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LCRvypustilydovolnostiIii rarohyvelké

Je-Iisedmickaskutecneštastnécíslo,pakbudoumít štes-
tí tri mladírarozi velcí,odchovanív zajetía vypuštenído
volnosti pracovníkyLesuCeskérepubliky,s. p.Vypouštecí
klec,odkudvyleteli dovolné prírody,totiž byla otevrena
u reditelstvípodnikuv HradciKrálové7. 7. letošníhoroku.

V rámcipodporybiodiverzityjiž od r. 1995LesyCeské
republiky,s. p., realizují tzv.Sokolíprogram.Dosudbyly
vypuštenyvícenežtri desítkyrarohu a sokolu.Ochranabi-
odiverzity je zakotvenav .Programu2000- zajištenícílu
verejnéhozájmuu LesuCeskérepubliky".

Dravcibyli odchovániv sokolnickýchchovech.Jejichrodiceseo ne starali ve voli-
éreaždo koncetzv.senzitivníperiody,tj. období.kdy si mládatavtisknou obrazro-
dicu,vzor matersképéceatd. Potébyli dospívajícírarozi umístenina približne 10dní
dovypouštecíklece,kde byli dokrmovánia odkudpozorovaliokolí pressvislédreve-
né mlížky tvorící steny klece.Kjejich vypušteníbyla použitastará sokolnickámetoda
- volný let. Pootevreníklecesedo ní mladí dravcimohoui v príštíchdnechzezvyku
vracet pro krmení.Postupnesevšaknatolik zdokonalív letu a lovu, žesezcelaosa-
mostatnía odletí hledat svánováteritoria.

ZpracovánopodretiskovézprávyLCRzedne7.cervence2008,red.,foto archívLCR

Mysliveckélisty/Hunting
Letters8/2008

Na prelomu cervence a srpna t. r.

bylo vydáno další císlo odborného peri-
odika Mysfivecké fisty/Hunting Letters,

vycházejícího jednou rocne. Letošní cís-
lo casopisu, který se zameruje prede-

vším na problematiku chorob a chovu

zvere, obsahuje príspevky "Sípavka"

u cerné zvcle - progresivní atrofická

rinitida prasat (MVDr. P. CíhaL CSc.,

a MVDr. Š. Straková), Všechno, co potre-

bujete vedet o zajících (MVDr. Š. Strako-
vá a MVDr. J. Šmolík), Vzteklina - orální

vakcínace lišek - zkušenosti v zahranicí

a v CR(MVDr. Š. Straková, MVDr.J. Šmo-

lík a MVDr. P. CíhaL CSc.), Možnosti orál-

ní vakcinace cerné zvcle proti klasickému

moru prasat- zkušenostiv zahranicí
- duvody pro a proti (MVDr. Š. Straková,

MVDr.J.
Šmolík
a MVDr.P.

CíhaLCSc.),

Ptací chrip-
ka (aviární
influenza)

(MVDr.P.
CíhaLCSc.,

MVDr.J.
Šmolík
a MVDr.Š.

Straková), Vzniká pri migraci losu
možnost rozšírení dalších druhu cho-

rob na území CR?(MVDr.Š. Strako-

vá a MVDr.J. Šmolík), Metabolickézme-

ny v organismu jako možná prícina zdra-
votních problému v zimním období

- "utajený zimní spánek u jelenovitých"
(MVDr.Š. Stra ková a MVDr.J. Šmolík),

Biochemickézmeny v organismu zvílete
behem ruzných rocních období ovlivnují
zdravotní stav zvílat (RNDr.l. Straka,

Ph.D.,a MVDr.Š. Straková), Leptospiróza

jelenu - tzv. "bakteriálnížloutenka"
- choroba prenosná ze zvcle na cloveka

(MVDr.P.CíhaLCSc..a MVDr.Š. Strako-

vá), .Lumpyjaw" (zdulelá, tlustá
celist) - aktinomykóza zvere (MVDr.Š.
Straková a MVDr.P.CíhaLCSc.),Odbor-
né informace o složení krve a krevního

séra (hematologické a biochemickére-
ferencní hodnoty) u odchycenýchdivo-

kých vyder Lutra futra - vydra rícní
(RNDr.L Straka,rh.D..a MVDr.Š.Stra-
ková), Chemickáimobilizacevydry rícní
(MVDr.Š. Straková).

Publikace má 48 stran a stojí 128 Kc

(vc. poštovného). Kontakt na vydavate-
le: RNDr.Ivan Straka, Revolucní 397,

664 53 Újezd u Brna, tel./fax:
544 224 703, e-mail: straka.ivan@post.
cz, internet: www.wildlifecentrum.cz.

Redakce

VeSbírcezákonuvyšla
novelazákonanaochranu
zvífatprotitýrání

Horní komora Parlamentu CRdne 17. cerven-

ce t. r. jednomysine podporila novelu zákona na
ochranu zvírat proti týrání a odeslala ji k podpi-
su prezidentu republiky. Ten zákon dne 5. srpna
podepsal. Nová právní norma vyšla ve Sbírce zá-
konu dne 21. srpna pod císlem 312/2008.

Redakce

Bylazahájenavakcinaceproti
kataráiníhorecceovcí

Od 20. srpna t. r. byla na území CRzaháje-
na vakcinace skotu, ovcí a koz starších trí me-

sÍCuchovaných jako hospodárská zvírata pro-
ti viru kataráiní horecky ovcí. K chorobe známé

též jako nemoc modrého jazyka (bluetongue) je
vnímavái spárkatázver,zejménamufloni(Svet
mysfivosti c. 6/2008). Na území CRse dosud vy-
skytla dve ohniska nákazy - na farmách skotu

na Chebsku (listopad 2007 a brezen 2008). Pres-
ne v den zahájení vakcinace byly v krvi dvou
býku opet z Chebska zjišteny protilátky proti
viru bluetongue.

Zpracováno podre tiskových zpráv Státni veteri-

nárni správy ze 14. a 21. 8. 2008, red.

Nové nejlepšíradypromyslivce

Gert G. von Harling,

Carsten Bothe:Nové

nejlepší rady

pro myslivce.

Vr. 2008 vydal

Víkend, Líbeznice.
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Anna Štorkánová.

Rozsah 119 stran,

112 obrázkU.

Prodejní cena 299 Kc.

Autori se vrátili k již zverejneným námetum,
které myslivcum usnadnují rešit nekteré drob-
né problémy; a ve své nové knize uvedli na 300
doporucení z odvetví stlelectví. optiky, úpravy

trofejí. oblecení. pobytu v loveckéchate a další
praktické pokyny, které napomohou v myslivec-
ké praxi. V množství námetu najde ctenár zcela
nové i upozornení na osvedcené starší podnety.
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