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Na jesen a zaciatkom zimy
tiahnu dropy z Pakistanu
a ázijských stepí na juh. Pre
arabských sokoliarov je to
najkrajšie obdobie, ked môžu
ukázat, ako vycvicilisvojich
operených milácikov.

TIbor Bencic
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V
eterinárny lekár
MVDr. Ladislav Mol-

nár, PhD. pôsobil dlhé
roky v Spojených
arabských emirátoch.

Ako aktivny sokoliar a zároven
clen prezídia Slovenského klubu
sokoliarov sa s nami podelilo bo-
haté skúsenosti a poznatky zo so-
koliarskeho výcviku, chovu
a ošetrovania dravcov, ktoré nado-

budol v tejto krajine.

Šahín bu lejla: Tradicné arabské
sokoliarstvo bolo po stárocia
súcastou každodenného života ná-
rodov Perzského zálivu. Udomác-

nilo sa tam zrejme preto, lebo na
jesen sa po ocWadení vôd v Perz-
skom zálive stahovali ryby do
Wbších vôd Indického oceánu

a tamojší obyvatelia si museli hla-
dat iný zdroj obživy. Úlovky dro-
pov, migrujúcich z ázijskych stepí
na juh, najmä do Pakistanu, a za-
jacov ukoristených cvicenými
dravcami poskytovali vítanú alter-
nativu.

V tých casoch sa na lov využí-
val iba sokol stahovavý (Falco pe-

regrinus) a sokol rároh (Falco
cherrug). Prvý z nich sa cenil
Wavne pre agresivitu, rýcWost
a jednoduchost výcviku. Staré
arabské porekadlo "Šamn bu lejla"
("stahovavý za jedinú noc") ho-
vorí o tom, že cerstvo odchytený
sokol stahovavý mohol po Wa-
dovke prvej noci na další den ulo-
vit korist.

Odchyt: Velmi Eenený sokol
rároh sa po arabsky nazýva
"ažgar", co znamená svetlý. Loví
sa s ním vo velkých kotlinách, kde
je schopný spozorovat dropa aj na
vzdialenost niekoIkých kilomet-
rov. Cení sa jeho schopnost bojo-
vat na zemi a odvaha zaútocit na

dropa, ktorý caká nafúknutý
a s výhražne roztiahnutými kríd-
lami. Arabský sokoliar uznáva
u rároha rýcWy let a odvahu
dravca útocit aj na štyrikrát väcšiu
korist. Rárohy sa uplatnili aj pri
love zajacov, ktorých pocty bývali
mnohonásobne vyššie ako teraz.
Dravce sa po sezóne vypúštali na
slobodu, lebo tým, že konzumo-
vali mäso, boli ludom na prítaž.

Druhy: V case najväcšieho roz-
machu sokoliarstva v 90. rokoch
minulého storocia sa kvalitné rá-

sokoliarstvo
--

rohy dovážali z TIbetu. Sú takmer
hrdzavé a nazývajú ich "džerugi"
(Falco cherrug miJvipes). Tmavé
prírodné hybridy sokola stahova-
vého a rároha z Altaja nazývajú
Arabi "sindžári". Na špeciálnych
trhoch s dravcami sa objavujú aj
také druhy, ako je sokol tmavý
(Falco biarmicus), nazývaný "va-
cari", dalej berberský sokol, co je
menší druh, ktorý hniezdi v Omá-
ne, ci sokol cervenotemenný, na-
zývaný "šahib". Aj kašmírsky
poddruh sokola sa cení vysoko,
podobne ako typický ornitofágny
poddruh zo Srí Lanky, vyzbrojený
silnými pazúrmi i zobákom a na-
ucený manévrovat medzi stro-
mami. Svojským spôsobom loví
velmi cenený poddruh sokola sta-
hovavého zo Sibíri nazývaný
,;agra". Neloví krúživým vyckáva-
ním, ale sokoliari ho po vyplašení
dropa púštajú za koristou ako ria-
denú strelu.

Výcvik dravca: Tradicný arab-

ský výcvik je zo zápästia, na co sa
používa rukávnik "makalu". Ruka-
vice sa nepovažujú za praktické.
Pútka, ciže "sabuky" si sokoliari
pletú z rôznych lahkých vlákien.
Arabskí sokoliari nepoužívajú an-

glický typ ciapociek. Tvrdia, že po
utiahnuti zachytávajú pierka na
Wave a dráždia tým dravca. Aj so-
koliarske ciapocky si väcšinou šijú
sami zo pštrosej kože alebo z koz-
laciny.

Pri výcviku sokolov pre boj na
zemi sa používajú bažanty. Ba-
žant po vyhodení odleti 300 až
400 metrov, potom zosadá na
zem a uteká. Sokol k nemu doleti,
a kedže ho nedostihne vo vzdu-

chu, viaže ho na zemi. Pri kondic-

nom výcviku sa používajú aj
kaciceostrochvosté (Anas acura),
ktoré vedia neobycajne rýcWo lie-
tat. Sokol kacicu väcšinou ne-

chyti, ale sokoliar ho sleduje na
aute desat aj pätnást kilometrov
a potom mu vypusti druhú, hen-
dikepovanú kacicu so zalome-
nými pierkami, cím na konci
tohto dlhého útoku sokola od-
mení anakrmi.

Aby sa sokoly naucili útocit
na dropy bez strachu, používajú.
sa na výcvik aj divé morky. Od-
menovaním za odvahu sa podpo-
ruje ich mentalita dravcov.

Dalšou koristou na výcvik je
zajac púštny, ktorý sa loví aj ~~

Lachova ul. 39
Nám. hraniciarov,
Bratislava- Petržalka
Tel.:02/ 6241 2421, Tel./Fax:02/ 6241 0010
e-mail:vransky@chello.sk
www.zbrane-strelivo.sk
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sokoliarstvo

~~s pomocou chrtov. Chrt má za
úlohu zabránit zajacovi skryt sa
do diery alebo do kríkov a sokol
ho z výšky viaže. Pes je vycvicený
tak, aby korist prišliapol a odolal
aj zásahom sokola do koristi.

Lov dropov: Šejkovia z emirátov
si do nedávnej minulosti prenají-
mali na lov obrovské územia v Pa-
kistane. Vládnuca rodina emira
tam mala takzvané koncesie - re-

víry s výmerou 150 až 200 štvor-
cových kilometrov.

Ked zima zatlací migrujúce
dropy z ázijských stepí na juh,
zdržiavajú sa tam v obrovskej kon-
centrácii. Lovia sa v jesennom
a zimnom období. Velké soko-

liarske tímy vedeli ulovit na tomto
území pocas jednej výpravy aj
700 až 800 dropov. Ked sa však
ulovil prvý drop, v ktorom už boli
vajícka, lov sa skoncil a letelo sa
domov. Arabskí lovci nemajú zá-
ujem decimovat lovné teritóriá.
Vidno tam úsilie o trvalo udrža-

teIný lov.
Na polovacku v Pakistane sa

výpravy donedávna prepravovali
lietadlami, do ktorých sa zmestilo
aj 150 vtákov so sprievodom. Na
mieste uprostred púšte sa postavil
stanový tábor, v ktorom sa mohlo

na mesiac-dva ubytovat aj pätsto
sokoliarskych lovcov a dravcov.
Lovecký tím obkolesil kotlinu, na
ktorej dne je vdaka deprivácii
vlb.ký piesok. Rastie tam zelen,
ktorú dropy ozobávajú. Miesto
obklúcili lovci na autách, vyplašili
dropy a ostatné už bola práca pre
sokoly.

Dnes sa už velké lovecké ex-

pedície nekonajú najmä v dô-
sledku hrozby teroristických
útokov v krajinách s historickými
loviskami.

Korist: Drop je pre loviaceho so-
kola obrovská výzva. Lahko púšta
perie a casto ponúkne dravcovi
len jedno krídlo. Pri stretnutí vo
vzduchu sokol schmatne iba

kúsok peria a letí s ním prec. Ata-
kovaný drop si sadá na zem a roz-
tahuje krídla, cím sa štvornásobne
zväcší. Sokol musí mat odvahu,
aby vletel do tejto živej gule. Stre-
doeurópske dravce dodané do

Orientu nezvládali túto poslednú
fázu lovu a nevedeli dropa na
zemi ulovit.

Špecifický spôsob obrany
dropa je použitie vlastných výka-
lov. Vedel ich vystreknút pocas
letu na sokola. Väcšinou to robili

kohúty, ktoré si mohli trúfnut ne-

Veterinárny lekár LadislavMol-
nár pracoval od roku 1998

v Dubai Falcon Hospital, špic-
kovej nemocnici pre dravce

v Spojených arabských emirá-
toch, ktorá patri krárovskej ro-
dine. V rokoch 2002 až 2006
pôsobil ako externý konzultant

krárovskej rodiny šejka Sul-
o, tána Bin Zayeda pre oblast so-

koliarstvaa vorne žijúcu zver.
Zúcastnil sa na zakladaní fa-

riem na diviakyv Maroku
a kozorožce v Jordánsku.

Sprevádzal král'ovskú rodinu pocas loveckých výprav v Pakis-
tane a Afrike.Je clenom medzinárodných profesijných organi-
zácií a výskumnej skupiny ERWDA(Environmental Research
and WildlifeDevelopment Agency), teda Agentúry na environ-
mentálny výskum zveri. Od roku 2006 je clenom prezídia Slo-
venského klubu sokoliarov a delegátom Zväzu sokoliarov
v medzinárodných organizáciách IAF - International Falconry
Asociation. V súcasnosti pracuje na klinikevtákov, exotických
a vorne žijúcichzvieratUniverzityveterinárskeho lekárstva v Ko-
šiciach. Je aktívnysokoliar a porovník. Dobre sa cítimedzi pria-
termi v združení v Perine.
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I Prezanietencov
"Vsúcasnosti sa orientálne
sokoliarstvo dostalo do štá-
dia, ked má takmervšetko-
perfektné dravce, odcho-
vané v zajatí priamo v arab-
ských krajinách: sokoly
vel'ké ci malé, svetlé ci
tmavé, skrátka, po com len
srdce sokoliara zatúži," ho-

vori Ladislav Molnár. "Aj ~
dropy sa v odchovoch mno-
žia závratnou rýchlosfou.
Súcasný arabský sokoliar
však nemá kde a kedy lovif.
Sokoliarstvo sa z masového
národného športu stalo akti-
vitou zanietencov, pre ktorých je dôležitá predovšetkým histo-
rická podstata, tradície prarodicov a krása spolužitia cloveka
so skroteným dravcom."

sadnút na zem a bojovat s drav-
com vo vzduchu. Niekedy sa boj
odohral aj pät-šest kilometrov od
miesta vypustenia dravca, a ked
dravca našli, bol totálne zalepený
zelenou hmotou, výkalmi
a velmi smrdel. Sokola

bolo treba umyt, no pre
vtáka aj pre sokoliara boli
takto utržené "rany" poctou.

Odchov: Zásadnú zmenu do

arabského sokoliarstva priniesla
ponuka prvých krížencov sokolov
polovníckych (Falco rusticolus).
Arabskí sokoliari tradicne uznávali

iba dravce z prírody. Nevedeli cvi-
cit vtáky odchované v zajatí. Ked
však prekonali prvé tažkosti s vý-
cvikom, popularita sokolov zo za-
jatia vzrástla. O vtáky z prírody
okrem výnimocných jedincov pre-
stal byt záujem, co obmedzilo ile-
gálny obchod a pašeráctvo. Aby
tento trend pod chytili, Spojené
arabské emiráty implementovali
medzinárodné normy cms.
Každý sokol sa musel zaevidovat
a oznacit - ci už cipom, alebo
krúžkom. Tak sa zacalo obdobie

najväcšieho rozmachu sokoliar-
stva. Vznikali sokoliarske kluby
pre mládež i špecializované veteri-
nárne kliniky. Zacali sa financovat
rozsiahle ochranárske akcie zame-
rané na ochranu hniezdisk rárohov

v Kazachstane, výskumné pro-
jekty a rozsiahle chovy dropov
v zajatí, aby zamedzili tlaku na
voIne žijúcu populáciu.

. 'Arabský
sokoliar:
S typickým
rukávnikom

K rozkvetu sokoliarstva

potom prispel chov dravcov v za-
jatí na území arabských krajín.
Predchádzalo sa ním klimatic-

kému stresu importovaných drav-

Sokol stahollavý: Pocas útoku

cov, ktorým trpeli najmä krížence
so soko10m polovníckym.

Rozširovanie chovu podporuje
aj ambícia arabských sokoliarov
lovit s vlastnými vtákmi. Momen-
tálne sú Spojené arabské emiráty
sebestacné. Každorocne odchovajú
800 až 1 000 sokolov. .


