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PredsedaSlovenského
klubusokoliarovAnton

Moravcíkje dravýmvtákom
oddanýtelomajdušou.

v

C
ím si vászískalosoko-
liarstvo?
Oddávna som sa veno-
val omitológii a dravce

ma zaujali najviac. Stará latinská
definícia sokoliarstva znie De arte
venandi cum avibus, co znamená
Umenie lovu zveri s pomocou dra-
vých vtákov. Je to najhumánnej-
ší a najušlachtilejší spôsob lovu.
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Základnou
výbavou dravca

Je ciapocka
a rolnicky, ktoré

dnes nahrádza
vysielacka.



"Hoci ichl'udstvochováuž4 000roko~niesúdomestikované.
Spolupracujúsclovekom,noje to ichdobrávôla.1/

V sokoliarstve má totiž zver rovna-

kú šancu ako dravec. Ked napríklad
sokol útocí na bažanta, bažant ho na
oblohe vidí, môže sa ukryt a vie, že
"nepriatel'" sa do hustého porastu
nedostane.

Ako by ste definovali vztah medzi
dravcom a sokoliarom?

Je to silné puto, dravce si však za-
chovávajú svoju majestátnost a ne-
dajú sa zlomit. Hoci ich ludstvo
chová už štyritisíc rokov, nie sú do-
mestikované. Spolupracujú s clove-

kom, no je to takpovediac ich dob-
rá vôla. Nedokážeme s nimi robit

nic iné, len to, co robia vo volnej
prírode - lietajú a lovia. Medveda
ci slona naucíte tancovat, dravého
vtákanie.

Znamenáto, že dravceneznášajú
drezúru?
Presne tak. Dravca nemožno cvicit
formou drezúry. Ak má jeho vztah
s clovekom fungovat, musí to byt
tímová práca.

Ako dlho trvá výcvik?
Základný výcvik sa zacína už
v mladom veku a trvá približne tri
mesiace. Prvým krokom je onáša-
nie - nosenie na rukavici. Tá je pre
dravca akýmsijedálenským stolom,
miestom, kde dostáva kúsky mäsa.
Vták sa postupne zoznamuje s oko-
litým prostredím, zvyká si na ludí,
autá, bicykle, psov... V dalšej fáze
sa ucí prešliapnutie na rukavicu,
takže najskôr prekrocí jednou no-
hou a potom druhou, neskôr zvláda
prílet na rukavicu z coraz väcších
vzdialeností. Pocas tohto procesu
je priviazaný na šnúre a ked spo-
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I'ahlivo prilieta zo vzdialenosti 50 ~

Dravé vtáky
vyžadujú dennú
starostlivost.

metrov, môžeme ho zacat volne
púštat. Samozrejme, má na sebe
rolnicky, aby ho bolo pocut, a pre
pripad straty štítok s adresou. V po-
slednom období sa používa aj malá
vysielacka, pomocou jej signálu sa
dá dravec dohladat.

Funguje metóda odmien a tres-
tov?

Nie. Ked cvicíte psa, môžete ho po-
trestat. Pri dravcovi je to vylúcené.
Pes potrebuje cítit nadradenost
svojho pána, musí mat "šéfa" svor-
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Irozhovor

ky, COv prípade vtákov neplatí. Tam
je vztah s clovekom rovnocenný,
založený na vzájomnej spoluprá-
ci. Stací si uvedomit, že dravec sa
niekedy dostáva aj na kilometer od
svojho majitela. Keby nechcel, ne-
vráti sa. Jediné, co sa dá pri výcviku
využit, je prirodzený zdravý hlad,
takže ak váš zverenec urobí nieco
dobre, dostane za odmenu oblúbe-
né mäso.

Stávasa,že sadravecnevráti?
Obcas, najmä ked je silný vietor,
zablúdi. Kedysi sa nám takto zatú-
lal sokol a na druhý den nám telefo-
novali z Juhoslávie, že ho našli.

Pozná "svojho" cloveka?
Samozrejme, dokonale, a to podla
výzoru aj podla hlasu. Jeden z mo-
jich odchovancov ma po hlase spo-
znal po troch rokoch.

Ve/'kou skúškou bývaprvé vypus-
tenie...
Vychovat mládatko znamená veno-
vat sa mu niekolko hodín denne. Je
to akoby vaše dieta. Pochopitelne,
že ked ho máte prvý raz vypustit
na volno, srdce vám bije a kladiete
si otázky: Priletí naspät? Pripravil
som ho dobre? Aj nám sa stalo, že
sa mláda nevrátilo, no nie preto, že
by nechcelo. Jednoducho zablúdilo.
Treba si uvedomit, že mládatko je
neskúsené a ešte nevie dobre lietat.

Stací silnejší vietor, ktorý ho môže
odniest aj niekolko kilometrov. No
ako som už spomínal, v súcasnosti
nám pomáhajú vysielacky, vdaka
nim dokážeme dravca nájst v okru-
hu 20 kilometrov.

Ako vyzerá denná starostlivost?

Okrem pravidelného cvicenia treba
každého vtáka sústavne pozorovat,
sledovat, ci mu nieco nechýba, ci
nieje chorý. Tozbadáme presne tak,
ako matka zistí, že jej dieta ocho-
relo. Dravec potrebuje dennú hy-
gienu, cistenie voliéry, cerstvú vodu
a kvalitnú stravu. Obcas sú nevy-
hnutné aj vitamíny alebo lieky.

Utrafit správne krmivo je vraj
hotová veda...

Áno, je mimoriadne dôležité zistit,
co dravcovi chutí, po com sa cíti
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"Stacísilnejšívieto~ktorýhomôžeodniest
ajniekol'kokilometrov./l

zdravý a dobre produkuje mládatá.
Európski sokoliari najcastejšie pou-
žívajú ako krmivo výradové kuren-
ce a morky z hydinární, japonské
prepelice, laboratórne myši, krysy,
kuracie hlavy, krky, žalúdky a srd-
cia. Vták musí dostávat podobnú
potravu, akú konzumuje v príro-
de. Mastné, tažké mäso, napríklad
bravcové, nie je vhodné. Pestrá
strava a dennodenná hygiena zni-
žujú riziko chorôb. To však nezna-
mená, že ochorenie nehrozí vôbec.
Stací, ked priletí divoká hrdlicka
a kýchne...

Medzi
obyvatelov

sokoliarskeho
dvorana

Cervenom
Kamenipatrí aj

výrskalný.

Ktoréchorobysú najcastejšie?
Velkým nepriatelom dravých vtá-
kov je trichomonáda, vtácia diftéria
ci aspergilóza, ohrozujú ich aj rôz-
ne parazity. Dnes však už existujú
velmi dobré lieky, takže stací jed-
na malá tabletka a je po probléme.
Na rozdiel od psov sa dravce pre-
ventívne neockujú, no robia sa im
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výtery kloaky a hrvola, trus sa tiež
pravidelne posiela na vyšetrenie.

Co robí dravec,ked stojí,ciže
preperuje?
V tom caseodpocíva.Proces vý-
meny peria môže trvat pol- aj
trištvrte roka, no skúsený sokoliar
ho vie skrátit na 3-4 mesiace. Nám

sa osvedcilo kolísanie krmnych
dávok - raz dávame viac, inokedy
menej. Vdaka tomu potom dravec
rýchlejšie preperuje.

Akáje spoluprácapsaa dravého
vtákapri love?
Polovný pes sa využíva najmä pri
love so sokolom, menej s jastrabom
a orlom, pretože s nimi robíme útok
z pästi, ciže dravca za koristou vy-
púštame z ruky. So sokolom loví-
me krúživým cakaním - vypustíme
ho do výšky, on vykrúži a potom
k nemu tlacíme zver. Bažantje však
velmi opatrný a ked zazrie sokola,
snaží sa ukryt. Preto je výhodné
mat stavaca, ktorý bažanta vystaví.
Až potom pustíme sokola. Pes a so-
kol sú zohratí, dravec teda nesledu-
je sokoliara, ale psa. No a rovnako
ako polovný pes, aj sokol dokáže
dat najavo radost z úlovku - naježí
perie, prežíva vzrušenie...

Kde všade sa dravce využívajú?

V sokoliarstve je cielom udr-
, žat tradíciu našich predkov.

Popri tom sú však výborný-
mi pomocníkmi pri ochrane
polnohospodárskych kultúr,
napríklad slnecnice, ale aj pri

biologickej ochrane letísk. Tu
casto zabránia, aby lietadlo nasa-

lo holuba, co by mohlo spôsobit
haváriu. V mnohých štátoch ich
spätne vypúštajú do volnej príro-
dy. Takto sa zachránila populácia
sokola stahovavého v Európe, kto-
rá prudko klesla najmä v 80. rokoch
minulého storocia v dôsledku pou-
žívania DDT. Další spôsob využitia
je znižovanie populácie mestských
holubov, podobný projekt skúšali

-~~
napríklad v Prahe.
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Slovensko sa môže pochválit
úspechmi, co sa týka reprodukcie
dravcov v zajatí.
Máme skvelých špecialistov, kto-
rí vedia odchovat akéhokolvek
dravca nielen prirodzeným spô-
sobom vo voliérach, ale aj ume-
lým oplodnením. Práve na túto
metódu sa špecializujeme aj my
a v poslednom období sme dosia-
hli vynikajúce výsledky. Dnes do-
kážeme odchovat orly skalné, so-
koly rárohy, sokoly stahovavé, ja-
straby lesné, myšiaky cerve-
nochvosté, kanure okrúhlochvos-
té... Je to však mimoriadne nároc-
ná cinnost, ktorá vyžaduje množ-
stvo casu a úsilia. Dravcovi naprí-
klad musíme nahradit partnera,
ciže venovat sa mu, komunikovat
s ním.

Ste prezidentom Slovenského
klubu sokoliarov. S akými problé-
mami sa najcastejšie stretávate?
Za najzávažnejší problém považu-
jem neprehladnú a nejednoznacnú
legislatívu, co sa nevyriešilo ani
vstupom Slovenska do Európskej
únie. Naši sokoliari sú odrezaní od
európskeho a svetového trhu. Je to
najmä preto, že vybavenie dokla-
dov na ich dravca, teda "tovar",
trvá príliš dlho. Ceskí ci rakúski
sokoliari ich dostávajú operatívne
- na pockanie alebo maximálne do
troch dní. Veríme,že postupne sa to
zlepší aj u nás.

OVPLYVNILAHO KNIHA

Sokoliar
Anton Moravcík vyrastal na
Hornom Machnáci v Bratislave.

Jeho osud ovplyvnila novela J. C.
Hronského Sokoliar Tomáš. "Ked I
v roku 1961 vznikla v Bratislave

zoologická záhrada, založili sme
krúžok mladých ornitológov, ktorý
sa potom zmenil na sokoliarsky.
V roku '1967 bolo sokoliarstvo

uznané za zákonný spôsob lovu
a odvtedy sa mu venujem,"
hovorí. Predsedom Slovenského

klubu sokoliarov pri SPZ je už
tretie funkcné obdobie, okrem

toho pôsobí na sokoliasskom
dvore Astur na hrade Cervený
Kamen.

Co považujete za najväcší
úspech?
Napriek tažkostiam, sktorými zápa-
síme, sme bez financných príspev-
kov dokázali ovela viac ako niekto-
rí ochranári. Za vlastné peniaze sa
staráme o dravce, ktoré nájdu ludia
poranené po zásahu elektrinou ci
kolízii s autom. Prinášajú ich k nám,
my ich krmime, ošetrujeme, platí-
me veterinára a potom ich vypúšta-
me spät do prírody. No za najväcší
prínos považujem fakt, že vdaka

nám nehrozí, že by nejaký dravec
vyhynul. Našou pýchou je aj to, že
Slovensko je jediným európskym
štátom, v ktorom sa vyucuje soko-
liarstvo ako samostatný predmet.
Záujemcovia ho môžu študovat
v Banskej Štiavnici, Liptovskom
Hrádku, Prešove a vo Zvolene.

Kolko clenov má váš klub?

Momentálne máme registrovaných
330 riadnych clenov, rocne nám
pribúda 40-50 nových kandidátov,
ktorí cakajú na pripustenie ku skúš-
ke. Sokoliarom sa totiž môže stat
len ten, kto má platný polovný lís-
tok a sokoliarsku skúšku. Táje dost
nárocná, no ak to cloveka baví, do-
káže sa naucit všetko potrebné.

Aké vlastnosti musí mat dobrý
sokoliar?
Mal by to byt pokojný a vyrovna-
ný clovek, ktorý netrpí nervozitou.
Okrem toho musí rozumiet prírode
a omitológii. Dobre vycvicený dra-
vec neurobí svojmu pánovi hanbu,
poslúcha ho a loví. Musím zdôraz-
nit, že úspešnost lovuje v porovna-
ní so zbranou nižšia. Naším mottom
však je - Nelovíme pre korist, ale
pre všetko to krásne pri love.

text: Marianna Hrabinská,

fotografie: Rubin Kostov
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"Správnysokoliarbymal
bytpokojnýavyrovnaný

clovek/ktorýnetrpí
nervozitou.1/
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Naloveakodoma!
Televíznykanálo lovearybolovedostupný
nacelomSlovensku24hodíndenne!

Akosi náschytíte?

ŽiadajteukáblovéhooperátoraUPCBroadbandSlovakia

v ponukeUPCDigitat Volajte02/59422222alebonavštívte
www.upc.sk.

ŽiadajteusatelitnéhooperátoraCSLink!Volajte+420848200200alebo
pošlitee-mailna~. Viacinformáciínawww.cslink.sk.

~PC

@LlnlC
Žiadajtedôrazneu svojholokálnehoIPTVoperátoraalebopošlitee-mail

nainfo(á)fishinaandhuntina.cz.Viacinformáciína www.fishingandhunting.cz.

Novinka!TelevíznykanálFishing&Huntingje terazdostupnýv ponukeIPTVoperátoraOrangeSlovenskoa.s.
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PrevádzkovateibmkanáluFishingand HuntingpreCeskúaSlovenskúrepublikuje IKOCables.r.o.,Rohanskénábreží7, 186OOPraha8,

tel+420222710393,www.fishingandhunting.a


