
       Za humny, v lese...
                                                            Dubnem zpravidla  
                               nastává plné jaro  
                              i ve výše polože- 
                                         ných honitbách.  
              Během dubna,  
                 pokud to počasí  
                      dovolí, vydesinfiku- 
                                         jeme okolí krmelců. 
Malé krmelce raději přeneseme. Okolí  
krmelců vydesinfikujeme některým z  běž-
né dostupných prostředků. Veškeré zbytky  
krmiv spálíme, nebo zakopeme, či odve-
zeme. Pokud přemisťujeme krmelce, měli 
bychom zvážit další umístění. Krmelec by 
měl být na místě, kde má zvěř přehled po 
okolí, měl by být na slunném místě a neměl 
by být v  blízkosti lesních kultur, kde může 
soustředěná zvěř působit škody na lesních 
porostech. Zásadně se vyhýbáme zamokře-
ným místům. 

Rodí se nový život. 

Kladou muflonky, lišky vrhají mladé. Bažanti 
a koroptve zakládají hnízda, sluky, hřivnáči, 
vrány aj. hnízdí. 

Podle věku začínají přebarvovat jeleni, laně 
a kolouši jelena evropského. Změna srsti se 
protáhne u jednotlivých kusů až do června. 
Mladí jeleni shazují paroží a pokračují v tom 
i příští měsíc.  V dubnu vytloukají paroží také 
srnci mladších ročníků, zároveň srnčí zvěř 
přebarvuje. U srn začínáme pozorovat jejich 
březost. Pokračuje přebarvování srsti muflo-
nů, v  tomto měsíci také muflonky kladou 
muflončata. Ke konci dubna shazují paroží 
daňci a také začínají přebarvovat. 
Honcování zajíců dosahuje nejprudší inten-
zity. Přibývá vrhů zajíců a divokých králíků. 
Koncem měsíce se lasice hranostaj přebar-
vuje z bílé do rezavé srsti. 
Začínají hnízdit holubi hřivnáči, což zopakují 
v červnu a někdy také v srpnu. Přilétá k nám 
hrdlička divoká, pokračuje jarní tah sluk. 
Hnízdí káně lesní, sova pustovka, páry sovy 
pálené, sýček obecný, husy velké a kormo-
rán velký. 
Myslivci osévají políčka, vysazují remízky 
a pomáhají lesníkům v péči o lesy, protože 
duben je měsíc lesů. 

 - Myslivosti zdar Kačírek -

Den ptactva – pátek 1. dubna 

Jedním z hlavních cílů „Mezinárodního dne 
ptactva“ je obrátit pozornost k nebezpečím, 
ohrožujícím ptáky...

Líbí se Vám obsah zpravodaje? 
Podělte se s námi o Vaše myšlenky, 

postřehy, přání, tipy na články  
nebo pěkné fotografie...
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Zajímá nás... 

Ano, je nás a nejen  v Jehnicích mnoho,  
kteří rádi chodíme do přírody. 

Naštěstí je u nás na severu Brna mnoho zalesněné plochy, takže se 
nemusíme upínat ke chvíli, která nastane až za několik (desítek?) let. 
To znamená, že nemusíme čekat na dobu, kdy se subtilní proutky  
v „relaxační zóně“ a obdobné u „stromové kaple“ stanou skutečnými  
vzrostlými kmeny, vrhající mohutný stín...

V lokalitě „kaple“ vidíme ještě jakousi naději, vzhledem k místnímu 
klimatu, že stromy porostou rychle. Což bude ale možná na škodu, 
protože o to dříve splynou s bezprostředně sousedícím lesem, a tu-
díž se dá předpokládat, že celý tento záměr poněkud zanikne… Inu, 
ještě je tu slíbený mobiliář – ten možná stromovou kapli zútulní, 
uvidíme (ale kdy?).
Větší skepse panuje k „vídrholci“ zvanému alej v „relaxační zóně“. 
Přehlídka zde zasazených stromečků evokuje pocit, že se snad  
jednalo o výprodej IV. jakosti – některé proutky nemají ani náznak 
založené koruny a lze se jen domnívat, jak mohutný bude jejich  
kořenový bal, nemilosrdně vražený do místního úhoru. Vzhledem  
k oplocení se ve stínu stromů neprojdeme ještě x dalších let. 

Budeme se tedy těšit, „co z toho vzejde“...
A to do slova a do písmene.

- tým JnP -

PS: MUDr. Daniel Rychnovský, místostarosta psal v posledních JL, že 
se těší na procházku novou alejí. To je určitě bezva, pokuď tedy mys-
lel remízek zbavený odpadků, na stín v aleji musí počkat...  

Stromy a zase stromy...




