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Druhého júna usporiadal sokoliar-
sky dvor Astur na hrade Červený
Kameň, neďaleko Modry a obce
Častá, deň detí s letovými ukáž-
kami sokoliarskych dravcov. Zú-

častnili sa na ňom aj zástupcovia televíznej re-
lácie Halali, aby zdokumentovali krásny
začiatok júna – mesiaca poľovníctva a ochrany
prírody.
Na „dvore“ pripravili manželia Alena a Jozef
Dúhovci s Monikou Grúberovou a výtvarníč-
kou Vilmou Holickou, pekný detský areál vy-
zdobený balónikmi. O stravovanie sa posta-
rala firma Week&Weekend z Pezinka, ktorá
pri zakúpenom detskom menu venovala kaž-
dému dieťaťu aj zaujímavú hračku.
Organizátori nachystali kresliace potreby,
vecné ceny a sladkosti, ako aj klobúčiky pre
dievčatá a čiapočky pre chlapcov na dvojko-
lovú súťaž detí, ktoré písomne navrhovali
mená pre samčeka a samičku sokola rároha
z umelého odchovu Antona Moravčíka, prezi-
denta Slovenského klubu sokoliarov pri Slo-
venskom poľovníckom zväze. Mimochodom,
túto jar mal znášky viac ako 40 vajíčok, z kto-
rých odchováva mláďatá.

Daj mi meno a spútaj ducha
Všetky deti mali na podujatie voľný vstup. Sú-
ťaže prebiehali v troch vekových kategóriách:
do 5, od 5 do 8 a od 8 do 12 rokov. Napriek
určeným vekovým skupinám mal najmladší
účastník 10 mesiacov a oduševnene s ním súťa-
žila jeho mamina, a najstarší 17 rokov, ktorý sa
nehanbil zúčastniť sa na detských hrách men-
ších detí. Pri vstupe do detského areálu dostalo
každé dieťa evidenčnú kartu, s ktorou absolvo-
valo päť súťažných stanovíšť.
Na prvom stanovišti napísalo dieťa, alebo
rodič na prednú stranu kartičky mená, ako by
sa mal volať sokolí samček a samička, ktoré za-
tiaľ neboli pokrstené. Na zadnej strane bolo
napísané meno a adresa dieťaťa. Na druhom
stanovišti sa deti stretli so strašiakom, ktorý
predstavoval zlého ducha ničiaceho prírodu.
Deti sa ho snažili spútať veľkým kruhom,
ktorý mu mali hodiť na krk. Tak mohli pre-
ukázať svoju šikovnosť. Z troch pokusov
musel byť aspoň jeden úspešný. Na treťom
stanovišti našli deti hniezdo dravca, do kto-
rého museli na lopatke dopraviť vypadnuté va-
jíčko, ktoré nahrádzala tenisová loptička.

22 Poľovníctvo a rybárstvo 8/07

SOKOLIARSTVO

Tomáš Krivjanský

Prečo medzinárodný? Nuž,
zúčastnili sa na ňom rodičia
s deťmi z Česka, Francúzska,
Japonska, Litvy, Maďarska,
Nemecka, Poľska, Ruska,
Slovenska a Veľkej Británie.

Prílet myšiaka predvádza Anton
Moravčík, vedúci sokoliarskeho
dvora Astur na hrade Červený
Kameň a prezident Slovenského
klubu sokoliarov pri Slovenskom
poľovníckom zväze v Bratislave.F
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Sokoliarsky
medzinárodnýraj
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Tomu, kto nedočiahol alebo nedohodil,
ochotne pomáhali organizátori, ale aj rodičia.

Kútik mladých umelcov
Keďže v každom dieťati drieme talent, tak
štvrté stanovište na lavičkách v tieni stromov
bolo chvíľkou tvorivého oddychu. Akýsi kútik
mladých umelcov. Deti mohli nakresliť obrá-
zok svojho najobľúbenejšieho hrdinu z ríše
zvierat, strom alebo

kvetinu, ktoré sa im najviac páčia. Pripome-
nuli si tým, že prírodu a všetky živé tvory
v nej máme radi a snažíme sa ich chrániť.
Kresbu si dieťa odnieslo na piate stanovište
s tabuľami, kde výkres ihneď vyvesili, aby sa
mohli všetci prítomní potešiť pohľadom na
vystavené diela.
Po splnení úlohy dostali deti na každom sta-
novišti na kartičku pečiatku. Tú odovzdali na
poslednom nesúťažnom stanovišti s občer-
stvením, kde ich konečne čakal balíček slad-
kostí. Kto mal chuť, dostal k tomu chlieb na-
tretý masťou a s čerstvou cibuľkou, alebo
koláč – oboje z pekárne v Častej. Samo-
zrejme, aj malinovku, lebo pitný režim detí
bol pri slnečnom počasí dôležitý.
Po oboch kolách vybrala porota najkrajšie
kresby podľa vekových kategórií a najvýstiž-
nejšie návrhy mien pre sokoly. Pred obedom
a popoludní sa uskutočnilo žrebovanie na-
vrhnutých mien. Prvé tri deti za návrhy v kaž-
dom kole odmenili vecnými cenami a záro-
veň vpísali víťazné mená do krstných listov
sokolov.

Pipo a Alfa
Vyžrebovaný víťazný autor mena „Pipo“ pre
samčeka sokola rároha, Riško Katrenian z do-

mova postihnutých detí v Trnave a vyžrebo-
vaný víťazný autor mena „Alfa“, pre samičku
Danko Bedenský, sa stali krstnými rodičmi
sokolieho páru. Zároveň im organizátori po-
dujatia odovzdali krstné listy a voľné vstu-
penky do areálu sokoliarskeho dvora Astur,
aby mohli svoje krstniatka navštevovať častej-
šie.
Detský deň na hrade Červený Kameň sa kon-
čil podvečer letovými ukážkami dravcov:
výrov skalných, myšiakov lesných, kaňúrov
okrúhlochvostých, sokola rároha, sokola tma-
vého a orla krikľavého, ktorý predviedol tak-
mer 300 metrov dlhý prílet z hradného nádvo-
ria dole do sokoliarskeho dvora. Deti si mohli
zblízka pozrieť viac ako 50 dravých vtákov
a sov na sokoliarskych posedoch a vo volié-
rach, spolu s krkavcami čiernymi a glezgom
hrubozobým. Niektoré, odvážnejšie si mohli
dravca na sokoliarovej ruke aj pohladiť alebo
priamo pred ostatnými prítomnými vyskúšať
prílet dravca na svoju ruku. Pri niektorých le-
tových ukážkach nechýbal letmý kontakt det-
ských hláv, ale aj rodičov s krídlami prelietava-
júcich dravcov, čo vyvolávalo nadšenie
všetkých prítomných. Najviac však u brit-
ských a japonských turistov.
Počas celého dňa znel na hrade Červený
Kameň šťastný džavot detí, sprevádzaný spo-
kojnými úsmevmi dospelých.

Nepochybne silným zážitkom bolo pristávanie
dravca na detskej ruke.

Najmladší, 10-mesačný účastník súťaže s maminou
dostal za svoju kresbu čiapočku.

Do súťaží sa s chuťou zapájali nielen deti, ale aj ich
rodičia.

Krstný list samičky Alfa...
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� Sokoliari a poľovníci
spolupracujú

Christian de Coune, bývalý
prezident Medzinárodného zväzu
pre sokoliarstvo a ochranu
pernatých dravcov (IAF) a v súčas-
nosti kontaktná osoba pre európske
záležitosti navštívil centrálu Federá-
cie poľovníckych zväzov Európskej
únie (FACE) s cieľom zintenzívniť
spoluprácu v medzinárodných
záležitostiach zahŕňajúcich obchod
s voľne žijúcou zverou (CITES),
vtáčiu smernicu, komunikáciu
s verejnosťou a ochranu zveri.

� Medzinárodne
o kormoránovi

Na zasadnutí Európskeho
parlamentu v Štrasburgu
prerokúvali v medzinárodnej
skupine pre trvalo udržateľné
poľovníctvo obťažnú a už dlho
diskutovanú tému škôd
spôsobených kormoránom.
Nemeckí a írski experti podali
správu o výraznom náraste
početnosti európskej populácie
a škodách spôsobovaných
v rybnom hospodárstve. Poukázali
aj na znižovanie biodiverzity, lebo
mnoho druhov rýb je takmer pred
vyhynutím. Viacero členov
Európskeho parlamentu upozornilo
na to, že tento problém sa napriek
existujúcim štatistikám rieši
nedostatočne.

� Slony poranili
rangerku

Skupinu rangerov, ktorí sa vracali
autom z oslavy, napadla v Krueger-
skom národnom parku črieda
slonov. Hrubokožce vozidlo prevrá-
tili. Trom členom posádky sa poda-
rilo z auta vyliezť a dvaja zostali
zakliesnení. Jedna žena sa pritom
ťažko zranila. Slony ušli až po
varovných výstreloch.

� Nový druh leoparda
na Borneu

Americkí vedci zistili, že „hmlový“
leopard, žijúci na ostrovoch Borneo
a Sumatra, je samostatný druh.
Doteraz si mysleli, že leopardy
z indonézskej pevniny a z ostrovov
tvoria jeden živočíšny druh. Odhadu-
jú, že na Borneu žije päť- až jede-
násťtisíc a na Sumatre tri- až sedem-
tisíc veľkých mačkovitých šeliem.

ZO SVETA

Pytliak vyzbrojený lukom
a šípmi už zastrelil v Ne-
mecku pri Falkensee pät-
násť kusov zveri. Polícia

pátra po mužovi v zeleno-
čiernom oblečení, ktorého
už viackrát videli a stále
uniká.

Očividne veľmi hladná straka
priletela na snehom pokryté po-
zostatky uhynutej zveri. Nepo-
zorovane pribehla líška, straku
odohnala a začala obhrýzať
kostru. Potravu jej však nedo-
prial orol skalný, ktorý vzápätí
nehlučne priletel a líšku tvrdo
napadol.

Danielka so šípom v hlave, jedna
z mnohých obetí pytliačiaceho lukostrelca
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Kalendár mesačného svitu – august/september 2007

Divadlo na
zdochline

Straka, líška a orol skalný v boji o prežitie

Po ovnícky kalendár mesa ného svitu – august/september 2007

as v SE

Dátum Vidite nos 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 Vidite nos

klesá od: Intenzita osvetlenia povrchu Zeme Mesiacom stúpa od:

24./25. aug. 19:42 0 0 1.3 2.5 2.3 2.4 2.2 1.6 0.6 0 0 0 0 05:24
25./26. aug. 19:40 0 0 0.8 2.6 2.8 3.2 3.3 3 2.4 1.3 0 0 0 05:26
26./27. aug. 19:38 0 0 0 2.3 3.2 4 4.4 4.4 4.1 3.3 2.2 0.2 0 05:27
27./28. aug. 19:36 0 0 0 1.8 3.3 4.5 5.3 5.7 5.6 5.2 4.4 3.1 1.3 05:28
28./29. aug. 19:34 0 0 0 1.1 3.1 4.6 5.7 6.4 6.7 6.6 6.1 5.1 4 05:30
29./30. aug. 19:32 0 0 0 0.2 2.5 4.2 5.4 6.3 6.9 7.1 6.9 6.3 5.5 05:31
30./31. aug. 19:30 0 0 0 0 1.8 3.4 4.6 5.5 6.2 6.6 6.7 6.4 6 05:33
31./01. a./s. 19:28 0 0 0 0 1 2.4 3.4 4.3 4.9 5.4 5.6 5.6 5.4 05:34
01./02. sept. 19:26 0 0 0 0 0.2 1.5 2.3 3 3.5 3.9 4.2 4.3 4.3 05:35
02./03. sept. 19:24 0 0 0 0 0 0.7 1.4 1.9 2.3 2.6 2.8 3 3.1 05:37
03./04. sept. 19:22 0 0 0 0 0 0 0.7 1.1 1.4 1.6 1.7 1.9 2 05:38

Údaje sú platné pre 48,67 zemepisnej írky (deg) a 1 h 17 min – poloha B. Bystrice 

Vidite nos klesá a stúpa v závislosti od asu západu a v chodu Slnka

Intenzita osvetlenia Vidite nos

Nedostato n a slab mesa n svit

Stupe I. 0,0 - 3,5  Obrysy zveri sa dajú len a ko rozozna
Ur enie zveri a zamierenie nie je mo né, alebo je problematické

 Podmiene ne pou ite n a dostato n mesa n svit
Stupe II. 3,6 - 5,0  Obrysy zveri sú rozoznate né a iasto ne sa dá ur i druh a ve kos zveri.

 Zamierenie na krat iu vzdialenos je bezproblémové

 Jasn mesa n svit

Stupe III. 5,1 - 7,5  Dostato ná a dobrá vidite nos , obrysy zveri sa dajú jasne rozozna
Zver je mo né bezpe ne ur i a posúdi . Zamierenie je bezproblémové

 Ve mi jasn mesa n svit

Stupe IV. 7,6 a viac  Vynikajúca vidite nos aj na vä iu vzdialenos . Mesa n svit preniká cez oblaky
 Rozpoznanie - ur enie zveri a zamierenie je bezproblémové

Spln mesiaca – 28. augusta o 12 h 35 min. 

Údaje o osvetlení povrchu Zeme Mesiacom v závislosti na jeho fáze, v ke Zostavil: Ing. Marián ebo
nad obzorom a vzdialenosti od Zeme pod a RNDr. Eduarda Pitticha, DrSc. (SAV).

Pytliak
Robin
Hood


