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T
ak nazval salamandru venkastých škvrn rozosiatych pó
škvrnitú (Salamandra celom lesklom tele. Má širokú
salamandra)známy, žial velkú hlavu a zaokrúhlený pysk.
už zosnulý spisovatel za ocami vidno výrazné pozdfžne
Jozef Ponec v jednej zo príušné žlazy. Sú to ~úcasne aj je-

svojich dvadsiatich štyroch kníh. dové žlazy. Vždy sú umiestené
Áno, salamandra sa túla po lese v obhckovitom žltom poh. Sekrét,
ráno v tieni stromov i vecer vo ktorý z nich salamandra vylucuje,
vlhkom prostredí. Na jar sa pohy- je belavý, hustý a lepkavý ako sh-
buje najmä okolo jazierok a cis- mací sliz, má však aromatickú
tých lesných potôckov. Na prvý vônu. Jed obsahujúci zložky
pohlad je to taký slizký jašter. samandarin a samandaron je
Patrí však medzi mloky, ciže mla- úcinný len na obojživelníky,vtáky
kotvaré (Urodela)}ktoré sú najpô- a malé cicavce.Ludská pokožka je
vodnej šou skupinou stavovcov proti nemu imúnna, nesmie sa
a stelesnujú vývoj, teda prechod však dostat do oka.
zo života vo vode na suchozem- Zaujímavé je rozmnožovanie.
ský spôsob života. Samicka kladie do vody pohyb-

Salamandra je velmi pomalý livé larvy niekedy aj s vajecným
živocích, obojživelník. Na súši sa obalom, hovoríme, že sala-
sotva vlecie, okamžite ju spoza- mandra je vajcoživorodá (ovovi-
rujeme podla výrazných žltých až vipárna). Hoci sa vajícka
orallŽových,niekedy dokonca cer- v samicke vyvíjajú už pocas leta

a je&ene,prezimuje s nimi a kla-
die ich až na jar. Vyhladáva pri-
merane pokojnú a cistú vodu
a z brehu vytláca larvy do plytkej

vody. Hoci je salamandra obojži-
velník, v hlbokej vode by sa
hádam aj utopila, pretože je velmi
slabým plavcom. .
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V bývalom Ceskoslovensku vydali ceskí autori len tri odborné sokoliarske publiká-
cie. V slovenskom jazyku vyšli po nežnej revolúcii na tému sokoliarstva dve útle kni-
žocky. Až v roku 2008 vydalo Vydavatelstvo EPOS, s. r. o., Bratislava, epos@epos.sk,
prvý diel súbornej monografie autora Tomáša Krivjanského "Sokoliarstvo - 1. diel:
História sokoliarstva". Táto kniha v tvrdej šitej väzbe má 208 strán a obsahuje 620
obrázkov, z toho viac ako 85 percent farebných. Pubhkácia rozoberá sokoliarsku pro-
blematiku vo všetkých súvislostiach vrátane vztahu k slovenskému sokoharstvu.
Monografia obsahuje devät kapitol. O publikácii sa viac dozviete na VI1V\lW.krivjan-
sky.sk alebo tkrivjansky86@gmail.com.

Ak chcete získat túto jedinecnú, bohato ilustrovanú knihu s osobným venova-
ním od autora, stací správne odpovedat na jedinú otázku a odpoved zaslat do
30. novembra poštou na adresu redakcie, alebo na mailovú adresu:
sebo@7plus.sk. Mená troch vyžrebovaných výhercov uverejníme v januárovom
císle Polovníctva a rybárstva.
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Ako a kedy možno lovit myšiaka lesného, myšiaka severského
a jastraba velkého?
a) brokovou zbranou bez obmedzenia
b) v samostatných a uznaných bažal1tniciach po celý-rok len chytaním do košov
c) malokalibrovkou, v case od jednej hodiny pred východom do jednej hodiny po západe slnka. .
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