
3/2008 Ro!ník 60 Cena 40 Sk

Krá!ovská
po!ova"ka
!védsky panovník
patril v "ifároch
k najlep#ím strelcom

Ostrovní elegáni
Anglické stava$e lovia
s vá#%ou a noblesou

Jele" v zime
Tajomstvo správania zveri po$as tuh&ch mrazov

Na plotice!
S jemn&m ná$iním na
stojaté i te$úce vody

7.zmysel
r!b

Veda odha'uje (al#iu
záhadu prírody
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SOKOLIARSTVO

Kultúra dravcov
Rakúsky sokoliarsky zväz, "len Medzinárodnej rady pre po!ovníctvo a ochranu zveri CIC
a "len Medzinárodnej asociácie pre sokoliarstvo a ochranu drav#ch vtákov IAF
v spolupráci s Dolnorakúskym zemsk#m po!ovníckym zväzom usporidal medzinárodné
sokoliarske stretnutie a odborné sympózium na tému Sokoliarstvo ako svetové kultúrne
dedi"stvo na renesan"nom zámku Rosenburg.

Tomá$ Krivjansk#

Nad podujatím pre-
vzali zá$titu cen-
trálny úrad
rakúskeho zem-
ského po!ovníc-

keho zväzu a rakúska delegácia
v CIC. Osobnú zá$titu prevzali
vrcholní predstavitelia Rakúska:
spolkov# minister po!nohospo-
dárstva a %ivotného prostredia

Josef Pröll, zemsk# hlavn# radca
Erwin Pröll, zemsk# po!ovnícky
majster Christian Konrad
a vrchn# prísediaci Dieter
Schramm, prezident Medzinárod-
nej rady pre po!ovníctvo
a ochranu zveri (CIC). Cie!om
CIC je podporova& vedeck# po-
krok v po!ovníctve a aplikáciu po-
!ovníckej vedy, ako aj chráni&

v$eobecné záujmy po!ovníctva
v súlade s ochranou prírody a po-
!ovnej zveri. Slú%i ako sprostred-
kovate! medzi národmi
a napomáha rie$i& spolo"né
otázky.

Globálny ohlas: Medziná-
rodná organizácia mimovládneho
charakteru IAF reprezentuje sve-

tové sokoliarstvo, je jeho globál-
nym hlasom a chráni sokoliarske
tradície. Poskytovan#m informá-
cií pomáha svetovému sokoliar-
stvu najmä v prípadoch, ke'
hrozí jeho obmedzenie zo strany
národn#ch alebo medzinárod-
n#ch zákonov. Cie!om je ochrana
sokoliarstva v kontexte udr%ate!-
ného vyu%itia prírodn#ch zdro-



21Po!ovníctvo a rybárstvo 3/08

jov. Usiluje sa vytvára& pozitívny
obraz sokoliarstva vo svete a pô-
sobi& na organizácie, ktoré majú
vplyv na jeho reguláciu. Mnohí
sokoliari sú "lenmi záchrann#ch,
ekologick#ch, veterinárnych ve-
deck#ch programov. Monitorujú,
ovplyv(ujú a spoluvytvárajú ná-
rodné a medzinárodné zákony,
zmluvy a konvencie pre zabezpe-
"enie pokra"ovania tradícií soko-
liarstva ako kultúrneho dedi"stva.

Sila organizácie spo"íva v soli-
darite a skúsenostiach "lensk#ch
$tátov, skúsenostiach ich delegá-
tov, znalostiach poradného v#-
boru, skúsen#ch sokoliarov,
biológov, právnikov a 'al$ích $pe-
cialistov, ktorí bezodplatne po-
skytujú asociácii svoj "as
a schopnosti. Ka%d# $tát má v nej
jedného delegáta, ktor# infor-
muje o "innosti asociácie. Asociá-
cia neprijíma jednotliv#ch
sokoliarov, ale iba organizácie

a kluby. Financovaná je z príspev-
kov "lensk#ch $tátov, sponzor-
sk#ch darov a financova& ju
pomáhajú aj delegáti z bohat$ích
krajín. Po"et "lensk#ch $tátov sa
ka%doro"ne zvy$uje. Doteraz
zdru%uje 63 sokoliarskych organi-
zácií z pä&desiatich $tátov sveta,
ktoré majú viac ako 28 000 "le-
nov, "o je pribli%ne polovica sve-
tového po"tu sokoliarov.

Teória s praxou: Po"as Me-
dzinárodného stretnutia sokolia-
rov v Dolnom Rakúsku sa
v priebehu troch dní uskuto"nili
v revíroch okolo Rosenburgu po-
!ova"ky s dravcami, na ktor#ch
sa zú"astnilo 25 sokoliarov s or-
lami, 25 so sokolmi, desa&
s jastrabmi a $es& s ka(úrmi
okrúhlochvost#mi. Re-
víry boli dobre zazve-
rené a organizácia na
vysokej úrovni.

Napriek pomerne silnému
vetru a da%du so snehom, ktor#
robil problémy pri útokoch
najmä orlom, sa spolu ulovilo 59
zajacov, 38 ba%antov, jedna jara-
bica, jedna lí$ka a tri kusy srn"ej
zveri.

V'aka organizátorom na "ele
s prezidentom Rakúskeho soko-
liarskeho klubu Haraldom Bar-
schom sa v roku 2007 podarilo
úspe$ne zav)$i& medzinárodnú
spoluprácu sokoliarskych organi-
zácií sveta zoskupen#ch v IHF.
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Na medzinárodnom sympó-
ziu v Rosenburgu sa zú!astnili
zástupcovia "trnástich "tátov
sveta: Belgicka, #eska, Dánska,
Francúzska, Holandska, Chor-
vátska, Írska, Kanady, Kaza-
chstanu, Nemecka, Rakúska,
Slovenska, USA
a Anglicka. Na po-
dujatí odznelo

mno$stvo odborn%ch
sokoliarskych referá-
tov. Sú!as&ou programu
boli aj letové uká$ky drav-
cov, ktoré predviedli prítom-
n%m sokoliari Jozefa Hiebelera
zo zámku Rosenburg aj na ko-
'och v historick%ch dobov%ch
kost%moch margrófa Kle-
mensa Augusta, kurfirsta
v Kolíne nad R%nom z obdo-
bia baroka.

Sympózium a nostalgia
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TRHOVÉ NOVINKY

S príchodom jari, pri prechode zveri na zelenú pa!u, je ve"mi dôle#ité podáva$
najmä so" a minerálne látky formou medicinálnych lizov. Vhodn%m

rozmiestnením lizov a rôznych vnadidiel &iasto&ne zabránime ne#iaducej
koncentrácii zveri. Obmedzíme tak !kody, ktoré spôsobuje ohryzovaním kôry,

ohlodávaním mlad%ch v%honkov alebo nadmern%m po!kodzovaním
po"nohospodárskych kultúr. Dobr%m pomocníkom pri preprave t%chto aj 'al!ích

materiálov od auta po umiestnenie v lese mô#e by$ „revírny fúrik“.
Pri pozorovaní a odstrele zveri oceníme prenosn% skladací posed, prípadne

teleskopickú opornú palicu pri stre"be.

1. So!ná pasta DEUSA
So!ná pasta je vysokokvalitn" minerálny produkt. Flexi-
bilné pou#itie umo#$uje doplni% zveri potrebné minerálne
látky a so! na ka#dom po#adovanom mieste v revíri.
V&aka príru'nému baleniu v dvojkilogramov"ch plasto-
v"ch vedierkach ju mô#ete ma% pri ka#dej obchôdzke re-
víru pri sebe. Po#adované mno#stvo soli jednoducho
natriete na pe$ alebo polámané drevo a necháte zatvrdnú%.
Vyrába sa v (tyroch variantoch:
1. So!ná pasta neutrálna je bez prísad. Primie(anie indivi-
duálnych vábiacich látok a medikamentov je mo#né.
Orienta'ná cena je 295 Sk.
2. So!ná pasta s príchu"ou
anízu bola (peciálne vyvinutá
pre jeleniu, danieliu a srn'iu
zver. Ob!úbená vábiaca látka
aníz zabezpe'uje zveri r"chle
a spo!ahlivé nájdenie so!ného
lizu. Orienta'ná cena je 325 Sk.
3. So!ná pasta s príchu"ou h!u-
zovky, ktorú v"borne prijíma
divia'ia zver. Obsahuje vysoko-
kvalitnú esenciu h!uzovky. Orienta'ná cena je 360 Sk.
4. So!ná pasta rast plus obsahuje okrem soli a minerál-
nych látok tie# stopové prvky, ako je me&, selén a fosfor
pre optimálny v"voj srsti a parohov. Orienta'ná cena je
360 Sk.

2. Vnadidlo s arómami
Intenzívna kukuri'ná, jablková
alebo #alu&ová vô$a vnadidla pri-
láka zver na ve!kú vzdialenos%. Na
jar sa dá pou#i% na odlákanie zveri
pri jej nadmernej koncentrácii,
a t"m aj ne#iaducemu obhryzu
kôry najmä v mlad"ch lesn"ch po-
rastoch a odhryzu mlad"ch v"honkov
na strom'ekoch.
Vnadidlá sú vhodné aj na prekrytie vlastného zápachu.
Sta'í iba postrieka% napríklad posed. Predávajú sa v plas-
tov"ch jednolitrov"ch f!a(kách s mechanick"m rozpra(o-
va'om. Orienta'ná cena je 450 Sk.

3. Decht z bukového dreva
Oddávna osved'en" prípravok,
ktor" je ve!mi v"znamn" pri elimi-
novaní (kôd zverou na po!nohospo-
dárskych kultúrach. Decht
z bukového dreva privábi
divia'iu, ale aj vysokú zver
zo zna'nej vzdialenosti.
Pomáha jej zbavi% sa ko#-
n"ch parazitov trením
o stromy, na ktor"ch je nane-
sená vrstva dechtu. Vhodné
stromy sa do v"(ky asi jedného
metra natrú dechtom, ktor" sa predáva v dvaapolkilogra-
mov"ch plastov"ch vedierkach (orienta'ná cena je 410
Sk) alebo pä%kilogramov"ch plastov"ch kanistroch (orien-
ta'ná cena je 825 Sk).

Vo vzduchu



31Po!ovníctvo a rybárstvo 3/08

4. Revírny fúrik
Praktick" fúrik, ktor" sa dá
!ahko uskladni%. Po-
núka (irok" okruh
pou#itia, 'i u# na
odtiahnutie zveri
alebo na in" transport.
Fúrik polo#te na zem a ná-
klad na$ jed-
noducho
preva!te. V&aka
ve!kému pneumatickému kolesu mô#ete s t"mto !ahk"m
fúrikom, ktor" má hmotnos% iba pä% a pol kilogramu,
dobre manipulova%. Rozmery pri zlo#ení sú 25 x 30 x 23
centimetrov a rozmery pri rozlo#ení sú 135 x 70 x 23
centimetrov. Objem je a# 85 litrov a nosnos% 70 kilogra-
mov. Orienta'ná cena je 2 400 Sk.

5. Prenosn" posed
Prenosn" posed mo#no
pou#i% prakticky v(ade,
a to najmä v&aka hmot-
nosti, iba (es% kilogramov.
Dá sa pou#i% takmer na
ka#dom strome. Tento
posed mô#eme postavi%
na hociktorom mieste v re-
víri nezávisle od stacionár-
nych posedov. Pri jeho
pou#ití budeme ma% pre-
h!ad a zver nás nezvetrí. Po po!ova'ke sa jednoducho
zlo#í a odnesie na pleci. Pre vä'(iu stabilitu je jeho sú'as-
%ou aj upev$ovacia re%az. Orienta'ná cena je 5 850 Sk.

6. Teleskopická opora
Mimoriadne !ahká bezstup$ová ty' zo (pe-
ciálnej a kvalitnej hliníkovej zliatiny je vysú-
vate!ná a nastavite!ná po celej d)#ke. V&aka
tomu je skladná a prispôsobí sa ka#dej po-
!ovníckej situácii. Hrot z tvrdého kovu je
kryt" snímate!n"m gumov"m tlmi'om na
tlmenie ne#iaducich vibrácií. Vidlicov"
dr#iak na zbra$ je takisto snímate!n"
a závit umo#$uje aj uchytenie in"ch prí-
strojov. Orienta'ná cena je 1 140 Sk.

7. Nafukovací zdvihák
Tento nafukovací zdvihák
auta do troch ton by
nemal ch"ba% v #iadnom
revírnom vozidle. Mo#no
ho pou#i% prakticky na ka#-
dom povrchu. Nafúkneme
ho jednoducho pomocou
v"fukov"ch plynov.
Prázdny zdvihák je ve!mi
!ahk" a skladn". Orien-
ta'ná cena je 2 500 Sk.

Dvojstranu pripravil: TOMÁ* KRIVJANSK+

u! cíti" jar

Foto: katalóg EURO HUNT a www.EUROHUNT.cz

PONÚKA DOPLNKY PRE PO!OVNÍKOV A RYBÁROV:
STOLI"KY, LEHÁTKA, ODEVY,

NO#E, SVIETIDLÁ

BIPEX- TRANS PETER BIZIK

W W W . P E T E R - B I Z I K . S K

MARTIN tel.: 0905 424 489

1. 4. 2008 otvárame ARMY SHOP v Martine
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Kovová tabatierka v textilnom
obale, ulo!ená v samostatnom
vrecú"ku má vnútro prispôso-
bené na spa#ovanie uhlíko-
v$ch ty%iniek, ktoré

produkujú teplo. Uhlí-
kovú ty%inku pod#a

vonkaj"ej teploty zapá-
lime z jednej alebo z oboch strán

a vlo!íme do tabatierky. Orienta%ná
cena je 195 Sk. Jedna ty%inka pro-
dukuje teplo do 50 stup&ov Celzia
po%as "iestich a! dvanástich hodín.

Orienta%ná cena je 140 Sk.

Pri#nav$ telov$ ohrieva% takisto ne-
cháme „nad$cha' sa“ vzduchu a pri-
lepíme si ho na vonkaj"iu stranu
spodnej bielizne. Maximálne nás
ohreje na 68 a priemerne na 53
stup&ov Celzia po%as dvanástich
hodín. Orienta%ná cena je 89 Sk.

Chráni celé telo
Ohrieva% rúk umo!&uje pohodlné manipu-
lovanie so zbra&ou alebo s udicou. Po#ov-
níkom sa osved%il najmä pri manipulácií
s poistkou a spú"'ou zbrane. Vyprodu-
kuje maximálnu teplotu 70 a priemernú
57 stup&ov Celzia po%as siedmich
hodín. Orienta%ná cena je 59 Sk.
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LOVECKÉ POTREBY

Chlad je jednou z be!n"ch
nepríjemností po#as zimy. Aj ke$ sme

dobre oble#ení, ruky a nohy #asto
trpia nedostatkom tepla. Dobrá

izola#ná vrstva je základom, ob#as
v%ak nesta#í a treba si pomôc&

extern"m zdrojom tepla.

Spolo%nos' Mycoal Cor-
poration z Japonska je
svetovou jednotkou
vo v$robe vzduchom
aktivovan$ch telov$ch
ohrieva%ov. Na Slo-
vensku ich predáva
Easycom, s. r. o.

Telové ohrieva!e
Sahara

...sa krá%a, ke( máte v zime v topánkach ohrie-
vaciu vlo!ku. Pred vlo!ením do obuvi ju naj-
prv necháme na vzduchu a potom vlo!íme
do topánok, najlep"ie e"te v chate pred ak-
ciou. Maximálna teplota je 39 stup&ov
Celzia po%as piatich hodín. Orienta%ná
cena je 119 Sk.

Pri#nav$ ohrieva% prstov na nohách prile-
píme z vonkaj"ej strany na pono!ku. Je
schopn$ vyprodukova' maximálnu teplotu
45 a priemernú 38 stup&ov Celzia po%as
piatich hodín. Orienta%ná cena je 79 Sk.

Dôle"ité sú nohy v teple

Sú ve#mi podobné ohrieva%om
Sahara a na Slovensko ich dová!a

Patio Europe, s. r. o.

Stranu pripravil: TOMÁ) KRIVJANSK*

Ako po morskej plá"i...

Po%as siedmich a viac hodín doká!e
udr!a' priemernú teplotu 57 a maxi-
málnu 69 stup&ov Celzia. Orienta%ná
cena je 45 Sk.

Ruky ako v raji

Priemerné teplo od 38 do maximál-
nych 42 stup&ov Celzia udr!í po%as
"iestich hodín. Po odstránení papie-
rovej vrstvy umiestnime lepiacu
vrstvu na pono!ku v mieste nad
alebo pod prstami. Orienta%ná
cena je 50 Sk.

Proti skrehnut#m
prstom

Ohrieva!e GRABBER
WARMERS

Príjemn#
a pohodln#

Piecka do vrecka


