Myslivci a veřejnost
Myslivecký spolek má dlouhodobou tradici v naší obci (Obec
Věžky), členy Mysliveckého spolku Věžky – Zlobice (dále jen MS)
jsou především občané obcí Věžky, Zlobice a Bojanovice a také několik
dlouholetých kolegů z Kroměříže. V současné době má MS 25 členů a
2 zájemce o členství.
Myslivecký spolek je nejen v naší obci velmi aktivní, mimo péči
o zvěř a krajinu nás můžete potkat při pořádání Dětského mysliveckého
dne (1. sobota v červnu), pořádání střelecké soutěže na střelnici Hvězda
v Kotojedech, ale taktéž pravidelně provádíme úklid honitby od
černých skládek (březen) a v průběhu celého roku členové individuálně
uklízí odpadky po návštěvnících naší přírody.
V současné době dochází k výraznému nárůstu návštěvnosti
přírody v okolí obcí Věžky a Zlobice a to sebou nese i jisté třecí plochy
mezi myslivci a občany. Myslivci prosí návštěvníky přírody o
schovívavost ke zvěři, žádáme Vás, abyste své psy nenechali běhat na
volno v přírodě, zbytečně nechodili mimo cesty do lesních porostů a
tím zvěř nevyháněli z klidových ploch. Často rušená zvěř vlivem stresu
způsobuje škody nejen na lesních porostech.
Škody zvěří, jsou asi aktuálně největší téma, které dnes trápí náš
myslivecký spolek. Vlivem zvýšené turistické aktivity, těžby v lese je
zvěř během vegetačního období vytlačena do polí, kde se zdržuje celý
den a způsobuje zde vysoké škody. Jen v letošním roce jsou škody na
polních plodinách odhadnuty na více než 600 000 Kč. Největší škody
aktuálně způsobují mufloni a divoká prasata, jejichž populace je
několika násobně větší než bychom si přáli. Není problém vidět tlupu
prasat o 25 až 50 kusech, což zde v minulosti nikdy nebylo. Vzhledem
k podmínkám, které zemědělci svými osevními postupy napomáhají k
rozšiřování a nárůstu populace černé zvěře, jsou myslivci nuceni tyto
stavy snižovat a tím také zabraňovat rozšiřování Afrického moru prasat.

Poněvadž divoká prasata mají hlavní aktivitu především ve
večerních a nočních hodinách, myslivci musí lovit tuto zvěř v noci.
Opětovně prosíme občany, kteří chodí na vycházky, nebo venčit psy,
aby v nočních hodinách tj. mezi 19 – 7 hodinou ranní omezili svůj
pohyb v přírodě, a tak zabraňovali zbytečným problémům souvisejícím
s odlovem a bezpečností při lovu, ale i při náhodném střetu s černou
zvěří. Dostat se čirou náhodou mezi bachyni a její selata určitě nikdo z
návštěvníků nechce. Kolegové myslivci sedí dlouhé hodiny na
kazatelně a v posledních letech se velmi často stává, že místo divokého
prasete jim přiběhne běžec s čelovkou, pejskař, lyžař nebo cyklista. To,
že neuloví divočáka, asi každý z nás přežije, ale co se může stát, kdyby
myslivec byť sebebezpečněji vystřelil na obeznanou zvěř, a došlo k
náhodnému odrazu střely, nechci ani pomýšlet.
Mezi lokality, kde se aktuálně soustředíme nejvíce na lov
divokých prasat, patří zejména pole s kukuřicí a nově zasetými
obilninami tj. Homole a přilehlý les, Hambálky, Vlčí doly, Oulehla,
Bažantnice a Zlobicko nad farmou. O rostoucím výskytu černé zvěře v
okolí obcí svědčí výsledky lovu, kdy naši myslivci od roku 2017 do
dnešního dne ulovili 140 ks černé zvěře. V roce 2017 bylo uloveno13
ks, 2018 31 ks, 2019 13 ks, 2020 46 ks, v letošním roce od 1. 4. do
1. 10. 2021 je uloveno 25 ks černé zvěře.
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