovil divočáka a
muflonku a stal se králem honu. Jeho kolega Marek Tachezy dokázal ulovit 2 divočáky.
8. listopadu se uskutečnila druhá naháňka, tentokráte v lokalitě „Háj“. V první leči byl
zalehlý jediný kus černé zvěře a toho ulovil čerstvý padesátník Vladimír Smolík ze Všehrd.
Nadělil si tak velice pěkný dárek k „abrahámovinám“
Třetí naháňka v lokalitě „Jedlina“ se konala 29. listopadu 2014. V místě srazu v Bohách u
váhy se tentokráte sešlo méně účastníků než obvykle. Na výřadu byl opět jediný kus
divočáka, kterého ulovil častý host našeho MS pan Vladislav Kraus z Nekmýře.
Na 13. prosince 2014 byla naplánována „Poslední leč“, tradičně v katastru „Býčov“. Sraz
účastníků byl opět v brzkých ranních hodinách v restauraci v Kozojedech. Na srazu čekala
účastníky vynikající dršťková polévka z kuchyně pana Václava Slámy. Zahájení naháňky
proběhlo v Lednici za „Štolovic“ zahradou. Účastníky, kterých se tentokráte sešlo kolem
osmdesáti, přivítali svými fanfárami „ Trubači z Kozojed “. Ve dvou velikých lečích nebyl
ani jeden kus divočáka. Slovili se však dva malí beránci, 1 muflonka a 2 lišky. Králem honu
byl při večerním hodnocení výsledků naháňky v sále místního kulturního domu vyhlášen host
našeho MS, pan Rostislav Blecha, který ulovil oba dva mufloní beránky. Aktu vyhlášení krále
honu však předcházela společná slavnostní večeře opět z kuchyně Václava Slámy. Tentokráte
jsme si pochutnali na daňčím se šípkovou omáčkou – špica!
26. prosince 2014, tuto naháňku jsme zahajovali ve Všehrdech u váhy. V první leči jsme
obstoupili „Spáleniště“. Z hustých trnin vyhnali psi jednu lišku, kterou ulovil domácí střelec
Vojtěch Bláha. Na druhou leč jsme se přemístili do Bohů na „Betonku“. Protlačovali jsme
trniny od Rakolusek, odkud psi vyhnali 3 divočáky. Všechny tři kusy skončily na výřadu díky
přesné střelbě našich myslivců a jejich hostů.
V poslední společné naháňce 30. prosince 2014 byl povolen odstřel několika zajíců do
tomboly na myslivecký ples. Podařilo se, ulovili jsme jich 9. Divočáci se opět v honitbě
neobjevili.
Cíl podzimních naháněk, kterým bylo eliminovat množství černé zvěře v naší honitbě se
nepodařilo splnit a to z velice jednoduchého a prostého důvodu. Po sklizni řepky a kukuřic se
v honitbě vyskytovaly pouze ojedinělé kusy. Momentálně se černá zvěř v našem revíru
nevyskytuje.
Na společných podzimních naháňkách v roce 2014 jsme ulovili celkem 11 kusů divočáků,
4 ks mufloní zvěře, 3 lišky a 9 zajíců. Pro porovnání v roce 2011 jsme na podzimních
naháňkách ulovili 53 ks černé zvěře.
„Lesu a lovu zdar“!
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