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45 Kč
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Vrcholí sezóna lovu dravcov

Od patentiek po burizóny

Feedrové
nástrahy

Čaro sokoliarskej
poľovačky

Pod krídlami
lovcov

Stretnutie 
s čertom
Muflónom sa začali
ťažké časy

Prívlač
v zime

Cena 1,49 €
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sokoliarstvo

V rozľahlom areáli je už nastúpená stovka so-
koliarov, medzi nimi aj zopár žien. Väčšina
drží na ľavej ruke opereného pomocníka, nie-
ktorých sprevádzajú psy. „Je tu viac ako
osemdesiat dravcov. Zastúpené sú orly
skalné, sokoly sťahovavé, sokoly rárohy,
rôzne hybridy sokolov, jastraby lesné, kaňúry
okrúh -lochvosté a myšiaky červenochvosté.
V okolitých revíroch budeme loviť drobnú
zver, najmä zajace a bažanty,“ uvádza nás do
obrazu Anton Moravčík, prezident Sloven-
ského klubu sokoliarov pri Slovenskom 
poľovníckom zväze. Dodáva, že okrem do-
mácich členov sem na päť dní pricestovali aj
účastníci z Anglicka, Holandska, Belgicka,
Francúzska, zo Srbska, z Poľska, Nemecka,
Rakúska, Maďarska a z Českej republiky. 

Priateľské súperenie: Po slávnostnom
otvorení podujatia za účasti štátneho tajom-
níka ministerstva pôdohospodárstva Jána
Slabého sa sokoliari rozdelia do skupín.
Každý druh dravcov si totiž vyžaduje iný
spôsob lovu. O chvíľu štartujú do revírov
pri obciach Abrahám, Kolárovo, Okoč, De-
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V pochmúrnom
októbrovom ráne sa
vezieme na kúpalisko
medzi obcami Horné
Saliby a Diakovce,
neďaleko Šale. Nejdeme si
však liečiť jesennú depresiu
v termálnej vode, ale
chceme sa zúčastniť na
netradičnom love.

Mária Inštitorisová

Slávnostný nástup: Sokoliari sa zišli z viacerých krajín.

Pod krídlami
lovcov
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dina mládeže a Orechová Potôň. A hoci
stretnutie nemá formu súťaže, určité súpere-
nie medzi sokoliarmi predsa len vládne. 
Dôvodom je nielen najlepší úlovok, ale pre-
dovšetkým zážitok spojený s touto záľubou.
Sokoliari sa držia hesla: Nelovíme pre korisť,
ale pre všetko krásne, čo sa spája s lovom!
Pre úplnosť však doplníme, že na stretnutí

ulovili 54 zajacov, 26 bažantov a jeden kus
srnčej zveri. 

So skupinou „orlov“: Prichádzame do re-
víru Poľovníckeho združenia Orechová

Potôň. Hospodár Jozef Méri nás in-
formuje, že na rozlohe okolo 3
000 hektárov tu majú bažanty,
zajace, menší počet jarabíc, ale
aj divé kačice, lysky či srnčiu
zver. Sokoliari pod vedením Mi-

roslava Micenku zo Sniny sa na
okraji poľa rozostupujú do širokej rojnice
a pomaly napredujú. Fúka silný vietor, ktorý
operencom nehrá veľmi do karát. Odrazu sa
v diaľke rozbehne zajac a sokoliar, ktorý ho
zbadá ako prvý, zakričí: „Orol!“ Je to signál
pre ostatných, že vypúšťa dravca, aby ostali
stáť. Operenec zamieri do vzduchu, ale ne-
letí vysoko. O chvíľu sa spúšťa za korisťou,
no zajaca iba škrabne. Ten kľučkuje, využíva
protivietor a uniká do porastu. Útok vyšiel
naprázdno. 

Konkurenti: Kráčame ďalej, objavuje sa
iný ušiak. Jeden z lovcov púšťa orla z ruky.
To isté však urobí jeho kolega a pred našimi
zrakmi sa odohrá dramatická scéna. Obidva
dravce najskôr sledujú zajaca, ale vtom
začnú súperiť o korisť a zakvačia sa do
seba. V chumáči klesajú k zemi a hrozí, že
sa vzájomne porania. Zajac uteká do bezpe-
čia. „To je zlé, to sa nemalo stať!“ kričí M.
Micenko. Majitelia sa ponáhľajú ako
o dušu k zápasiacim orlom a snažia sa ich
oddeliť od seba. Našťastie si veľmi neublí-
žili... Počas nasledujúcich chvíľ sme sved-
kami ešte niekoľkých útokov, nie -ktoré sa
končia úspešne pre lovcov, pri iných si za-
chránia kožu zajace. Presviedčame sa, že

šance sú na obidvoch stranách skutočne vy-
rovnané.

Ušľachtilá tradícia: Sokoliarstvo sa pova-
žuje za najstarší spôsob lovu, ktorý má viac
ako štyritisícročnú tradíciu. „Definícia soko-
liarstva v latinskom jazyku znie: De arte ve-
nandi cum avibus, čo v preklade znamená
umenie lovu pomocou cvičených dravých
vtákov. Našou úlohou je zachovávať túto tra-
díciu ako kultúrne dedičstvo. Ide o najušľa-
chtilejší lov, pretože poskytuje vyrovnané
šance lovcovi i potenciálnej koristi. V prírode
sa dravec musí poriadne namáhať, aby ulovil
niečo na prežitie. A takisto zver má veľa mož-
ností, ako sa ubrániť,“ hovorí A. Moravčík.
Každý druh dravca, či už orol, sokol alebo 
jastrab pritom loví iným spôsobom. Pri love
pomocou sokolov sa využívajú aj poľovné
psy, najmä stavače. �

(Viac foto na www.polovnictvoarybarstvo.sk)
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Silné puto
Medzi sokoliarom a dravcom vzniká
úzky vzťah, pri orloch takmer na
partnerskej úrovni. „My tomu hovo-
ríme imprinting, teda vpečatenie,
zapamätanie si ,rodiča‘, ktorý drav -
ca kŕmi,“ uviedol Miroslav Mi-
cenko. Chceli sme vedieť, či je
rozdiel v lovení s orlom skalným
a orlicou. „Samec je asi o kilogram
ľahší ako samica, preto je pri love
šikovnejší aj výkonnejší. Keď orlica
sedí na hniezde a ochraňuje mlá-
ďatá, pre celú rodinu loví samec. Ale aj samice sa medzi sokoliarmi tešia veľkej obľube.
Najmä preto, že sú jemnejšie. Keďže sú ťažšie, zdatnejšie a majú väčšie pazúry, zvládnu
i väčšiu korisť. Ideálne sú napríklad pri love líšok,“ vysvetľuje skúsený chovateľ. A akú
najväčšiu zver dokáže tento dravec uloviť? S vycvičeným orlom skalným možno
podľa M. Micenka loviť aj srnčiu zver. V prírode je to však jeho korisť len výnimočne. „Na
druhej strane, kazašské sokoliarstvo je známe tým, že jazdci na koňoch lovia s orlami
i stepných vlkov, ale väčšinou mláďatá,“ dodáva M. Micenko.

Zastávka v škole 

So sokoliarmi sme sa pred odchodom
do revíru zastavili na dvore Základnej
školy v Orechovej Potôni, kde prisľúbili
ukážku dravcov. Atraktívna téma a ešte
atraktívnejšie operence pritiahli aj pozor-
nosť škôlkarov v susedstve, ktorí doslova
viseli na plote. Deti si vypočuli zaujímavé
rozprávanie o orlovi skalnom. Dozvedeli
sa, že tento dravec je na Slovensku prís -
ne chránený zákonom, že v na šej voľnej
prírode žije približne 120 párov týchto
orlov, čo je relatívne priaznivý stav.
V niektorých krajinách totiž už úplne vy-
mizol. Zdržiava sa v horských pásmach,
v zime sa však niekedy premiestni za za-
jacmi do nižších oblastí. Tento druh sa
môže dožiť aj 90 rokov. 
Sokoliari získavajú dravce výlučne
z umelých odchovov. Dospelý samec
váži približne 3,5 kilogramu, orlica asi
4,5 kilogramu. V rozpätí krídel merajú
okolo dvoch metrov. V poslednej de-
káde marca až začiatkom apríla znesie
orlica dve alebo tri vajcia. Mláďatá po vy-
liahnutí vážia 90 gramov. Sokoliari ich
kŕmia zväčša jednodňovými kurčatami.
Orlíčatá rastú veľmi rýchlo a rozmery do-
spelého vtáka dosahujú už v prvom roku
života. Mladý orol skalný má biely koreň
chvos ta, ktorý sa neskôr mení na mra-
morovaný. 

Vďační diváci: 
Deti zaujímalo všetko okolo dravcov.

Miroslav Micenko: 
Chovateľ s 26-ročnou orlicou Irou.

www.polovnictvoarybarstvo.sk

video

FO
TO

: M
Á

R
IA

 I
N

ŠT
IT

O
R

IS
O

VÁ

FO
TO

: M
Á

R
IA

 I
N

ŠT
IT

O
R

IS
O

VÁ

PaR_12_2009_new:PaR 12_2009  11/13/09  1:00 PM  Page 25


	001_PaR 12_09.pdf
	024_PaR 12_09.pdf
	025_PaR 12_09.pdf

