
    Srpen je čas žní.
V polních honitbách začínáme s přikrmová-
ním zvěře, podle staré myslivecké zásady 
„Poslední snop z pole, první zrno do zásypů“. 
Sečením velkých ploch obilovin a násled-
nou podmítkou se radikálně mění potravní 
nabídka zvěře. Na políčkách pro zvěř zaseje-
me podzimní směsky. Směsku bychom měli 
volit podle půdy a stanoviště. Na loukách 
sklízíme seno druhou sečí. Pokud máme  
dostatek sena z  první seče, vyrostlou trávu 
alespoň posečeme a z  louky odstraníme 
mulčováním nebo shrabáním. Dorůstají 
mláďata pernaté zvěře. 
Myslivci sčítají drobnou zvěř a dokončují 
stavby a opravy krmelců a zásypů. Mladí 
jeleni evropští dokončují vytloukání paroží. 

Paroží začínají vytloukat 
také daňci skvrnití. Počát-
kem měsíce vrcholí srnčí 
říje. Srnci honí a pokládají 
srny až do prvních dnů srpna. 
Koncem měsíce se začínají slétat naši divocí  
holubi do velkých hejn. První doupňáci  
a hrdličky divoké odlétají na jih. Z  kachen 
odlétají čírky modré. V  tomto měsíci ještě 
pokračuje páření kuny skalní a lesní, začíná 
páření lasic hranostajů a lasic kolčav. Také 
jezevci lesní pokračují v chrutí. Snad lze při-
pomenout ustanovení zákona o lesích, který 
jednoznačně zakazuje jezdit na kole a na 
koni mimo vyznačené trasy a lesní cesty. 
Pokud nepomůže napomenutí, je nutno vy-
užít pravomocí lesní a myslivecké stráže. 

- Myslivosti zdar Kačírek -

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

postřehy, přání, tipy na články  
nebo pěkné fotografie...
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Příroda okolo nás...

V horkém létě oceňuji možnost přírodního 
koupání. Jedno takové máme hned za hra-
nicemi Jehnic v přírodní rezervaci Babí doly. 
Babidolský rybník využívají lidé  
z okolí již desetiletí. 

Atraktivitu místa zvýšilo vyčištění rybníku  
v roce 2015. Nachází se zde malá pláž, 
molo i schůdky. Rybník využívají i pejskaři,  
kteří mohou v rybníku zchladit své čtyřnohé  
kamarády.
Rybník je útočištěm rozmanité fauny – oboj-
živelníků (skokan štíhlý i hnědý, rosnička 
zelená, ropucha obecná), korýšů (rak říční), 
hadů (užovka obojková) a ptáků (kachna  
divoká, slípka zelenonohá, potápka malá). 

- Iveta Brůhová - 

Máte  chuť  na  kulturu?  Máme  pro  vás  
jedinečný  program  ve  Slavkově  u  Brna 
dne 21. 9. 2022 od 19 hodin.
orchestr Czech Virtuosi vás srdečně zve na 
svůj již tradiční koncert v historickém sále 
Zámku Slavkov-Austerlitz. orchestr pro své 

pravidelné návštěvníky koncertů ve Slavko-
vě u Brna opět připravil skvělou dramaturgii  
a to skladby A. Dvořáka, s úžasnou 8. symfo-
nií a ludwiga van Beethovena v nádherném 
pátém klavírním koncertu... 
https://www.czechvirtuosi.cz/rezervace/2066

Přírodního koupání v okolí 

Czech Virtuosi vás zve na koncert do Slavkova u Brna 




