Prosba o spolupráci při monitoringu zdravotního stavu jezevců, psíků a
mývalů
Vážení myslivečtí hospodáři,
jezevec je v Evropě ze zdravotního hlediska značně kontroverzním druhem, protože funguje
jako rezervoár nemocí přenosných na hospodářská zvířata. Největší problém je samozřejmě
tam, kde ochrana přírody prosadila zákaz jejich lovu. Protože populace jezevců u nás jsou
stabilní či spíše rostoucí, začali jsme již před dvěma lety jejich zdravotní stav monitorovat a
dovolujeme si Vás i letos požádat o spolupráci formou přenechání vývrhů. Výsledkem budou
mimo jiné podklady pro to, aby jezevci dál zůstali lovným druhem. V případě psíka a mývala
je situace obdobná, jejich početní stavy narůstají, rozšiřují se na stále větší území a jejich
veterinární problematika představuje velkou neznámou.
Pokud se Vám podaří jezevce, psíka mývalovitého nebo mývala severního ulovit, prosíme o
vložení celého vývrhu (všechny orgány břišní a hrudní dutiny) do sáčku a pokud to bude
možné k tomu v samostatném sáčku kousek svaloviny. Nejlépe tři kousky: z předního běhu,
mezižeberní svaloviny a jazyka, každý o velikosti cca 10 g. Když bude jen jeden kus z běhu,
tak raději 20 g. Pokud byste neměli zájem o hlavu, tak přidejte i tu, nebo kousek mozku – ten
můžeme odebrat i sami. Základem je každopádně vývrh, to ostatní je dobré, ale už ne tak
nutné. K vývrhu přidejte lístek, s údajem o honitbě a obci, datem, věku a pohlaví a uchovejte
v mrazničce (tzn. je nutné vše zamrazit). Poté mi prosím zavolejte na tel.: 739 465 167 a
domluvíme se na předání. S velkou pravděpodobností bychom svoz vyřešili jednorázově za
nějaké větší území po nějaké době, protože není v našich silách jezdit pro každý vzorek. Za
takto zpracovaný vývrh Vám nabízíme 300 Kč.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost a pomoc při tomto prospěšném výzkumu, který se bez Vaší
pomoci neobejde.
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