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SOKOLIARSTVO



V
prvý októbrový týž-
den tohto roka sa
uskutocnilo Sloven-
ské stretnutie sokolia-
rov s medzinárodnou

úcastou. Bol to už jeho 39. roc-
ník. Prívlastok "s medzinárodnou
úcastou II si skutocne zaslúži, lebo
sa na nom zúcastnili sokoliari

z Francúzska, Nemecka, An-

glicka, Belgicka, Rakúska, Polska,
Madarska, Ceska a, samozrejme,
zo Slovenska.

pred nimi vybehne zajac, najbližší
sokoliarvykríkne dohovorený sig-
nál: "Orol!" a vypustí dravca.Ten
sa v momente vznesie na svoje

mohutné krídla a usiluje sa do-
stihnút uhánajúceho zajaca. Nie
je to však zdaleka jednoduché.
Zajac je velmi rýchly a v posled-

Pestrá paleta dravcov
Na stretnutí sa zišlo skutocne

pestrézloženiedruhovpernatých ,,(

dravcov,ktoré predviedlisvojelo- ~ I

vecké schopnosti. V skupine dvad- ~
siatich sokolov nechýbali sokol>' ~
stahovavé, rárohy a krížence. Dal- ~
šiu skupinu tvorilo šest jastrabov g
lesných, šest kanúrov okrúhlo- !2
chvostých a jeden myšiak cerveno- Útok orla
chvostý. Velmi majestátne
pôsobilo osemnást orlov skalných.

Lovecké výkony dravcov sle-
dovalo a na love sa aktívne podie-
lalo 90 úcastníkov podujatia.
Zúcastnit sa :na tejto významnej
a velmi zaujímavej akcii si
pokladali za cest aj najvyšší pred-
stavitelia ministerstva pôdohos-

podárstva a poslanci Národnej
rady SR. Stretnutie sa už tradicne
zacínalo slávnostným nástupom,

polovníckymi znelkami, príhovo-
rom k zúcastneným a organizac-
nými pokynmi. Potom sa
sokoliari rozchádzali podla sku- 'g

pín predvádzanýchdravcov ~
z areálu termálneho kúpaliska ~

Horné Saliby do jednotlivých re- ~
vírov. Organizátori podujatia za- ä'
bezpecili lovy v dobre ~
zazverených siedmich polovných Dravec a korist
revíroch v okresoch Šala,Du-
najská Streda a Galanta.

Ked orol útocí
Každáskupina pernatých dra-

vých vtákov má svoje špecifiká.
Menšie dravce si trúfajú len na
menšiu zver, ale sú rýchlejšie.
Mohutné orly skalné, dosahujúce
hmotnost štyri až šest kilogra-

mova rozpätie krídel až dva
metre sú síce pomalšie, ale ulovia
aj väcšie jedince.

Princíp lovu sa zdá byt na
prvý pohlad jednoduchý. Skupina
sokoliarov s orlami na ruke spolu
s dalšími pomocnými osobami
postupuje v rojnici po poli. Ked
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L__~ádejným sokol~a~omJ
Dnešnýzáujemcao lovpo-

mocousokoliarskyvycvice-
nýchdravýchvtákovmusímat
platnýpol'ovnýlístok,absolvo-
vatsokoliarskuskúšku,ovládat
a predovšetkýmdodržiavat
množstvop'rávnychnoriem,
ktoréupravujúdržaniesokoliar-
skypoužitel'nýchdravcov.

Vsúcasnostipoužívame
nasokoliarskyvýcvikpernaté
dra~ce,ktor~ pochádzajúvo

vel'kejväcšinez odchovov
vzajatí.NaSlovenskusa užvy-
liahlivzajatímládatáorlaskal-
ného,sokolastahovavého
a sokolarároha.

Pýchounašichsokoliarov
je výucbasokoliarstvaakový-
berovéhopredmetunaStred-
nejlesníckejškolevBanskej
Štiavnici.VžiadnomštáteEu-
rópysa sokoliarstvotakýmto
spôsobomnevyucuje.
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nej chvíli útoku sa usiluje urobit
klucku. Ak mu to vyjde, orol
musí prudko pribrzdit a zmenit
smer letu, cím stratí rýchlost.
Potom už má zajko šancu unik-
nút pred jeho pazúrmi.

Ak nie je zajac dostatocne
rýchly, alebo klucku nestihne,
orol ho v momente zdrapí do pa-
zúrov a pritlací k zemi. Maje-
státne nad ním roztahuje krídla
a vypína hrud. Casto pri tom aj
škrieka. Úspešný útok sa väcši-
nou koncí vo vzdialenosti 70 až

120 metrov od miesta vypustenia
dravca.Ak by došlo omylom
k súcasnému vypusteniu dvoch
odov, hrozí, že sa navzájom na-
padnú a môžu jeden druhého po-
ranit. Používa:tpri love odami
polovne upotrebitefné psy sa tiež
neodporúca, lebo rozvášnený
dravec by v loveckom zápale
mohol psa napadnút, poranit ho,
prípadne aj usmrtit.

Po úspešnom útoku príde so-
koliar k svojmu odovi, odmení
ho kúskom mäsa a odoberie mu

úlovok. Zajaca si vloží do plec-
niaka a všetky úlovky si nosí
pocas dna sám. To tiež nie je
také jednoduché. Majitelia
úspešných a výkonných odov
musia nosit pocas celého dna na
vlastnom chrbte ulovené zajace
a na ruke pomerne tažkého
dravca. .

Lov pomocou pernatých
dravcov si vyžaduje aj dobrú
kondicnú pripravenost sokoliara.
Pohony sú dlhé a lov si vyžaduje

od úcastníkov celodennú chôdzu

po casto rozmocenom poli.
V prípade neús'pešného útoku sa
orol väcšinou na privolanie vra-
cia na sokoliarovu ruku. V prí-
pade, že orol pri prenasledovaní
zajaca odletí na väcšiu vzdiale-
nost, sokoliar musí k nemu po-
díst až na vzdialenost, z ktorej je

. ochotný priletietspät na pánovu
rukavicu.

Halali, halali
Samozrejmostou pri takejto

výnimocnej polovacke je výlož,
to znamená zhromaždenie ulove-

nej zveri a vyhodnotenie úspeš-
nosti a priebehu lovu v skupine
po skoncení polovacky. Potom
nasleduje slávnostný spolocný
výrad úlovkov za prítomnosti so-
koliarov a úcastníkov zo všetkých
skupín. Výradisko je pripravené
podobne ako pri iných spoloc-
ných polovackách z caciny
a s ohníckami. Nechýbajú sláv-
nostné polovnícke signály.

Na tohtorocnom stretnutí so-
koliarov s medzinárodnou úcas-

tou si mohol príst každý dravec
na svoje. Zveri bolo dost a soko-
liarom prialo aj pocasie. Celkove
ulovili 67 zajacov, 12 bažantov
a dve pytliaciace macky.

Podujatie bolo organizacne
výborne pripravené a slovenskí
sokoliari môžu byt právom hrdí.
Na vysokú úcast, záujem zahrani-
cia o toto nevšedné podujatie
a pozitívne hodnotenia zo strany
štátnych predstavitelov.



Je už tradíciou] že si polov-
níci z Polovníckeho združenia
Cukrovar Sládkovicovokaždo-

rocne pripomínajú Den svätého
Huberta. Jeho súcastou je sláv-
nostná ekumenická bohoslužba]
ktorá bola v priestoroch areálu
patriaceho saleziánskej reholi.

V rámci slávnostného dna

mohli návštevníci vidiet vystú-
penia sokoliarov] ukážky vý-
cviku psov a napokon si pri
tónoch dychovej hudby aj po-
chutnat na polovníckom guláši
a dobrom burciaku. Pre najmen-
ších bol k dispozícii celý areál

Vydarilosa
objektu] v ktorom sa mohli po-
prevážat na konskom povoze
a z bezprostrednej blízkosti sa
oboznámit s prácou kynológov
a sokoliarov. Pre nepriaznivé po-
casie sa nemohli uskutocnit
všetky pripravené akcie] naprí-
klad zoskok parašutistov.

Polovníckezdruženie pozvalo
na toto podujatie vlastníkov po-
lovných pozemkov] priatelov
polovníctva a ochrany prírody
a v neposlednom rade] samo-
zrejme] svojich clenov]polovní-
kov]rybárov a širokú verejnost.

Ing. KORNEL SOMOGYI
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