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Vytiahli sa pred verejnostou
V Dome kultúry

v Uhrovci sa 28. a 29. marca
uskutocnila okresná chova-
teIská prehliadka trofejí,
ktorú organizovala OkO
SPZ Bánovce nad Bebravou

v spolupráci s Polovníckym
združením Ludovíta Štúra

a obcou Uhrovec. Vystavo-
vali viac ako 260 trofejí,
z ktorých tri ocenili zlatou,
pät striebornou a 21hronzo-
vou medailou. Sprievodné
podujatia boli urcené poIov-
níkom i širokej verejnosti.
Výstavu trofejí si ešte pred

oficiálnym otvorením pre-
zreli žiaci miestnej základnej
školy s materskou školou,
ktorí sa prezentovali výtvar-
nými prácami s tematikou
prírody a poIovnej zveri. .Au-
tori najlepších prác boli od-
menení vecnými cenami.

Prehliadku trofejí otvo-
rilo vystúpenie folklórnej
skupiny Uhrovcan. Spomien-
kovou výstavou si organizá-
tori pripomenuli život
a dielo Karola Šovánku, vý-
znamného slovenského ma-

liara poIovnej zveri a rodáka

z Uhrovca. Kynológovia ve-
rejnosti prezentovali poIov-
nícke plemená psov a svoje
práce vystavovali aj známi
uhrovskí rezbári. Súcastou

prehliadky bol odborný se-
minár Výživa a praktické
spôsoby prikrmovania jele-
nej, srncej a danielej zveri
a možné súvislosti so ško-

dami v lese, ktorý viedol
Ing. Matúš Rajský.Bodkou
za úspešným a zaujímavým
podujatím bola porada po-
Iovných hospodárov.

PaedDr. ROMAN ŠEVCÍK

Myslia nadôchodcov
Šarišská regionálna organizácia SPZ v Prešove usporiadala 4. až 8. marca re-

gionálnu chovatelskú prehliadku trofejí ulovenej zveri. Výstava bola umiestnená
v bývalej Strednej technickej lesníckej škole v Prešove. Usporiadatelia si dali zále-
žat na výzdobe a na aranžovaní prehliadky. Z dobre ozvucenej sály sa ozývala
príjemná hudba. PoIovnícke združenie 09 Marduna Sabinov sa rozhodlo na
tento polovnícky sviatok pozvat aj bývalých a terajších clenov, ktorí sú v dô-
chodku, aby im spestrila všednosti seniorského veku. Pozvaní hostia dostali
sprievodné katalógy, v ktorých si pocas prehliadky mohli vyhladat prezentované
chovatelské úspechy jednotlivých poIovníckych združení.

Stretnutie seniorov zakoncili dobrým obedom. Pri údenom kolene a cerve-
nom vínku si zaspomínali na svoje poIovné úspechy. Bola to vydarená akcia.
Dôchodcovia pookriali na duchu a boli radi, že na nich nezabúdajú tí, ktorých
kedysi zaúcali do tajov poIovníctva. Podobné stretnutia budú pokracovat, najbliž-
šie sa uskutocní už v júni - mesiaci poIovníctva.

Rozvoniavalaj dobrýguláš
Prof. Ing. Pavel Hell, CSc. prednášal o danielej
zveri v Bielych a Malých Karpatoch
a doc. Ing. Jaroslav Slamecka, CSc. o súcasnej
situácii a perspektívach chovu malej zveri.

Na výstave v Kultúrnom dome Samka

Dudíka v Myjave si návštevníci mohli pozriet
713 trofejí polovnej zveri. Z toho bolo 487
srncích, 86 jeleních, 86 danielích, 27 muflo-
ních, 15 diviacích, 10 !íšcích a dve jazvecie tro-

feje. Celkovo bolo udelených 15 zlatých,
14 strieborných a 29 bronzových medailí.

TOMÁŠKRNJANSKÝ

Pri príležitosti 62. výrocia založenia PoIov-
níckeho združenia Turá Lúka usporiadala Re-

gionálna organizácia SPZ Senica v spolupráci
s Mestským úradom Myjava, Lesnými úradmi
Senica a Nové Mesto nad Váhom a najmä
s PZ Turá Lúka chovatelskú prehliadku trofejí

jednotlivých polovníckych združení. Konala sa
12. až 15. marca a vydali z nej aj 36-stranový
katalóg.

Organizáciu podujatia mali na starosti po-
Iovný hospodár združenia Ing. Ján Kurtiš
a predseda Ing. Pavol Hrnciar. PZ Turá Lúka
malo aj vlastnú expozíciu, kde pocas výstavy
ponúkali návštevnlkom guláš z diviny.
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Dospelí; det;: Zaujímalisa
o pol'ovnícku literatúru.

MIROSLAVPEKÁR
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Božíbic
Ivan Knaze

T
akúto nelichotivú prezývku dostal
koník stahovavý (Locusta rmgrato-
ris)v Biblii.Je to on, co dokázal pri
premnožení znicit rolníkom celú
úrodu. Aj teraz dochádza najmä

v Afrike z casu na cas k masovému premno-
ženiu koníkov a hrozí, že sa doslova prevalia
cez obilné polia a oholia všetok porast aj
s kríkmi.

Nezvycajný vzhrad: Detail hlavy
s vel'kými pásikavými ocami
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Jeho navšfívenka: Samcek kan/ka stahovavého

Naštastie u nás nepredstavuje koník sta-
hovavý žiadne nebezpecenstvo. Hoci sa tu
objavuje, vdaka miernemu podnebiu sa do-
siaf nikdy nepremnožil v takom obrovskom
rozsahu. V posledných rokoch sa dokonca
stal vzácnym a jeho migrácie sú nepravi-
delné. Koník na snímke je z Partizánskeho
a pozoroval som ho v roku 2007. Je to po-
merne velký jedinec, samcek s dfžkou sedem
centimetrov s hrubým a silným telom. Má
dolu sklonenú hlavu vybavenú mocnými
hryzadlami, ktoré mu umožnujú konzumo-
vat aj tvrdú bylinnú potravu.

Zaujali ma najmä jeho velké zložené oci
po bokoch hlavy s výraznými ciernymi pá-
sikmi. Jeho tykadlá sú krátke, rovnako ako

pri ostatných druhoch koníkov. Koník staho-
vavý je výborný letec. Zaujímavý je jeho
spôsob štartu. Koník sa musí dostat na tvrdý
rovný podklad, potom odrazu zdvihne
vrchné tvrdé chitinizované ochranné krídla

a zacne vystierat druhý pár širokých blani-
tých krídel, ktoré boli až dovtedy zložené
ako mechy na harmonike. KoruKtieto
spodné krídla vystiera, vibruje nimi, ako by
ich napfnal vzduchom. Asi po 30 až 50 se-
kundách sa konecne odlepí od zeme
a okamžite dosiahne velkú rýchlost. Samcek
pritom vyludzuje aj prenikavý zvuk. Na to
mu slúži ozubená cast nôh, ktorými .píli"
po okraji tvrdých kroviek. Je to pekný a za-
ujímavý tvor, je radost ho stretnút. .

Aj sokoliari bilancovali
S

lovenský klub sokolia-
rov pri Slovenskom
pofovníckom zväze
usporiadal na prahu
tohtorocnej jariv Brati-

slave výrocnú clenskú schôdzu
a odborný seminár. Na oboch ak-
ciách sa zúcastnil aj riaditel kance-
lárie SPZ PaedDr. Imrich Šuba

a vedúci odboru pofovníckejinfor-
matiky Ing. Štefan Engel.

Úcastníci na schôdzi schválili

správy o cinnosti, cerpaní roz-
poctu, stave dravcova správu kon-
trolnej a revíznej komisie za rok
2008. Zaoberalisa aj prípravoutoh-
torocného medzinárodného stret-

nutia sokoliarov.Hlavnou náplnou
semináravšak bola nová legislatíva.
Za úcasti Ireny Belohorskej, po-
slankyne Európskeho parlamentu,
Ing. Stanislava Becíka, ministra
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eôdohospodárstva SR, zástupcov
Státnej veterinárnej a potravinovej
správy SR a mnohých dalších rie-
šili návrhy a pripomienky k zá-
konu, ktorým sa mení a dopfna
zákon C.543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny, dalšie súvisiace
zákony a nariadenia v rámci EÚ.

Minister ponúkol sokoliarom
reprezentáciu našej krajiny na Slo-
venských dnoch v Bruseli spolu so
zástupcami z oblasti politiky, kul-
túry, ekonomiky, gastronómie
a podobne. Na seminári sa zúcast-
nil aj zástupca rakúskeho sokoliar-
skeho klubu Josef Hiebeler.

Na podujatí odznelo vela pod-
netných návrhov a najmä riešení'
súcasnej slovenskej legislatívy, ktorá
najmä vo vztahu k ems nespfna
požiadavky Európskej únie. .
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