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Nie je Juan
ako Juan

Muškárska nymfománia

Za zverou na
argentínsku

pampu

Kto môže žiadať o znalecký posudok?

Všetko
medzi

jazerom
a oceánom
Dobrodružná rybačka

v severskej divočine

3 tipy na zdokonalenie techniky lovu v hĺbke

Ako prostredie ovplyvňuje
kvalitu srnčej populácie

Genetika
a trofeje

Znalci nie sú
na parádu



lovecké potreby

Milovníkov klasiky po-
teší jednohlavňová opakovacia gu-

ľovnica Sauer S 202, ktorá sa vyrába
v modeloch Classic, Select a Elegance. V triede Medium
vás osloví v jedenástich a v triede Magnum v deviatich kalibroch. Hmot-
nosť zbrane sa pohybuje od 3,3 do 3,8 kilogramu. Orientačná cena v ka-
libri 6,5 x 68 je 96-tisíc korún.

Táto jedno-
hlavňová elegantná

opakovacia guľovnica s kompaktným vzhľa-
dom a spoľahlivým ovládaním sa vyrába
v polopažbovom aj celopažbovom prevedení.
Jej hmotnosť sa pohybuje od troch do 4,1 kilo-
gramu podľa
pažby, ka-

libru a zatriede-
nia v skupinách Leicht,

Medium a Magnum. Orientačná cena
v kalibri .30-06 Spr. je 64-tisíc korún.

Zacie

Opakovacia guľovnica Sauer S 202

V polovici mája sa odstrelom srnca
začína hlavná poľovnícka sezóna,

na ktorú sa treba dôkladne
pripraviť. Predovšetkým preverením,

prípadne znovunastrelením
guľových a guľobrokových zbraní.
Pre poľovníkov, ktorí sa rozhodujú
pre nákup novej zbrane prinášame

niekoľko osvedčených značiek
a modelov s dlhoročnou tradíciou.

Rozhodujúcu úlohu pri výbere
zbrane by mal zohrať revír a druh

zveri, na ktorú budeme poľovať, ale
nezabúdajme aj na výšku

nášho konta.

Opakovacia guľovnica Steyr-Manlicher S

24 Poľovníctvo a rybárstvo 4/08



25Poľovníctvo a rybárstvo 4/08

PR
71

22
9

Vyrába sa v modeloch Štandard,
Prestige, Luxus, Comtesse, Super Luxus,

Exclusiv, Super Exclusiv a Royal ako polopažbová
a okrem Štandardu a Prestige aj ako celopažbová

v ôsmich kalibroch. Hmotnosť tejto ľahučkej zbrane je od 2,4 do
2,9 kilogramu. V skupine Leicht sa vyrábajú v neuveriteľných
dvadsiatich a v skupine Medium v štyroch kalibroch. V ťažkej

skupine nájdete kaliber 10,3 x 60 R, ale iba s osemuholníko-
vou hlavňou. Modely Atache

a Baro-
nese sa vyrábajú
s hmotnosťou od 2,5 do
2,9 kilogramu. Orientačná cena sa
pohybuje od 88- do 590-tisíc korún.

Jednohlavňová guľovnica
so sklopnou hlavňou Blaser K 95

Guľobro-
kové kozlice Blaser BBF 95 a 97 sa vy-

rábajú v modeloch Štandard, Prestige, Luxus,
Comtesse, Super Luxus, Exclusiv, Super Exclusiv a Imperiál
s dvojzámkovým mechanizmom a veľmi peknými koreňovico-

vými pažbami. Hmotnosť zbrane je iba 2,5 kilogramu. Brokové hlavne
sa vyrábajú v kalibroch 20/70, 20/76, 16/70, 12/70, 12/76 v kombinácii

s rôznymi guľovými
kalibrami. Orientačná
cena je od 90- do
605-tisíc korún.

eľ na cieľ
Guľobrokové kozlice

SBS 96

Dvojstranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ

FOTO: KATALÓG VÝROBCU
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trhové novinky

V tomto období sledujeme pohyb a zdravotný stav zveri po prezimovaní.
Opravu a úpravu po zime si vyžadujú studničky, posedy, kŕmne zariadenia,
senníky, válovce a soliská, a ľahšie to ide s využitím rôznych technických

vymožeností. Pri práci treba dávať pozor na kliešte a chrániť sa pred komármi.

1. Digitálny foto prístroj
Zachycuje snímky zveri.
Jednoducho ho upevnite
na mieste častého pohybu
zveri a máte pekné fotky
z revíru. Prístroj je dvadsaťštyri hodín
v pohotovosti, a vďaka technológii
s infračerveným svetlom za-
chytí aj nočný pohyb zveri
bez blesku a bez toho, aby
ju vyplašil. Fotografuje s roz-
líšením tri milióny pixelov,
nahráva video a pamäť umožní
až 160 fotografií.
Na každej fotografii je zobrazený dátum a čas, pohybový
senzor je nastaviteľný na rôznu intenzitu a napája ho šesť ba-
térií. Vyznačuje sa odolnosťou proti poveternostným vply-
vom a pred okom divej zveri je dobre maskovaný. Novinkou
je popruh na upevnenie s kovovým pásom na zabezpečenie
proti krádeži. Orientačná cena 14 700 Sk.

Apríloví pomocníci

3. Gumové aj termo
Kvalitné, ručne spracované čižmy WEGU-
Gft s profilovanou protišmykovou podráž-
kou zabezpečujú suché nohy v každej
situácii, sú flexibilné, pevné a pohodlné.
Forest s trojmilimetrovou neoprénovou
podšívkou majú nastaviteľnú šírku lýtka

pomocou bočnej spony.
Orientačná cena 2 100 Sk.
Hunter s osvedčenou látkovou
vložkou majú nastaviteľnú šírku
lýtka pomocou šnurovania.
Orientačná cena 1 220 Sk. Nature
s neoprénovou vložkou majú uzá-
ver na zips, takže sa dajú po-
hodlne obuť aj vyzuť. Orientačná
cena 2 490 Sk.

4. Ocieľka pero, kameň na
brúsenie a pasta na nože Puma
Brúsna ocieľka na nože v tvare pera. Orientačná

cena 580 Sk. Brúsny kameň dvojstranný
s jemnou a drsnou stranou s dĺžkou 15

centimetrov. Orientačná cena 700 Sk.
Ochranná pasta na nože v tube.

Orientačná cena 290 Sk.

2. Utiahne tri tony
Pomocou montážnej
dosky pripevníme
navijak na ťažné za-
riadenie. Napája sa
z batérie automobilu
mimoriadne dlhým
káblom, čím dosiah-
neme veľký rádius použitia okolo
vozidla. Priložená náhradná vodiaca kladka slúži na zdvoje-
nie užitočného zaťaženia na šesť ton a prídavná ručná kľuka
umožňuje prevádzku bez elektric-
kého prúdu. Navijak je rovnako
vhodný na stále namontovanie
na čelnú časť terénneho auta
alebo na odkladaciu plochu ná-
kladného vozidla. Orientačná
cena 10 500 Sk.

Stranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ

5. Brusič nožov Vulkanus
Nemal by chýbať na žiadnej
poľovníckej chate, kde sa často
varí guláš.

FOTO: KATALÓGY VÝROBCOV


